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Ηχηρή παρέμβαση του Κ. Σημίτη για την κρίση_______________________ _________________

Πολιτικά μοιραίο λά6ο$
«Βόμβεε» κατά μνημονίου και Γιώργου
Ο πρώην πρωθυπουργόθ σε 
ομιλία του σε διεθνέε συνέ
δριο θα τονίσει ότι «η συμ
φωνία για το δάνειο συντά
χτηκε χωρίε να υπάρχει ικα
νοποιητική προετοιμασία. Οι 
συντάκτεε του μνημονίου 
παρέλειψαν να συναρτή
σουν τουε στόχουε τουε με 
τιε πραγματικέε εξελίξειε»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΦΩΤΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση για ns aill
es ms Kpians και δη ins ελ- 
Anvmris, το μνημόνιο, που 

ήταν «ένα πολιτικά μοιραίο Àà0os», 
και την αναγκαία «φυγή npos τα 
epnpôs», αποτελεί η ομιλία του πρώ
ην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη στο 
Συνέδριο που διοργανώνει το Ιδρυμα 
Heinrich Boll και το Freie Universität 

του Βερολίνου. 
Παράλληλα, ο 
πρώην πρωθυ- 
noupYÔs αφή
νει ήολιτικέβ 
aixpés npos 
tous ouvtàKtes 
του μνημονίου 
και τον Γ. Πα- 
πανδρέου για 
μη ικανοποιη
τική προετοιμα
σία και παραλεί- 
ψειε Kupicos σε 
ό,τι αφορά τη 
συνάρτηση των 

στόχων με us πραγματικέε εξελί
ξ ε ι .

Ο κ. Σημίτη s, ros KÙpios ομιλητήε 
στο Συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα σε 
κρίση. Προοπτικέε στον ευρωπαϊκό 
δρόμο», που θα γίνει τη Δευτέρα, θα 
αναφερθεί otis ελληνικέ s παραμέ
τρ ο υ  Tns Kpians, τοποθετώνταβ Tes 
μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, και θα 
ανάλύσει τα μείζονα πολιτικά ζητή
ματα που ανέκυψαν στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα στη διάρκεια ms τελευ- 
raias δεκαετία με την εφαρμογή ms 
ΟΝΕ.

Η παράλειψη εί
χε ωε αποτέλε
σμα να εξακο
λουθεί το αρχι
κό σκληρό πρό
γραμμα λιτότη- 
ταε παρά την ύ
φεση που επήλ
θε και να επιτεί
νει κατά πολύ 
την ύφεση

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Αμοιβαία σύμπραξη και συμπαράσταση
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ του πρώ
ην πρωθυπουργού npos tous loxupous m s Ευρωζώ- 
vns είναι πολλαπλά και κα
ταδεικνύουν εν noAAois την 
ανάγκη pias véas οικονομι- 
Kns διακυβέρνησή, με έμ

φαση στην 
ανάπτυξη 
και στον 
Βορρά 
και στον 
Νότο.

Η ομιλία 
του κ. Σημίτη 
εντοπίζει συ
γκεκριμένα 
τη βαθύτερη 

πολιτική και 
οικονομική φι

λοσοφία που επικρά
τησε στη σχέση των πιο ανε
πτυγμένων με tis λιγότερο 
ανεπτυγμένεε xiopes m s ΕΕ: 
«Η αλληλεγγύη είναι évas 
àpos που δεν είναι αρεστόε 
σε ορισμένεε xiopes m s Ενω- 
ons. θεωρούν ότι υποδηλώ
νει μια υποχρέωση συμπαρά

στασή npos άλλουεπου 
δεν τηρούν tis υποχρεώσει tous. Συνεπάγεται μια μονό
πλευρη δέσμευση. Ομακ τα 
πράγματα επιβάλλουν την 
αμοιβαία σύμπραξη και συ
μπαράσταση. Κατά την κυρί
αρχη άποψη στην πρακτική 
Tns ΟΝΕ η επίλυση του προ- 
βλήματοε των διαφορών 
επιπέδου ανταγωνιστικότη- 
ras Βορρά και Νότου απαιτεί 
κυρία« προώθηση αλλαγών 
crris ayopés εργασίαε και δι- 
αρθρωτικέε μεταρρυθμίσει. 
Αυτά δεν αρκούν.
Χρειάζεται και στήριξη των 
οικονομιών του Νότου με 
επενδύσει και διεύρυνση 
των εξαγωγών tous npos το 
Βορρά. Επιπρόσθετα είναι 
αναγκαίο να υπάρξει μια συ
νολική οικονομική πολιτική 
αντίληψη για την ανάπτυξη 
στην Ευρωζώνη. Μια οικονο
μική διακυβέρνηση, που δεν 
θα περιορίζεται ôncos σήμε
ρα μόνο σε τρέχοντα προ
βλήματα αλλά θα φροντίζει

«Χρειάζεται και 
στήριξη των οικονο
μιών του Νότου 
με επενδύσει 
και διεύρυνση των 
εξαγωγών»

για την ισόρροπη κατανομή 
των ωφελειών τηε στην 
ΟΝΕ, είναι σε θέση να δια
χειριστεί πολύ καλύτερα, το 
ευρύτερο θέμα τηε ανάπτυ- 
ξηε».
Στο Συνέδριο στο Βερολίνο, 
όπου συνομιλητή5 του πρώ
ην πρωθυπουργού θα είναι ο 
πρόεδροε τηε κοινοβουλευ- 
τικήε ομάδαε των Πρασίνων 
στο ευρωκοινοβούλιο, Ντα- 
νιέλ Κον Μπεντίτ, ο κ. Σημί- 
τηε θα υπογραμμίσει επίσηε 
ότι «η ΟΝΕ δεν είναι μια πα
ρέα προηγμένων χωρών που 
έχουν κοινά συμφέροντα 
αντίθετα προε εκείνα των 
χωρών που υστερούν». Εί-

ναι -θα προσθέσει- ένα εξε
λικτικό στάδιο m s  Evitons, 
ώστε να διευκολυνθεί η οι
κονομική συνεργασία των 
μελών Tns, να δημιουργη- 
θούν σχέσειε οι οποίε5 θα 
ενδυναμώνουν την κοινή 
προσπάθεια ανάπτυξηε, να 
επιτευχθεί βαθμιαία σύγκλι
ση των οικονομιών και καλύ
τερη εκμετάλλευση των δυ
νατοτήτων, που παρέχουν η 
κατάργηση των συνόρων και 
οι Koivés επιδιώξει.
Οφείλει να εντάσσει λοιπόν 
στον σχεδίασμά τόσο tous 
πιο loxupoùs με tis δυνατό- 
τητέε tous όσο και tous πιο aôùvamus με tis αδυναμίεε
TOUS.

Να λαμβάνει υπόψη του tis 
aviqÔTmxs και να αποτιμά 
το γεγοvos ότι οι ανεητυγ- 
μένε$ χώρε5 δεν επιβαρύ
νονται μόνο αλλά αποκομί
ζουν και σημαντικά κέρδη, 
χάρη otis χρηματοοικονομι- 
Kés υπηρεσίεε tous και tis 
εξαγωγέε tous».

Ο πρώην npoo0unoupY0s, που 
δίνει στην ομιλία του τον τίτλο «Ελ- 

■ λήδα, quo vadis;», αφιερώνει μεγά
λο μέροε ms eras προτάσειβ του για 
την αντιμετώπιση ms ελληνική5 κρί- 
ans, Kdvovtas xcopis περιστροφέ5 
«σκληρέε διαγνώσειβ» για τα αίτια. 
«Η συμφωνία μεταξύ ms ΟΝΕ και ms 
Ελλάδα5 για την πολιτική που οφεί
λει να εφαρμόσεΐ'η Ελλάδα, ώστε να 
m s χορηγηθεί το σύνολο των δόσε
ω ν του συμφωνηθέντοβ δανείου, 
γνωστή cos μνημόνιο, συντάχτηκε 
xcopis να υπάρχει ικανοποιητική 
προετοιμασία και λειτούργησε με 
τρόπο που επιδείνωσε την κατάστα
ση. Οι συντάκτεε του μνημονίου πα- 
ρέλειψαν να συναρτήσουν mus στό-

xous tous με τιε πραγματικέ5 εξελίξει, 
να προβλέψουν δηλαδή ότι σε περί
πτωση ùcpeons θα παρατείνεται αυ
τόματα ο xpôvos πραγματοποίησή 
των στόχων ή και θα περιορίζονται 
ορισμένεε επιδιώ ξει’. Ηταν ένα πο
λιτικά μοιραίο λάθθ5. Η παράλειψη 
είχε cos αποτέλεσμα να εξακολουθεί 
το αρχικό σκληρό πρόγραμμα λιτό- 
Tmas παρά την ύφεση που επήλθε 
και να επιτείνει κατά πολύ την ύφε
ση».

ËuOùves
Είναι naaicpavés ότι ο κ· Σημίτηε 

emppimei ευθύνεε γιατρ «σύνταξη» 
του μνημονίου acpevôs otous δανει- 
cnés pas, tous « πρώτα γωνι στέ s » ms

Ευρώπηε, και αφετέρου στην κυβέρ
νηση Παπανδρέου για τη «μη ικανο
ποιητική προετοιμασία» και όχι μόνο. 
Αλλά δεν μένει στιε σημανπκέε δια
πιστώσει. Κάνει διά πιε ομιλίαετ’ου 
βήματα προε τα εμπρόε, δείχνονταε 
τον ασφαλή δρόμο γιατην έξοδο από 
την κρίση.

«Για να αντιμετωπιστούν τα προ
βλήματα στην ΕΕ, χρειάζεται η δια
μόρφωση ενόε νέου τρόπου αντιμε
τώ π ισή  των ανισοτήτων μεταξύ του 
ανεπτυγμένου κεντρικού πυρήνατη5 
Ευρω ζώ νη και τη5 λιγότερο ανε- 
πτυγμένη5 περιφέρειάε τηβ», θα πει 
ο κ. Κ. Σημίτηβ'από το Βερολίνο, για 
να προβλέψει εν συνεχεία: «Αν αυτό 
δεν συμβεί, τότε θα υπάρξουν και

στο μέλλον επαναλαμβανόμενεε 
κρίσεΐ5».

Η πρόταση, τέλοε, του πρώην πρω
θυπουργού συνοψίζεται: «Η έξοδοε 
από την κρίση επιβάλλει “τη φυγή 
προετα ε'μπρόε”, δηλαδή στην κατεύ
θυνση μιαε οικονομικήε διακυβέρ
ν η σ ή  και μιαε πολιτική5 ενοποίηση5. 
Αυτ05 είναι ο στόχο5 που πρέπει με 
σοβαρότητα και επιμονή να επιδιώ
ξουμε. Το ελληνικό πρόβλημα δεν 
ήταν μία ατυχία στην πορείατηε Ενω- 
ση5, η παρεκτροπή που ανέτρεψε ένα 
καλά σχεδιασμένο εγχείρημα. Ηταν 
ο καταλύτηε που ανέδειξε τιε αδυνα- 
μίε5 τή5 μέχρι τώρα οικονομική5 δι
ακυβέρνησή, την ανάγκη ενόε νέου 
προσδιορισμού τηε».


