
Η Ζίγκριντ Σκαρπέλη Σπερκ µιλάει στο «Έθνος της Κυριακής» 
 
Τους ενόχλησε ότι ο Γιώργος δεν υπάκουσε στα 
κελεύσµατα 
 
Σταµάτης Ασηµένιος, Βόννη 
 
«Απατεώνες στην ευρωοικογένεια», µε αυτόν τον τίτλο και την Αφροδίτη της Μήλου 
να κάνει άσεµνη χειρονοµία κυκλοφόρησε το εβδοµαδιαίο γερµανικό περιοδικό Focus, 
προκαλώντας έντονες αντιδράσεις όχι µόνο στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Για 
ισοπεδωτική δηµοσιογραφία κάνει λόγο η πρώην βουλευτής του γερµανικού 
Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος (SPD), Ζίγκριντ Σκαρπέλη Σπερκ. Μιλώντας στο 
«Έθνος της Κυριακής» η πρόεδρος της Ένωσης Γερµανοελληνικών Εταιρειών κάνει 
λόγο για µια εκστρατεία του χειρίστου είδους. «∆εν περίµενα ότι θα είχαµε και στη 
Γερµανία τέτοιο επίπεδο δηµοσιογραφίας. Νόµιζα ότι πρόκειται για ένα προνόµιο του 
αγγλικού τύπου», τονίζει η κ. Σκαρπέλη Σπερκ.  
Οι πρόσφατες επιθέσεις σε βάρος της Ελλάδας δεν είναι συµπτωµατικές, αλλά 
σχετίζονται µε τις γενικότερες επιθέσεις που δέχεται η χώρα µας από διάφορα κέντρα: 
από τους πολέµιους της ευρωζώνης –εντός και εκτός αυτής-, από κερδοσκοπικούς 
κύκλους των διεθνών αγορών και φυσικά από ακραίους συντηρητικούς που 
επιδιώκουν να σηκώσουν οι κοινωνικά ασθενείς τάξεις τα βάρη της κρίσης. 
 
«Φταίει ο γάιδαρος και χτυπάµε το σαµάρι» 
 
Σύµφωνα µε τη Γερµανίδα πολιτικό και οικονοµολόγο, στην περίπτωση της Ελλάδας 
έχουµε την εφαρµογή της παροιµίας «φταίει ο γάιδαρος και χτυπάµε το σαµάρι». Για 
τους κύκλους εκείνους που εξαρχής πολέµησαν το ευρώ και οι οποίοι επεδίωκαν µια 
βαθιά συντηρητική οικονοµική πολιτική στην Ευρώπη, «η Ελλάδα συνιστά τον ιδανικό 
αποδιοποµπαίο τράγο. Και σε αυτόν βγάζουν τώρα το άχτι τους», παρατηρεί η κ. 
Σκαρπέλη Σπερκ. Η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο τιµόνι της ελληνικής 
κυβέρνησης χάλασε τα σχέδια πολλών, κυρίως στις αγορές. «Κάποιοι 
χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί δεν συγχωρούν στον κ. Παπανδρέου και στους Έλληνες 
ότι αντιστέκονται και δεν είναι διατεθειµένοι να υποκύψουν στα κελεύσµατα, όπως 
έκαναν άλλες µικρές χώρες», τονίζει η Γερµανίδα πολιτικός, υπενθυµίζοντας τα µέτρα 
που αναγκάστηκαν να πάρουν οι βαλτικές χώρες, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία. 
Αντίθετα, εξηγεί η κ Σκαρπέλη Σπερκ, ο «Παπανδρέου άνοιξε τα χαρτιά του στο 
τραπέζι και κατέστησε σαφές ότι δεν είναι διατεθειµένος να εφαρµόσει µέτρα που θα 
εξόντωναν τα ασθενή κοινωνικά στρώµατα της Ελλάδας». Και αυτή η στάση δεν 
άρεσε σε εκείνους που δεν έχουν συνηθίσει σε αντιρρήσεις από µικρές χώρες. «Το 
µόνο που µπορώ να πω είναι: µπράβο Γιώργο», λέει επιδοκιµαστικά η 
Σοσιαλδηµοκράτισσα πολιτικός.  
 
Για τα ελλείµµατα της Βρετανίας δεν µιλάει κανείς 
 
Η Ζίγκριντ Σκαρπέλη Σπερκ δεν διαφωνεί µε την ανάγκη σταθεροποίησης των 
ελληνικών δηµοσιονοµικών. Εκτιµά, ωστόσο, ότι το κλίµα που δηµιουργείται διεθνώς 
δεν εξυπηρετεί τις προσπάθειες της Ελλάδας. Το διαπιστώνει κανείς εύκολα 
παρατηρώντας τις κινήσεις διαφόρων χρηµατοπιστωτικών κύκλων. «Υποστηρίζουν 
ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει ακόµη περισσότερα µέτρα περιστολής των 
δαπανών και να πληρώσει τα χρέη της. Με λίγα λόγια µας λένε ότι το ελληνικό 
κράτος θα πρέπει να πληρώσει, το οποίο όπως και άλλα κράτη αναγκάσθηκαν να 



υπερχρεωθούν προκειµένου να διασώσουν τις τράπεζες». Η Γερµανίδα πολιτικός 
υπενθυµίζει ότι οι χώρες που έχουν τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα είναι πολλές, 
µεταξύ αυτών και η Βρετανία, αλλά όπως υπογραµµίζει «κανείς δεν µιλάει για αυτό». 
Χρηµατοπιστωτικοί και συντηρητικοί κύκλοι επιδιώκουν να παρουσιάσουν την 
Ελλάδα ως παράδειγµα προς αποφυγή προκειµένου να “συνετισθούν “ και άλλες 
µικρές χώρες της Ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα. «Είναι οι 
ίδιοι που θέλουν να ρίξουν τα βάρη της κρίσης σε εκείνους που δεν ευθύνονται για 
αυτή», προσθέτει.   
 
Ναι στο ευρωοµόλογο 
 
Ενδεχόµενο πτώχευσης της Ελλάδας δεν διακρίνει η Ζίγκριντ Σκαρπέλη Σπερκ. Το 
απειλητικό αυτό σκηνικό «φτιάχτηκε προκειµένου να αντλούν κάποιοι κέρδη από τα 
ελληνικά οµόλογα και από τα οµόλογα άλλων χωρών».  
Με αυτά τα δεδοµένα θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τα 
εποπτικά όργανα της ΕΕ να έχουν πει από καιρό ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό 
το παιγνίδι. Θα έπρεπε ήδη να είχαν διακηρύξει ότι στην εσχάτη των περιπτώσεων 
θα χορηγηθεί στην Ελλάδα ένα δάνειο αλληλεγγύης µε κανονικό επιτόκιο. Μια άλλη 
επιλογή θα ήταν, σύµφωνα µε την κ. Σκαρπέλη Σπερκ, η έκδοση ενός ευρωοµολόγου. 
Με τον τρόπο αυτόν «η ΕΕ θα µπορούσε να εγγυηθεί για την πιστοληπτική ικανότητα 
της Ελλάδας και θα µπορούσε έτσι να αποφευχθεί η κερδοσκοπία». Έτσι θα ήταν πιο 
εύκολη η εφαρµογή του προγράµµατος σταθεροποίησης των δηµοσιονοµικών, 
υποστηρίζει.  
 
Οι Γερµανοί δεν γνωρίζουν ότι οι έλληνες κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να 
τα βγάλουν πέρα 
 
 
Η Σοσιαλδηµοκράτισσα πολιτικός ελπίζει ότι η επικείµενη επίσκεψη του Γιώργου 
Παπανδρέου στο Βερολίνο θα αποτελέσει το έναυσµα για να εξοµαλυνθούν οι 
σχέσεις Γερµανίας και Ελλάδας που τον τελευταίο καιρό είναι εξαιτίας κάποιων 
επιθετικών δηµοσιευµάτων τεταµένες. «∆εν επιτρέπεται κάποιοι που ασκούν 
ισοπεδωτική δηµοσιογραφία να δηλητηριάζουν τις σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών», 
τονίζει, προσθέτοντας ότι το κλίµα που έχει καλλιεργηθεί δεν αντανακλά τα 
αισθήµατα του γερµανικού λαού έναντι της Ελλάδας. Η κ. Σκαρπέλη Σπερκ 
επισηµαίνει ότι δηµιουργείται έντεχνα στους Γερµανούς η εντύπωση ότι οι Έλληνες 
ζουν πλουσιοπάροχα µε δανεικά χρήµατα και φυσικά κάτω από αυτές τις συνθήκες 
δεν είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για αυτό. «∆εν γνωρίζουν την ελληνική 
πραγµατικότητα, δηλαδή ότι οι Έλληνες κάνουν δύο και τρεις δουλειές για τα βγάλουν 
πέρα και πόσο χαµηλές είναι οι συντάξεις τους».  
 
Τέλος, η πρόεδρος της Ένωσης των Γερµανοελληνικών Εταιρειών, επικρίνει την 
ελλιπή καλλιέργεια των σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών τα πέντε τελευταία χρόνια. 
«Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Καραµανλή οι σχέσεις Ελλάδας και Γερµανίας 
περιορίστηκαν σε ένα χαµηλό επίπεδο. ∆ιατηρήθηκαν οι οικονοµικές σχέσεις και οι 
διαπροσωπικές. «Στο πεδίο του πολιτισµού, της επιστήµης και των προγραµµάτων 
ανταλλαγής νέων δεν έγιναν πολλά πράγµατα και αυτό είναι κρίµα διότι οι 
ελληνογερµανικές σχέσεις ήταν κάποτε πολύ  παραγωγικές και εντατικές», καταλήγει 
η Ζίγκριντ Σκαρπέλη Σπέρκ. 
 
 


