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Τ Ο  Β Η Μ Α , Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2004
Συνέντευξη στον I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ__________________________Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ για τα αναθεωρημένα οικονομικά σιοιχεία  αλλά και η «μη αντιπολίτευση» του Π αΣοΚ είναι τα δύο θέματα που θήγει κατά κύριο λόγο ο κ . I. Παπαντωνίου με τη σημερινή συνέντευξη του προς «Το Βήμα». Ο  πρώην υπουργός Εθνικής Ο ικονομίας και Αμυνας αποδίδει σ ιη  σημερινή κυβέρνηση εμπάθεια και προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος να τιμωρηθεί η χώρα με πρόσημα ή με περικοπές επιδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά Ταμεία.
■ 0 πρώην unoupYÔs Εθνικήε Οικονομϊαε και Apuvas 

μιλάει για την αναθεώρηση
των προϋπολογισμών και tous kivôùvous για τη χώραI. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
£>Ερχονται 
πρόσημα από 
ns Βρυ£έüssf\Η  «μη αντιπολίτευση» του Π αΣοΚ και η προσπάθεια avaoàvra&is του κόμματος
-  Κατ’ αρχήν θα ξεκινήσουμε από τα οικονομικά, από την πλευρά της κυβέρνησης και την αντίδραση τη δική σας και του κ . Χριστοδουλά- κη στη Βουλή. Πού βρίσκεται η αλήθεια; Είχατε κάνει κομπίνες με τα δημοσιονομικά;«Η αλήθεια  είνα ι ότι δεν ανακαλύφ θηκε καμία κρυφή δαπ άνη, κανένα πλασιό έσ οδο, κανένα κρυφ ό έλλειμ μ α . Α λ λα ξα ν απλώ ς, με μ ονο μερή π ρω τοβουλία της ελλη ν ικ ή ς κ υ β έρ νη σ η ς, ο ι κ α νό νες που δ ιέ- πουν την κατάρτιση των εθνικώ ν λογαρια σ μώ ν και σ υγκεκριμ ένα  ά λλ α ξε  ο κ α νό να ς καταγραφ ής των αμυντικών δαπανώ ν. Ενώ  τις καταγράφ αμε με βάση τ ις π α ρα δόσ εις του στρατιω τικού υ λικ ο ύ , τώ ρα η καταγραφή γίνεται στον χρόνο παραγγελία ς, που σ ημαίνει ότι μελλο- νπ κά  ελλείμματα μετα φ έρονια ι και καταγράφ ονται στα π ροηγούμενα χρ όνια , που ήταν τα χρόνια  της δ ια κυβέρνησης του Π α Σ οΚ ».-  Αυτός ήταν ένας κανόνας δικός μας ή με συμφωνίες;«Ηταν κανόνας που ισχύει γενικώς για όλες τις ευρωπαϊκές χώ ρες, σε συμφωνία και με υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης».-  Και γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Ενωση απεδέχθη τη μονομερή αυτή αλλαγή του τρόπου καταγραφής που έκανε η κυβέρνηση;«Δεν είχε άλλη επιλογή, διότι ο νέος τρόπος που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση είναι και αυτός αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Δ εν τον π ροκρίνει, αλλά δεν μπορεί να  τον απορρίψει».-  Είναι επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι που παίζει η κυβέρνηση;«Εχει α νο ίξει τον ασκό του Α ιόλου, διότι είναι προφ ανές ότι δεν έχουμε μόνο φ ίλους στην Ευρώπη. Υπάρχουν διάφοροι κύκλοι, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε συντηρητικά πολιτικά κόμματα, οι οποίοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί για την ένταξη μιας χώ ρας του Νότου στην ευρωζώνη και μάλιστα στον πρώτο κύκλο σχηματισμού της ευρωζώ νης. Τώρα θα βρουν

ευκαιρία να  είναι πολύ αυστηροί μαζί μας και ήδη διαφ αίνεται η πιθανότητα να επιβληθούν πρόσημα στην Ελλάδα και ειδικότερα να  περικοπούν οι πιστώσεις από το Ταμείο Συνοχής. Δεν το προβλέπω, αλλά είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο, το οποίο θα ανα- δ είξει τις τεράσπες ευθύνες που ανέλαβε η Ν έα Δημοκρατία με αυτή την εγκληματική μονομερή αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των αμυντικών δαπανών».-Τ ο  υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επί των κυβερνήσεων ΠαΣοΚ, εσείς και μετά ο κ . Χριστοδουλάκης, μήπως είχε «μακιγιάρει» λίγο τα στοιχεία για να μπούμε στην ΟΝΕ;«Ο χι. Για το θέμα των αμυντικών δαπανών υπήρχαν σύσταση και σύμφωνη γνώμη της Ευρω παϊκής Ενω σης. Ηταν πολύ σημαντικό για μια χώ ρα

που ξοδεύει πάρα πολλά για την άμυνα . Α ν είχαμε υιοθετήσει την άλλη μέθοδο, που υιοθέτησε τώρα η Ν έα Δ ημοκρατία, δεν επρόκειτο ποτέ να μπούμε στην ευρωζώνη».-  Μου περιγράφετε μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί μια αυτοκτονι- κή στρατηγική, κινδυνεύει να φάει πρόσημα, μονομερώς αλλάζει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωσης των ελληνικών κυβερνήσεων, γιατί τα κάνει όλα αυτά, η  κερδίζει από αυτό;«Είναι πρωτοφανής αυτή η κατάσταση. Η  μόνη εξήγηση είναι η εξής: Πρώτον, θέλει να δικαιώ σει τη ρήση του κ. Καραμανλή για “τραβεστί” οικονομία. Υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικής εμπάθειας. Δεύτερον, θέλει να φουσκώσει τα ελλείμματα του Π α Σ οΚ  για να  έχει άλλοθι να ακυρώσει τις προεκλογικές υποσχέσεις για αυξήσεις των συντάξεω ν Ο ΓΑ  και του Ε Κ Α Σ, για τις μο

νιμοποιήσεις συμβασιούχων κ .ο .κ . Η  Ν έα Δημοκρατία με ψέματα κέρδισε τις εκλογές».-  Βλέπω όμως άτι σε κάθε θέμα που προκύπτει πάντα η κυβέρνηση λέει: «Οι προηγούμενοι φταίνε». Αυτό, αντιλαμβάνομαι, εμπεριέχει μια πο- λιηκή σκοπιμότητα. Μήπως περιέχει όμως και δόση αλήθειας;< Α ς  πάρουμε για παράδειγμα την πτώση του Σινούκ. Ελικόπτερα και αεροσκάφη είχαν πέσει και επί κυβερνή- σεωντου Π αΣοΚ . Υπήρξε μάλιστα και ένα πολύ σοβαρό γεγονός, μια αεροπειρατεία με αεροσκάφ ος της τουρκικής Πολιτικής Αεροπορίας, που προσγειώ θηκε στο “Ε λευθέριος Β ενιζέ- λο ς”. Ο  αεροπειρατής συνελήφθη και παραδόθηκε σπς τουρκικές αρχές. Σε όλες αυτές τις κρίσεις το διοικητικό και κυβερνητικό σύστημα είχε λ ει

τουργήσει άψ ογα. Εντοπίστηκαν τα αεροσκάφ η, τα ελικόπτερα. Λειτούργησαν τα ραντάρ, αντέδρασαν τα συστήματα. Παρενέβησαν οι ειδικές δυνά μ εις, εντοπίστηκαν τα θύματα, τα προβλήματα. Γενικώ ς το σύστημα λειτούργησε άψ ογα. Τώ ρα το σύστημα κατέρρευσε. Γιατί; Η  εξήγηση είναι μία: κακοδιοίκηση, κομματισμός, ανα- ξιο κρ α τία . Ο ταν α λλά ζουν τα πρόσωπα, όταν διασπάται η ενότητα στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας με αποπομπές αρχηγώ ν, όταν εμφ ι- λοχω ρεί δυσπιστία, τότε παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι Αγγλία, με θεσμούς και διαδικασίες που έχουν ιστορία αιώ νων».-  Πώς μπορείτε όμως να πείτε σε μια νέα κυβέρνηση να μη βάζει τους δικούς της ανθρώπους; Και εσείς όταν ήρθατε το 1993 ή το 1981 βάλατε τους δικούς σας ανθρώπους...

«Αυτό μπορεί να ισχύει για το Π αΣοΚ  του 1981, ύστερα από 50 χρόνια δεξιά ς διακυβέρνησης, όχι όμω ς για το Π α ΣοΚ  του 1993».-  Τι λέτε; Το 1993 δεν έβαλε άλλα άτομα; Δεν έκανε αλλαγές;«Δεν είχαμε λάβει υπόψη τα πολιτικά φ ρονήματα. Για  παράδειγμα, ο αρχηγός του Στρατού, ο  κ . Ν ιούβας, που τον τοποθέτησε η Ν έα Δημοκρατία, είχε π ροαχθεί σε αντιστράτηγο επί Π α Σ ο Κ  και του είχε ανατεθεί η νευραλγική διο ίκη σ η  του Β ’ Σώ ματος Στρατού με τις Ε ιδικές Δυνάμεις. Ε ίχαμε προωθήσει μια αξιοκρατική πολιτική. Αυτή η πολιτική τώρα ανειράπη».-  Ποια είναι η γενική εικόνα που σας δίνει η κυβέρνηση, μετά τους πρώτους επτά μήνες της ύπαρξής της;«Είναι μια κυβέρνηση χω ρίς φ ιλοδο

ξίε ς , χω ρίς σχέδιο, χω ρίς όραμα για τη χώ ρα. Ο υσιαστικά δεν κυβερνά. Δεν ανοίγει θέματα, δεν έχει στόχους σε κανέναν τομέα, ούτε στην οικονομία ούτε στο κοινω νικό κράτος, δεν έχει σχέδιο για μεταρρυθμίσεις. Καμία τομή, καμία μεταρρύθμιση, καμία αλλαγή. Αυτή όμω ς είναι και η ταφόπλακα της κυβέρνησης. Η  αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων θα οδηγήσει σε αυξανόμενη κοινω νική δυσαρέσκεια και στην πολιτική της απαξίω ση».-  Λοιπόν αυτό αφορά την κυβέρνηση. Ας έρθουμε σιο ΠαΣοΚ. Ο ι επιά μήνες μη κυβέρνησης είναι και επιά μήνες μη αντιπολίτευσης από το ΠαΣοΚ , ίσως όχι για τους ίδιους λόγους, αλλά για άλλους λόγους. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Είναι επιά μήνες μη αντιπολίτευσης; «Εχουμε αργήσει να  βρούμε τον βηματισμό μιας αποτελεσματικής ανη-

Η  κυβέρνηση θέλει να δικαιώσει ιη  ρήση του κ. Καραμανλή για «τραβεστί» οικονομία και να φουσκώσει τα ελλείμματα του Π α Σ ο Κ  για να έχει άλλοθι να ακυρώσει πδ προεκλογικέδ υποσχέσεΐδ τηδ

«Πρέπει να καταλήΕουμε 
το συντομότερο δυνατόν 
στην αναδιοργάνωσή μαε», 
επισημαίνει ο κ. I. Παπαντωνίου 
αναφερόμενοε στα 
εσωκομματικά του ΠαΣοΚ, 
τονίζονταε ότι «η παράταση 
τηε σημερινήε μεταβατικήε 
περιόδου λειτουργεί 
αρνητικά για την 
αποτελεσματικότητά μαε»

πολίτευσης. Τ ις τελευταίες εβδομάδ ες αναπτύσσεται μια  περισσότερο συντονισμένη δράση, αλλά απέχουμε ακόμη αρκετά από ένα αποτελεσματικό σχήμα αντιπολίτευσης. Πρέπει να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατόν στην αναδιοργάνωσή μας. Η  παράταση της σημερινής μεταβατικής περιόδου λειτουργεί αρνητικά για την αποτελεσματικότητά μας.Επείγει παράλληλα η διαμόρφ ω ση μιας πολιτικής πλατφόρμας, ενός προγράμματος που θα αναδεικνύει τις α δ υ να μ ίες της κυβέρνησης κα ι το οποίο θα προτείνει στον ελληνικό λαό νέες μεταρρυθμίσεις. Α ν υιοθετήσουμε την πολιτική του “ώ ριμου φ ρούτου” , θυμίζω ότι η Ν έα Δημοκρατία περίμενε 11 χρόνια . Α ν θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές του 2007, του 2008 ή οποτεδήποτε γίνουν, τότε θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι θέλουμε να κάνουμε όταν κληθούμε να κυβερνήσουμε».-  Ακούγοντάς σας θα έλεγα ότι αυτό που συστήνετε είναι να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η εκσυγχρο- νισπκή προσπάθεια. Δεν είναι όλοι στο ΠαΣοΚ που συμφωνούν μαζί σας. Είναι μερικοί οι οποίοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα επί οκτώ χρόνια και ότι θα πρέπει να αλλάξει πλεύση το Π αΣοΚ. Εισηγούνται στον κ. Πα- πανδρέου να ξεκινήσει από το μηδέν.«Μετά την ένταξη στην Ο Ν Ε  το Π αΣοΚ  δεν κατάφερε να προσδιορίσει το επόμενο διακύβευμα, τον εκσυγχρονισμό των θεσμώ ν και του κοινω νικού κράτους, με αποτέλεσμα να το πάρουν από κάτω τα προβλήματα της καθημερινότητας και μια αυξανόμενη κοινωνική δυσφ ορία. Πρέπει να πείθουμε τον ελληνικό λαό ότι τώρα είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε αποφασισπκά προς αυτή την κατεύθυνση, καλύπτοντας τα τεράσπα κενά τα οποία δημιουργεί η απραξία της Ν έας Δημοκρατίας».-  Μου είπατε προηγουμένως ότι το ΠαΣοΚ καθυστερεί να αποφασίσει ποια «γραμμή» θα ακολουθήσει. Αποδίδετε προσωπική ευθύνη στον Γιώργο Παπανδρέου για αυτή την καθυστέρηση;«Στην πολιτική οι ευθύνες είναι συλλογικές. Το Π α ΣοΚ  είναι μια μεγάλη οικογένεια και όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Ο  πρόεδρος έχει διακριτό ρόλο  σε αυτή την προσπάθεια».-  Εσείς συμμετέχετε;«Συμμετέχω, αλλά αναλαμβάνω  και πρω τοβουλίες σε προσωπική βάση. Πολλά στελέχη όμως δεν αισθάνονται ότι έχουν τη συμμετοχή την οποία θα μπορούσαν να έχουν στη μεγάλη συλλογική προσπάθεια που πρέπει να αναληφ θεί. Α ν η Εθνική μας κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι γιατί φτιάξαμε μια καλή ομάδα. Ανεδεί- χθη η συλλογικότητα σαν κύριος μοχλός της επιτυχίας. Αυτό ισχύει κ γ  εξοχήν σ ιο  Π αΣοΚ ».-Ακούω  ότι σιο ΠαΣοΚ υπάρχ είδος αρνητικής διάκρισης ί ρος των λεγομένων «υποι ■Σημίτη». Είναι αλήθεια τ σθάνεσιε ως υπουργό «Ο χι, δεν έχω αισθαν τσισμό».


