
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πέτα το «γάντι» 
για EKÀoyés 
ο Αντ. Σαμαράδ

Γ. Παπακωνσταντίνου για τον Κ. Σημίτη:___________________________________________________
Δεν βοηθά τη χώρα
η συζήτηση για την αναδιάρθρωση
«Δυσφορία» στο Μαξίμου 
για την παρέμβαση του πρώ
ην πρωθυπουργού. Πώδ 
τη σχολιάζουν βουλευτέδ 
του ΠΑΣΟΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Να σταματήσει, πόση θυσία και με «ακαριαίο» τρόπο, τη δημόσια συζήτηση περί ανα- διάρθρωσηε του ελληνικού χρέουε επιδιώκει η κυβέρνηση, ενώ η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη προκαλεί τουλάχιστον «δυσφορία» στο Μέγαρο Μαξίμου.Μπορεί ο κυβερνητικόε εκπρό- σωποε να μην έλαβε... ποτέ (χθεε) εντολή από τον Γ. Παπανδρέου να σχολιάσει επισήμωε την παρέμβαση του Κ. Σημίτη, ωστόσο η «υπενθύμι- ση» τηε φράσηε του προε τουε βου- λευτέε του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή «αναδιάρθρωση χρειάζεται η χώρα, δεν συζητάμε για το χρέοε» θεωρείται μήνυμα με αποδέκτη και τον πρώην πρωθυπουργό.«Η κυβέρνηση και ο ίδιοε ο πρω- θυπουργόε έχουν επισημάνει εγκαί- ρωε και επανειλημμένωε τη θέση τουε για την αναδιάρθρωση του χρέ- ουε», τονίζουν συνεργάτεε του πρωθυπουργού, που δεν καταφέρνουν πάντωε να κρύψουν τον «εκνευρισμό» τουε. Επισημαίνουν, δε, ότι ο κ. Παπανδρέου μιλώνταε στην ΚΟ ανέπτυξε πλήρωε τιε βασικέε στο- χεύσειε του σχεδίου μέχρι το 2015 και απάντησε με σαφήνεια στιε «απο- ρίεε» διαψεύδονταε τα διάφορα σενάρια για το χρέοε.Αμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που ενημερώθηκε γιατη συνέντευξη του Κ. Σημίτη στην εφημερίδα «Το Βήμα τηε Κυριακήε» έχονταε αρχίσει τιε κο- ρυφαίεε επαφέε του στην έδρα του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον.«Να ξαναπώ αυτό που είπα και πριν, ότι η δημόσια συζήτηση για το ζήτημα αυτό δεν βοηθά τη χώρα», δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου απαντώνταε σε ερώτηση για την το-

«ΝΑ ΞΑΝΑΠΩ αυτό που είπα 
και πριν, ότι η δημόσια συζήτη
ση για την αναδιάρθρωση του 
χρέουε δεν βοηθά τη χώρα», 
δήλωσε ο Γ. Παπακωνσταντί
νου απαντώνταε σε ερώτηση 

για την τοποθέτηση του 
πρώην πρωθυπουργού,

Κ. Σημίτη

ποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού. Κάποια λεπτά πριν ο υπουργόε Οικονομικών είχε δεχτεί βροχή ερωτήσεων γιατα σενάρια αναδιάρθρω- σηε. Χωρίε να αφήσει περιθώρια παρερμηνειών προχώρησε στην αποδόμηση των επιχειρημάτων που υιοθετούν όσοι προτείνουν «εδώ και τώρα» αναδιάρθρωση:«Δεν συζητάμε απολύτωε τίποτα. Είναι άλλο πράγμα η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμήε του δανείου από την ΕΕ και το ΔΝΤ και είναι άλλο πράγμα ο ιδιωπκόε τομέαε. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συζητάμε κάτι αυτήν τη στιγμή και η δημόσια συζήτηση που γίνεται δυσιυχώε στην Ελλάδα κάνει κακό στη χώρα».Ηπαρέι τη εν τω μεταξύ του Κ.Σημίτη δεν αιφνιδίασε μόνο το Μέ-

Αιφνιδιασμόε 
από τη συνέ
ντευξη 
Σημίτη

γάρο Μαξίμου, αλλά και κυβερνητι- κούε βουλευτέε, που συχνά επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψειε με τον πρώην πρωθυπουργό.Σύμφωνα με έγκυρεε πληροφο- ρίεε, αρκετοί εξ αυτών κράτησαν αποστάσειε από την «κίνηση» του Κ. Σημίτη και υπογράμμιζαν στιε κατ' ιδίαν συζητήσειε τουε το Σαββατοκύριακο ότι η «κουβέντα πρέπει να κοπεί και να επανέλθει γοργά η κυβέρνηση και τα στελέχη στην καθαρή διατύπωση τηε μεταρρυθμιστικήε προσπάθειαε».Υπέρ τηε αναδιάρθρωσηε (εκτόε από τη Βάσω Παπανδρέου που ξεκίνησε τη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα) τάχθηκε διά τηε ομιλίαε του στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτήε Εκτοραε Νασιώκαε - έναε από τουε προσκεκλημένουε προ εβδομάδαε στα Τρίκαλα τηε βουλευτού Σούλαε Μερεντίτη.Εκεί ο κ. Σημίτηε ανέλυσε τΐε —ιό-

ψειε του γενικότερα γιατην οικονομική κατάσταση και τιε συζήτησε με τουε παρευρισκομένουε. Κατά πλη- ροφορίεε ο πρώην πρωθυπουργόε, παρά την κυβερνητική άμεση αντίδραση, επιμένει στιε απόψειε του για «κούρεμα» του χρέουε το ταχύτερο δυνατό.«Η γραμμή τηε κυβέρνησηε είναι στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να πετύχουμε πολύ γρήγορα μια παραγωγική αναδιάρθρωση. Ο πρώην πρωθυπουργόε δεν πιστεύει ότι έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργόε Αγροτικήε Ανάπτυξηε Κώσταε Σκανδαλίδηε, προσθέτονταε όμωε «προσωπικά δεν με τρομάζει η συζήτηση». «Με τον όρο αναδιάρθρωση εννοούνται πολλά πράγματα και πρέπει κανείε να τα εξειδικεύει», ανέφερε σε δήλωσή του, τέλοε, ο πρώην πρόεδροε τηε Βουλήε Απ. Κακλαμάνηε.

Η Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Τι πρότεινε 
για το 
χρέοε
ο Κ. Σημίτηε
«Η ΕΛΛΑΔΑ οφείλει να 
προχωρήσει σε αναδιάρ
θρωση του δημοσίου χρέ
ουε το ταχύτερο δυνατόν, 
σε συνεννόηση ασφαλώε 
με τουε Ευρωπαίουε εταί- 
ρουε τηε», είναι μία από τιε 
χαρακτηριστικέε φράσειε 
τηε συνέντευξηε του πρώ
ην πρωθυπουργού χθεε 
στο «Βήμα».
Ο κ. Σημίτηε εκτιμά ότι η 
αναδιάρθρωση του χρέουε 
θα απελευθερώσει δυνά- 
μειε κι ότι «μια καλά 
προετοιμασμένη αναδιάρ
θρωση μπορεί να αποδει- 
χθεί καταλυτική, ώστε τα 
επόμενα 15-20 χρόνια να 
είναι μια περίοδοε στην 
οποία θα ξαναχτίσουμε με 
αισιοδοξία μια σταθερή οι
κονομία και θα επανεντα
χθούμε στην ευρωπαϊκή 
εξέλιξη».

Οι καταθέσειδ
Για το ενδεχόμενο τραπε
ζικών κλυδωνισμών εκ
φράζει την άποψη ότι «από 
την αναδιάρθρωση δεν κιν
δυνεύουν οι καταθέσειε», 
ενώ απευθυνόμενοε ουσι
αστικά στην κυβέρνηση 
επιμένει: «Ακόμη κι αν η 
Ελλάδα υποστεί μια 20ετή 
δοκιμασία σκληρήε λιτότη- 
ταε για να αποφύγει την 
αναδιάρθρωση, τίποτε δεν 
εγγυάται ότι θα επιτύχει 
την αποπληρωμή του δη
μοσίου χρέουε, αφού είναι 
επιπόλαιο να ελπίζουμε ότι 
τα επόμενα 20 χρόνια δεν 
θα προκύψουν οικονομικέε 
αναταραχέε, νομισματικέε 
κρίσειε, ανατιμήσειε του 
πετρελαίου».
Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊ
κή Ενωση διά κορυφαίων 
πολιτικών χθεε και το ΔΝΤ 
διαψεύδουν κατηγορηματι
κά τα σενάρια περί αναδι
άρθρωσηε και τονίζουν 
την ανάγκη η ελληνική 
κυβέρνηση να συνεχίσει 
τιε διαρθρωτικέε αλλαγέε 
και τιε αποκρατικοποιή
σει...


