
Κώστα Σημίτη

Δελτίο Τύπου

31 Δεκεμβρίου 2010

Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης δήλωσε με 

αφορμή τις ειδήσεις του τηλεοπτικού σταθμού ALTER και της 

εφημερίδας Real News τα εξής:

Καιρός είναι να τελειώνουν οι υποκρισίες και η 

παραπληροφόρηση. Οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

ήδη αποφανθεί δημόσια ότι οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης 

το 2001 ανταποκρίνονταν στους κοινοτικούς κανόνες και τις 

πρακτικές που εφάρμοσαν και άλλες χώρες την ίδια εποχή και σε 

παρόμοια έκταση. Η ανακίνηση του θέματος του swap του 2001 

εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.
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