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Περί τσίπας 

και αρλούμπας

Η αναδιάρθρωση, in s  αναδιάρθρωσην... 
ω αναδιάρθρωση. Κλείστε τα αυτιά 
σαε. Η κυβέρνηση κάνει καλά τη δου

λειά τηε και όσοι την αμφισβητούν (όπωε π. 
χ. ο κ. Κ. Σημίτηε) έχουν αναγάγει τη  μιζέρια 
και την αρλούμπα σε επιστήμη»! Πριν βια
στείτε να μου καταλογίσετε βλασφημία ένα
ντι του πρώην πρωθυπουργού, επιτρέψτε μου 
τη διευκρίνιση ότι ο πρόλογοε δεν είναι δικόε 
μου, αλλά το «ρεζουμέ» του «Βασικού Σχο
λιασμού τηε Επικαιρότηταε» που εξέδωσε προ- 
χθέε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Για να γίνω σαφέστεροε, πρόκειται για έ
να δισέλιδο κείμενο που εκδίδεται καθημερινά 
από την Ιπποκράτουε και αποστέλλεται στουε 
βουλευτέε τηε προκειμένου να ενισχύσει 
την επιχειρηματολογία τουε, όπωε και στουε 
δημοσιογράφουε για να γνωρίζουν τιε απόψειε 
του κυβερνώντοε κόμματοε. Ο γράφων, όπωε 
και οι περισσότεροι συνάδελφοι, δεν δίνουμε 
προσοχή στο εν λόγω κείμενο, καθότι συνή- 
θωε επαναλαμβάνει τιε τετριμμένεε απαντή- 
σειε του κ. Γ. Πεταλωτή. Αλλά η περιέργειά μου 
να δω προχθέε πώε σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την 
παρέμβαση του κ. Σημίτη που εισηγήθηκε με 
στοιχεία γιατί πρέπει η Ελλάδα να επισπεύ
σει την αναδιάρθρωση του χρέουε τηε, με έ 
κανε να το διαβάσω. Και αφού έκπληκτοε δια
πίστωσα ότι το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει μίζερο 
αερολόγο τον πρώην αρχηγό του (έστω «φω- 
τογραφίζοντάε» τον) συνέχισα τη «μελέτη».

Αξιζε τον κόπο διότι έμεινα ενεόε από την 
αναλόγου «ποιότητοε» βαθυστόχαστη κριτική 
και έναντι τηε Ν. Δ. Διαβάστε: «Είδαν και α- 
πόειδαν τα παιδιά τηε Συγγρού ότι δεν τουε 
δίνει κανείε σημασία και το έριξαν στα ανέκ
δοτα. Αρχισαν, λοιπόν, να λένε ότι η Ιρλανδία 
κατάφερε με διαπραγμάτευση να αλλάξει το 
δικό τηε Μνημόνιο»... Στη δε συνέχεια του κει
μένου παρέχονται και «χρήσιμεε» συμβουλέε 
στουε «πράσινουε» βουλευτέε να απευθύνονται 
π. χ. στουε «μπλε» ομολόγουε τουε με τιε φρά- 
σειε «τι λένε οι άνθρωποι και δεν ντρέπονται;», 
«δεν υπάρχει τσίπα», «μια παρέα ήταν, τι Κα- 
ραμανλήε τι Σαμαράε», «ο σιδηροδέσμιοε προ
σκυνά τον κουρασμένο» κ. λπ.

Αγνοώ ποιοε «ογκόλιθοε» πληρώνεται για 
να συγγράφει τον «Βασικό Σχολιασμό» του 
ΠΑΣΟΚ και θα ήμουν άδικοε αν δεν σαε πλη
ροφορούσα ότι ένα ανάλογο mail αποστέλλεται 
τακτικά και από τη Συγγρού. Αλλά και τα δύο 
αυτά καθημερινά «μνημεία» πολιτικού στο
χασμού επιβεβαιώνουν αυτό που παραδόξωε 
μόνον τα κόμματα εξουσίαε αδυνατούν να κα
τανοήσουν. Οτι στιε δημοσκοπήσειε βρίσκο
νται (και θα βρίσκονται...) στο ναδίρ όσο ε
ξακολουθούν να πολιτεύονται με όρουε πο- 
δοσφαιρικούε, χωρίε να συνειδητοποιούν ό
τι η εποχή των οπαδών παρήλθε ανεπιστρε
πτί ακόμη και στα πραγματικά γήπεδα.

Κατά τα λοιπά, αν όντωε η Ιπποκράτουε πι
στεύει ότι ο κ. Σημίτηε είναι «αρλουμπολόγοε», 
αναμένουμε με εύλογο ενδιαφέρον στον ε
πόμενο Σχολιασμό τηε να πληροφορηθούμε, 
επιτέλουε, και ποιεε τυχόν δικέε του «αρλού- 
μπεε» μαε οδήγησαν εδώ που φτάσαμε...

Η δημόσια παρέμβαση του Κώστα Σημίτη 
υπέρ τηε άμεσηε αναδιάρθρωσηε του 
χρέουε, και μάλιστα όχι μόνο με επι

μήκυνση αλλά και με «κούρεμα» τηε αξίαε 
των ομολόγων, δεν βοήθησε τη χώρα. Τα 
πραγματικά κίνητρα που τον οδήγησαν σε 
αυτή την κίνηση τα γνωρίζει μόνον ο ίδιοε 
ο πρώην πρωθυπουργόε. Σοβαροί αναλυτέε 
υποστήριξαν ότι το έπραξε διότι το πίστευε. 
Πιθανώε. Και έχει, φυσικά, δικαίωμα στην ά
ποψή του, η οποία είναι σεβαστή. Ομωε, σε 
αυτήν τη χρονική συγκυρία η κίνηση ήταν 
τουλάχιστον ατυχήε. Είναι άλλο πράγμα να 
μεταφέρει ιδιωτικά στον πρωθυπουργό, έναν 
αρμόδιο υπουργό ή ακόμη και σε κάποιον ση
μαντικό οικονομικό παράγοντα την εκτίμη
ση ή ακόμη και τη  συμβουλή του, και άλλο 
«να βγαίνει μπροστά» με τόσο ηχηρό τρόπο, 
τη  στιγμή που η κυβέρνηση επί εβδομάδεε 
επιμένει ότι δεν συζητεί τέτοιο ενδεχόμενο, 
καθώε θα έχει καταστροφικέε συνέπειεε για 
τη χώρα. Υπό αυτό το πρίσμα εξηγείται και 
η έντονη ενόχληση του Γ. Παπακωνσταντί
νου, ο οποίοε απάντησε στην τοποθέτηση 
του πρώην πρωθυπουργού υπογραμμίζονταε 
ότι «η δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό 
δεν βοηθά τη χώρα».

Δεν είναι δυνατόν να καταγγέλλονται οι 
«ξένοι κερδοσκόποι» για παιχνίδια ειε βάροε 
τηε Ελλάδαε και τη στιγμή που η κυβέρνη
ση, αλλά και η αντιπολίτευση διαψεύδουν και 
επικρίνουν όσουε διακινούν τα σενάρια 
αυτά να έρχεται έναε πρώην πρωθυπουργόε, 
και μάλιστα τηε κυβερνητικήε παράταξηε - 
οι διεθνείε αγορέε δεν ενδιαφέρονται για τιε 
προσωπικέε έριδεε των κ. Παπανδρέΰυ και
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Σημίτη- και να δηλώνει ευθέωε ότι πρέπει να 
γίνει αναδιάρθρωση.

Ο γράφων έχει επανειλημμένα υποστήριξα 
ότι οι πρώην πρωθυπουργοί οφείλουν να πα
ρεμβαίνουν στα μείζονα οικονομικά, κοι
νωνικά και εθνικά ζητήματα που απασχολούν

Πώς θα ένιωθε εάν σε μια 
ευαίσθητη περίοδο είχε 
παρέμβει δημόσια ο Ανδρέας 
Παπανδρέου δηλώνοντας 
ότι είναι αναγκαία 
η υποτίμηση της δραχμής;

τη χώρα, λέγονταε πράγματα που οι ενεργεία 
πολιτικοί δεν λένε φοβούμενοι το πολιτικό 
κόστοε. Παρά τιε όποιεε ενστάσειε για τα πε
πραγμένα τουε, η χώρα έχει να κερδίσει α
πό τη συσσωρευμένη εμπειρία τουε. Ομωε, 
στόχοε των παρεμβάσεων αυτών πρέπει να 
είναι το καλό του τόπου και, δυστυχώε, η το
ποθέτηση του κ. Σημίτη στη συγκεκριμένη 
χρονική συγκυρία δεν συμβάλλει προε αυ
τήν την κατεύθυνση.

Η αντιπαράθεση των κ. Παπανδρέου και 
Σημίτη είναι γνωστή. Πήρε συγκεκριμένη 
μορφή με την απομάκρυνση του τελευταί
ου από την κοινοβουλευτική ομάδα του

ΠΑΣΟΚ και, έπειτα από μια περίοδο εύ
θραυστων ισορροπιών, τη μη συμπερίληψή 
του στα ψηφοδέλτια του κόμματοε. Δυο άν
θρωποι έχουν κάθε δικαίωμα να διαταράξουν 
τιε σχέσειε τουε. Ομωε, όταν η χώρα απει
λείται με χρεοκοπία, η απουσία συνεννόη- 
σηε ανάμεσα στον πρώην και τον νυν πρω
θυπουργό, του ίδιου κόμματοε και ιδεολογίαε, 
δεν είναι προσωπικό τουε ζήτημα. Πλήττει 
την προσπάθεια τηε χώραε τη στιγμή που 
βιώνει μια από τιε πιο δύσκολεε φάσειε τηε 
σύγχρονηε ιστορίαε τηε. Η κριτική δεν αφορά 
το αν θα γίνει ή όχι αναδιάρθρωση κάποιαε 
μορφήε. Η δυναμική των αγορών ίσωε την 
καταστήσει αναπόφευκτη. Είτε γίνει είτε ό
χι, απαιτείται σοβαρότητα, όπωε επίσηε 
σωστή προετοιμασία και ευφυείε χειρισμοί 
για περιορισμό των ζημιών και μεγιστοποί
ηση των οφελών. Αυτό δεν έχει καμία σχέ
ση με την αυθαίρετη παρέμβαση του κ. Ση
μίτη ο οποίοε, προφανώε, ήθελε να δείξει ό
τι την προέβλεψε πριν αυτή γίνει.

Εχει ειπωθεί πολλάκιε ότι η αναδιάρθρωση 
είναι σαν την υποτίμηση. Δεν συζητείται δη
μόσια και, φυσικά, δεν ανακοινώνεται πριν 
γίνει, όπωε πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Σημίτηε. 
Πώε θα αισθανόταν ο τελευταίοε και τι ζη
μία θα είχε προκληθεί στη χώρα, εάν σε μια 
ευαίσθητη περίοδο που η οικονομία θα βρι
σκόταν στη δίνη των αγορών, ο Ανδρέαε Πα
πανδρέου, εάν ζούσε, είχε παραχωρήσει συ
νέντευξη στην οποία να εξηγούσε τουε λό- 
γουε για τουε οποίουε θα έπρεπε να γίνει υ
ποτίμηση; Ο Ανδρέαε Παπανδρέου υπέπεσε 
σε σημαντικά σφάλματα, αλλά αυτό δεν θα 
το έκανε ποτέ.
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