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«Η κυβέρνηση Τσίπρα 
πέρασε μέτρα που 

εμείς όχι απλώς δεν 
μπορούσαμε, αλλά 
δεν χρειαζόταν να 

περάσουμε!»

«Η αύξηση του ΦΠΑ δεν είναι
 µεταρρύθµιση. Ανοησία είναι!»

 Το κλείσιμο της αξιολόγησης και ο οδικός 
χάρτης για το χρέος που συμφωνήθηκαν στο 
τελευταίο Eurogroup δεν οδηγούν τη χώρα 
σε μια φάση, έστω, σχετικής κανονικότητας;

Ο οδικός χάρτης για το χρέος είναι µια αφη-
ρηµένη υπόσχεση ότι έπειτα από τρία χρό-
νια µπορεί να γίνουν κάποια από αυτά που 
είχαν ήδη συµφωνηθεί πριν από τρία χρό-
νια! Τον ∆εκέµβριο του 2012…
Η τελευταία έκθεση του ∆ΝΤ για τη βιωσιµό-
τητα του ελληνικού χρέους λέει πως το πρό-
βληµα της χώρας δεν λύνεται, αν δεν γίνουν 
πολύ µεγάλες µεταρρυθµίσεις. 
Λέει, επίσης, ότι το χρέος µας δεν είναι πια 
βιώσιµο, ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε α-
πό το προηγούµενο πρόγραµµα και µας έβα-
λε σε νέα ύφεση και µεγαλύτερο δανεισµό. 
Η Ελλάδα έµπαινε, λοιπόν, στην κανονικότητα 
πριν από ενάµιση χρόνο! Και την έβγαλαν...  
Η τελευταία αξιολόγηση µας υποχρεώνει σή-
µερα να ξαναπροσπαθήσουµε από χειρότε-
ρες θέσεις και µε µεγαλύτερες -και αχρεία-
στες- θυσίες. Για να ξαναπάµε εκεί που είχα-
µε ήδη φτάσει! 
Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότη-
τα! Πώς να το κάνουµε; 
 Θα έχετε ακούσει την κριτική ότι μια κυβέρ-

νηση Σαμαρά δεν θα μπορούσε να περάσει τέ-
τοια μέτρα, γι’ αυτό οι εταίροι στηρίζουν τον 
Αλέξη Τσίπρα…

Η κυβέρνηση Τσίπρα πέρασε µέτρα που ε-
µείς όχι απλώς δεν µπορούσαµε, αλλά δεν 
χρειαζόταν να περάσουµε! Η κυβέρνηση Τσί-
πρα πέρασε µέτρα που δεν συνιστούν µε-
ταρρυθµίσεις και που από εµάς δεν τα ζή-
τησαν οι δανειστές. 
Για παράδειγµα, η αύξηση του ΦΠΑ σε εκα-
τοντάδες προϊόντα από το 13% στο 23% και 
µετά στο 24% δεν είναι µεταρρύθµιση. Ανο-
ησία είναι! Το είπε και ο Σόιµπλε προχθές…
Από εµάς δεν ζητούσαν µείωση των κυρίων 
συντάξεων. Μας ζητούσαν µόνο να µην αυ-
ξηθούν οι συντάξεις τα επόµενα τρία χρόνια! 
Γιατί δεν το ζητούσαν από εµάς; Γιατί είχα-
µε βάλει την οικονοµία σε µια τροχιά, όπου 
το ΑΕΠ άρχιζε να µεγαλώνει, ενώ οι εργασι-
ακές εισφορές αυξάνονταν.  
Τώρα, µε την ύφεση που προκάλεσε ο Τσί-
πρας, χρειάστη-
κε µείωση συ-
ντάξεων που 
δεν ήταν απα-
ραίτητη πριν. 
Και αν δεν πά-
ει καλά η οι-
κονοµία, µπο-
ρεί δυστυχώς 
να ζητήσουν 
κι άλλη µείωση 
συντάξεων τα 
επόµενα χρό-
νια. Τα µέτρα 
που πέρασε ο 
Τσίπρας είναι, 
εποµένως, το τίµηµα που πλήρωσε η χώρα, 
γιατί ο ίδιος την έβγαλε από τον δρόµο που 
την είχαµε βάλει εµείς. 
Κι ακόµα του επέβαλαν να… ξαναψηφίσει 

«  συνέχεια από τις σελ. 18-19  

µας. Και κάποιοι απειλούσαν να βγάλουν νό-
µο που να το… απαγορεύει! 
Από τότε, όµως, όλοι το αποδέχθηκαν. Ακό-
µα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ…
Κι όταν βρεθήκαµε στην κυβέρνηση, εµείς 
αρχίσαµε να το υλοποιούµε. Χωρίς να δώ-
σουµε τον έλεγχο των περιουσιακών στοι-
χείων της χώρας σε ξένους. Και µάλιστα για 
έναν αιώνα... 
Σε δυόµισι χρόνια µαζέψαµε πάνω από 3 δι-
σεκατοµµύρια. Μαζί µε τα περιφερειακά α-
εροδρόµια κοντά στα 4,5 δισεκατοµµύρια. 
Μαζί µε το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών πά-
νω από 20 δισ. Και το µεγαλύτερο µέρος ό-
λων αυτών ανακούφιζαν το χρέος…
Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τις ιδεοληψίες του, το 
2015 µηδένισε το χαρτοφυλάκιο του ∆ηµο-
σίου στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες χρει-
άστηκαν και νέα κεφαλαιοποίηση. Αυτό κό-
στισε στον Ελληνα φορολογούµενο πάνω α-
πό 20 δισεκατοµµύρια! 
Οπότε τι µε ρωτάτε να σας πω; Εµείς βάλα-
µε µπροστά την πραγµατική αξιοποίηση της 
δηµόσιας περιουσίας κι ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην 
αρχή µαταίωσε τα πάντα, ύστερα εκχώρη-
σε τα πάντα στον έλεγχο των ξένων και τελι-
κά έχασε και τεράστια ποσά…
 Μπορεί να χρειαστούν νέα μέτρα μέσα 

στο 2016;
Νέα µέτρα λιτότητας, πιθανότατα. Νέα καυτά 
διαρθρωτικά µέτρα, σίγουρα! Που θα απο-
δειχθούν και τα πιο οδυνηρά για τον ΣΥΡΙΖΑ. 
 Οι εταίροι δεν έχουν ευθύνες; Πώς απαιτούν 

από μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα ένα τέτοιο 
σκληρό πρόγραμμα, ενώ οι περισσότεροι δη-
λώνουν ότι δεν μπορεί να βγει;  

Κι εκείνοι έχουν ευθύνες. Το θέµα, όµως, εί-
ναι τι πατήµατα τους δίνουµε εµείς… 
Αλλωστε, το ότι οι δανειστές µάς βάζουν να 
ψηφίσουµε µέτρα και δηλώνουν µετά ότι… 
«δεν βγαίνει» το πρόγραµµα  (!) απαντά και 
στο πρώτο σας ερώτηµα: Αν επιστρέφουµε 
πλέον στην κανονικότητα. Προφανώς δεν ε-
πιστρέφουµε!

τα µέτρα που είχαµε περάσει εµείς και εκεί-
νος τα µαταίωσε: Οπως τις αποκρατικοποι-
ήσεις στο Ελληνικό και στα περιφερειακά α-
εροδρόµια. 
Ψήφισε τα αχρείαστα και επώδυνα που ε-
µείς είχαµε αποφύγει και... ξαναψήφισε ε-
κείνα που είχαµε ήδη περάσει εµείς! 
 Μέσω του νέου Ταμείου δεν θα μπορούσε 

να γίνει αξιοποίηση της εθνικής περιουσίας;  
Σας θυµίζω ότι την αξιοποίηση της ακίνητης 
δηµόσιας περιουσίας εµείς τη θέσαµε πρώ-
τοι, το 2010, από το «Ζάππειο 1». Και τότε 
είχε ξεσηκωθεί κύµα κατακραυγής εναντίον 

«Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ αξιολό-
γηση μας υποχρεώνει 
σήμερα να ξαναπροσπα-
θήσουμε από χειρότερες 
θέσεις και με μεγαλύτε-
ρες -και αχρείαστες- θυ-
σίες. Για να ξαναπάμε 
εκεί που είχαμε ήδη φτά-
σει!», δηλώνει ο Αντ. Σα-
μαράς στην «R»


