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ταυτόχρονα φέραµε την οικονοµία στην ανά-
πτυξη, ενώ είχαµε αρχίσει να µειώνουµε και 
τους φόρους! Πάρτε τον ΦΠΑ στην εστίαση: 
τον βρήκαµε στο 23%, τον πήγαµε στο 13% 
και τώρα ο Τσίπρας τον βρήκε στο 13% και 
τον έφτασε στο 24%! Αυτό αφορά 200.000 
ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις και κο-
ντά στο 1 εκατοµµύριο εργαζοµένους! Κατα-
λαβαίνετε τι ανακούφιση δώσαµε εµείς και τι 
ασφυξία δηµιουργεί ξανά η πολιτική της κυ-
βέρνησης Τσίπρα. 
Το ότι «η Νέµεσις δεν θα αργήσει», επίσης, 
δεν χρειάζεται καµία ανάλυση. Εχουν πει τό-
σα ψέµατα και έχουν δηµιουργήσει τέτοιο 
µπάχαλο, που ο κόσµος έχει στραφεί εναντίον 
τους. Και τους αποδοκιµάζει συνεχώς και πα-
ντού! Με πρώτους τους πρώην δικούς τους…  
 Το Μαξίμου σάς κατηγορεί ότι οδηγήσα-

τε στην καταστροφή του 25% του ΑΕΠ της 
χώρας, ότι βάζατε υπογραφές σε λευκά χαρ-
τιά των δανειστών, ότι είχατε ακροδεξιά πα-
ρέα, που επιβάλατε στη Ν.Δ. Ποια είναι η α-
πάντησή σας;

Η ύφεση είχε αρχίσει χρόνια πριν αναλάβου-
µε εµείς! Κι όµως, ο Τσίπρας χρεώνει σε εµάς 
όλα όσα έγιναν πριν από εµάς... 
Οπως βλέπετε, έχουµε να κάνουµε µε παρα-
λήρηµα πανικού!
Ακούστε. Μέχρι το 2011 το ΑΕΠ είχε ήδη χά-
σει κοντά στο 20%. Κι όταν εµείς αναλάβα-
µε, στα µέσα του 2012, η ύφεση έτρεχε µε 
ρυθµό 7,2%. Κι όµως, µέσα σε δυόµισι χρό-
νια στρέψαµε την οικονοµία στην ανάπτυξη!

Και µε τη δυναµική που είχαµε δηµιουργή-
σει, θα είχαµε επιτύχει 7% πραγµατική ανά-
πτυξη µέχρι το 2016. Και µιλάω µε τα δυσµε-
νέστερα στοιχεία της τρόικας.
Ο Τσίπρας βρήκε την οικονοµία σε ανάπτυ-
ξη και την ξαναέβαλε σε ύφεση! 
Κι έχει το θράσος να ρίχνει µε τόση ευκολία 
τέτοια ψέµατα…
Οσον αφορά την «ακροδεξιά παρέα», τι να 
πει κανείς... Επί των ηµερών µας η Χ.Α. µπή-
κε φυλακή, επί των ηµερών τους αποφυλακί-
στηκε ο Ρουπακιάς! 
Και έχει το θράσος και µιλάει. Ποιος; Αυτός 
που πρώην υπουργός του επί της ∆ηµοσί-
ας Τάξεως τον κατήγγειλε για «αριστερό πα-
ρακράτος»! 
Γι’ αυτό σας λέω: παραλήρηµα… 
 Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς δή-

λωσε στην «R» της περασμένης Κυριακής ό-
τι η «αριστερή παρένθεση ξεχείλωσε και πά-
ει για οκταετία». Αντέχει περισσότερο απ’ ό,τι 
περιμένατε;   

Αν δεν το φοβόντουσαν, δεν θα το ξορκίζανε 
συνέχεια! Το αν αποδειχθούν «παρένθεση» 
εξαρτάται µόνον από τους ίδιους. Και µέχρι 
στιγµής κάνουν τα πάντα για να γίνουν «πα-
ρένθεση». Γι’ αυτό το φοβούνται τόσο. Και γι’ 
αυτό το ξορκίζουν κάθε τόσο…
 Ο Πάνος Καμμένος χαρακτήρισε «αντισυ-

νταγματική και εγκληματική» την κατάργηση 
του ΦΠΑ, αλλά την ψήφισε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ μπορεί να εξαντλήσει  την τετραετία;

Εσείς τι λέτε, µπορεί; Εχετε ξαναδεί κυβέρνηση 
να καταγγέλλει αυτά που η ίδια… ψηφίζει; Και 
µετά να τα ξανακαταγγέλλει αφού τα ψήφισε!
 Στη Ν.Δ. υπάρχουν φωνές κυρίως στο κα-

ραμανλικό μπλοκ ότι το αίτημα για εκλογές 
του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν πρόωρο και 
μένει μετέωρο. Κακώς διαφωνούν;   

Η Ν.∆. δεν έχει ούτε µπλοκ ούτε συνιστώσες! 
Ο Μητσοτάκης ορθά επισηµαίνει πως η κυ-
βέρνηση Τσίπρα «ανεβάζει συνεχώς τον λο-
γαριασµό» και πρέπει να φύγει γιατί δεν µπο-
ρεί να εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις. Αυτό 
πια το ξέρουν οι πάντες, το ξέρουν οι ίδιοι οι 
δανειστές, ενώ το νιώθει σήµερα και ο ελλη-
νικός λαός… 
 Βάλατε «κόφτη» στον Κυριάκο Μητσοτά-

κη προκειμένου να κόψει κάθε διάθεση στή-
ριξης διατάξεων του νομοσχεδίου από τη Ν.Δ., 
όπως δήλωσε το Μαξίμου; 

Τον αυτόµατο «κόφτη» τον βάζει η κυβέρ-
νηση Τσίπρα. Σε… «κόφτες» εκείνη ειδικεύ-
εται, άλλωστε…
Τις δηλώσεις του ίδιου του Κυριάκου τις ξέ-
ρετε, ασφαλώς. Και πριν από το πολυνοµο-
σχέδιο και στη διάρκεια της ψήφισής του και 
µετά. Πιο καθαρά δεν µπορούσε να τα πει ο 
άνθρωπος. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τά-
χα ήθελε να το στηρίξει; Αυτά είναι ανοησίες 
και προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. 
 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει διεύρυν-

ση μόνο προς το κέντρο ή πρέπει και προς τα 
δεξιά; Μπορεί να μιλήσετε και με ονόματα;

Η διεύρυνση χρειάζεται να γίνει προς τις µε-
ταρρυθµιστικές δυνάµεις του τόπου. Ολα τα 
άλλα δεν σηµαίνουν και πολλά πράγµατα… 
Ο Μητσοτάκης σωστά έχει αντιληφθεί ότι η 
Ν.∆. θα κερδίσει αν γίνει ο πόλος συσπείρω-
σης και ο κορµός των µεταρρυθµιστικών δυ-
νάµεων. Κι αυτές δεν υπάρχουν µόνο σε έ-
ναν χώρο, υπάρχουν σε περισσότερους…
Για παράδειγµα, για να µην αναφερθώ σε άλ-
λα ονόµατα, ο Αδωνις Γεωργιάδης δεν είναι 
κεντρώος. Οµως αποδείχθηκε αποτελεσµατι-
κός µεταρρυθµιστής. Σας θυµίζω ότι αυτός ε-
πέβαλε και την άρση του καµποτάζ και την πε-
ρικοπή της άγριας σπατάλης στα νοσοκοµεία. 
Τους πραγµατικούς µεταρρυθµιστές θέλου-
µε να προσεγγίσουµε από παντού. ∆εν βά-
ζουµε ταµπέλες…
 Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην κυ-

βερνητικό σας εταίρο, έχετε επαφές; Θα θέλα-
τε να συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.; 
Η Αννα Διαμαντοπούλου και άλλοι;

Ασφαλώς και έχω εξαιρετική σχέση µε τον 
Βαγγέλη. Και σίγουρα θεωρώ την κυρία ∆ια-
µαντοπούλου και τον κ. Λοβέρδο και τον κ. 
Μανιάτη στελέχη που έχουν δείξει προσή-
λωση και συνέπεια στις µεταρρυθµίσεις. Ο-
πως και άλλοι, ασφαλώς. Οµως, µην κάνετε 
λάθος. Είναι πρόωρο και, βεβαίως, δεν είναι 
δικό µου θέµα να µιλήσω για πρόσωπα, συ-
γκλίσεις ή άλλα κόµµατα…
Προσέξτε! Υπάρχει µια πολιτική κλωστή που 
ενώνει τους πραγµατικούς µεταρρυθµιστές. 
Από τη ∆εξιά ως την Κεντροαριστερά, πέρα 
και πάνω από κόµµατα. Οπως προφανώς σε 
όλους τους πολιτικούς χώρους βρίσκονται και 
αντίπαλοι των µεταρρυθµίσεων. 
 Η Ν.Δ. να επιδιώξει την αυτοδυναμία;
Ναι, µπορεί να την κερδίσει! Αλλά και αυτο-
δυναµία να βγάλει, πρέπει µετά τις εκλογές 
να κάνει άνοιγµα σε ευρύτερες µεταρρυθµι-
στικές δυνάµεις.
 Ακούτε τα σενάρια για πιθανή υπουργο-

ποίηση του πρώην κυβερνητικού σας εταί-
ρου Φώτη Κουβέλη;

∆εν ξέρω. Και, για να σας πω την αλήθεια, δεν 
έχει και καµιά σηµασία…
 Το κόμμα Καρατζαφέρη - Μπαλτάκου μπο-

ρεί να κόψει ψήφους από τη Ν.Δ.; 
Ο κόσµος θα ψηφίσει να φύγει ο Τσίπρας! 
∆εν θα αφήσει να πάει η ψήφος του χαµένη…
 Οι σχέσεις σας με τον πρώην πρωθυπουρ-

γό Κώστα Καραμανλή πώς είναι;
Οπως πάντα, φιλικές. 
 Σάλο προκάλεσε η τροπολογία για τις 

offshore των πολιτικών προσώπων. Η κυβέρ-
νηση ήθελε να καλύψει κάποιους;

Εσείς τι λέτε; Εχετε ξαναδεί κυβέρνηση, τη µια 
να ψηφίζει ότι νοµιµοποιούνται τα πάντα, δύο 
ηµέρες αργότερα να ψηφίζει ότι… απαγορεύ-
ονται τα πάντα και στο µεταξύ να έχει δηµι-
ουργήσει «ευνοϊκότερο» νόµο, έστω και µιας 
ηµέρας, µε τον οποίο καλύπτονται ακόµα κι 
όσοι έκαναν ποινικά αδικήµατα;
 Το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ έχει 

τρωθεί;
Ποιο ηθικό πλεονέκτηµα; Μύθος ήταν και κα-
τέρρευσε…

Οσον αφορά 
την "ακροδεξιά 
παρέα", τι να πει 
κανείς... Επί των 
ημερών μας η Χ.Α. 
μπήκε φυλακή, επί 
των ημερών τους 
αποφυλακίστηκε ο 
Ρουπακιάς!

σχέσεις
«Ασφαλώς και 
έχω εξαιρετική 
σχέση µε τον 
Βαγγέλη. Και 
σίγουρα θεωρώ 
την κυρία 
∆ιαµαντοπούλου 
και τον κ. Λοβέρδο 
και τον κ. Μανιάτη 
στελέχη που έχουν 
δείξει προσήλωση 
και συνέπεια στις 
µεταρρυθµίσεις. 
Οπως και άλλοι, 
ασφαλώς» 

κάλπες
«Ο κόσµος θα 
ψηφίσει να φύγει 
ο Τσίπρας! ∆εν 
θα αφήσει να 
πάει η ψήφος του 
χαµένη»
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