
Κύριε Τζαβάρα, ο πρωθυπουργός και υπουρ-
γοί της κυβέρνησης, εµφανίζονται βέβαιοι

ότι η χώρα θα βγει από το µνηµόνιο το καλο-
καίρι, χωρίς νέα µέτρα. Πώς κρίνετε αυτή την
τοποθέτηση;

Η µοναδική βεβαιότητα που παράγεται από τον
µέχρι σήµερα βίο και την πολιτεία αυτής της κυ-
βέρνησης είναι το πέρασµα του χρόνου. Το πέρα-
σµα ενός ανούσιου και δυσάρεστου χρόνου διάρ-
κειας τριών ετών µέχρι σήµερα, που είναι γεµάτος
από υποσχέσεις που δεν πραγµατοποιούνται ποτέ,
από µεταρρυθµίσεις που συµφωνούνται µε τους
εταίρους και ανατρέπονται µε τροπολογίες που κα-
τατίθενται στη Βουλή, συνήθως τη νύχτα, από βου-
λευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ σε άσχετα νοµοσχέδια και ξηλώνουν σιγά-σιγά
ό,τι θετικό αναγκάζεται αυτή η κυβέρνηση, κατ’ επι-
ταγή των θεσµών, να δηµιουργεί στη ∆ηµόσια ∆ι-
οίκηση, στους θεσµούς, στην καταπολέµηση κατά
της διαφθοράς και της διαπλοκής, στην αξιοκρατία.
Υπό το καθεστώς ενός βάρβαρου νεοκοµµουνι-
σµού, προπαγανδίζει ως τέλος των µνηµονίων και

της «επιτροπείας» της χώρας από τους θεσµούς τη
λήξη της συµφωνηµένης διάρκειας του τρίτου αρι-
στερού µνηµονίου που ο κ. Τσίπρας υπέγραψε και
που αναµένεται µετά βεβαιότητας ότι θα σηµειωθεί
µόνο ηµερολογιακά τη 18η Αυγούστου 2018, οπότε
θα παρέλθει ο χρόνος που είχε προβλεφθεί. Απο-
φεύγει όµως να παραδεχτεί ότι µε τα µνηµονιακά
νοµοσχέδια που έχει ψηφίσει, η χώρα θα παρα-

µείνει υπό µνηµονιακή επιτήρηση τουλάχιστον µέ-
χρι το 2023 ως προς τα δηµοσιονοµικά αλλά και
επί 99 χρόνια, ως προς την δέσµευση της δηµό-
σιας περιουσίας υπέρ των δανειστών για εξασφά-
λιση των απαιτήσεών τους κατά της Ελλάδας, χω-
ρίς να αποκλείονται και νέα µέτρα εξασφάλισης
των δανειακών απαιτήσεων των εταίρων µας.

ΗΝ.∆. εστιάζει πλέον τη στρατηγική της, σε
ζητήµατα της πολιτικής επικαιρότητας

(εθνικά, NOVARTIS, ανοµία κ.ά.). Τελικά, µή-
πως ήταν λάθος η στρατηγική πρόωρων εκλο-
γών στην οποία είχε επενδύσει;

Όταν έχεις να αντιµετωπίσεις την πιο επικίνδυνη
και την πιο τυχοδιωκτική κυβέρνηση που γνώρισε
ο τόπος µετά τον πόλεµο, µια κυβέρνηση που συ-
νεχώς παραπαίει ανάµεσα σε ψεύτικες υποσχέ-
σεις που δίνει αφειδώς για καλύτερες µέρες και
προσδοκίες που διαψεύδει παταγωδώς, είναι λο-
γικό να περιµένεις ότι οι εκλογές µπορεί να προ-
κύψουν οποτεδήποτε, ως αποτέλεσµα µιας απρο-
σεξίας ή ενός ατυχήµατος. Υπ’ αυτή την έννοια η
Ν∆ οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή εκλογική ετοι-
µότητα, όταν µάλιστα σήµερα κάθε καλοπροαίρε-
τος πολίτης που αγωνιά για την τύχη της χώρας
συνδέει τη σωτηρία του τόπου µε την απαλλαγή
του από τη διακυβέρνηση του Τσίπρα και της πα-
ρέας του.

Τελευταία κάνετε συχνές παρεµβάσεις για
τα «κόκκινα δάνεια». Ποιες πρέπει να είναι

οι παρεµβάσεις για την προστασία των πολιτών
από τις καταχρηστικές τακτικές των τραπεζών;

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπηρετεί πιο πιστά
από κάθε προηγούµενη κυβέρνηση ένα αναχρονι-
στικό τραπεζικό σύστηµα που από καιρό έχει παύ-
σει να υπηρετεί τις ανάγκες του τόπου για χρηµα-
τοδότηση της ελληνικής οικονοµίας προς την κα-
τεύθυνση της εξόδου από την οικονοµική κρίση,
καθώς και τη στήριξη της ανάκαµψης και της ανά-
πτυξής της. Κορύφωση της αδιαφορίας και της ανε-
πάρκειας της Κυβέρνησης να ρυθµίσει και να εξορ-
θολογήσει το τραπεζικό σύστηµα στη χώρα, είναι η
αποχή της από κάθε αποτελεσµατική νοµοθετική
πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήµατος
των κόκκινων δανείων. Παρά τα ταξικά και φιλο-
λαϊκά αντανακλαστικά που ισχυρίζεται ότι διαθέτει,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου, έχει
εκχωρήσει στις τράπεζες την εξουσία για την λήψη
των σχετικών αποφάσεων. Το κράτος επί εποχής
Τσίπρα, Τσακαλώτου και των άλλων αριστερών «σω-
τήρων» του τόπου έχει παραιτηθεί υπέρ των τρα-

πεζών, οι οποίες αδιστάκτως και υπό την διευκό-
λυνση της Αριστερής Κυβέρνησης ξεπουλούν στις
λεγόµενες εταιρείες διαχείρισης τραπεζικών απαι-
τήσεων από δάνεια πακέτα κόκκινων δανείων ύψους
1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ αντί 30 ή 40 εκατοµµυ-
ρίων και ουσιαστικά παραδίδουν µε την ανοχή της
πολιτείας ταλαιπωρηµένους από την οικονοµική
κρίση συµπολίτες µας βορά στις ορέξεις αδηφά-
γων κερδοσκοπικών funds. Μοναδική δυνατότητα
ανόρθωσης απ’ αυτό τον ξεπεσµό προσφέρει µόνο
η νοµοθετική ρύθµιση της υποχρέωσης των τρα-
πεζών, προτού πουλήσουν τα δάνεια στις εν λόγω
εταιρείες, να καλούν τον ενδιαφερόµενο δανει-
ολήπτη και να του παρέχουν µε τους ίδιους όρους
τη δυνατότητα εξαγοράς του δανείου του. ∆εν υπάρ-
χει κανένα εµπόδιο για µια τέτοια ρύθµιση από τους
θεσµούς, αφού το 2015 την ίδια ακριβώς νοµοθε-
τική ρύθµιση υιοθέτησε η Κύπρος ευρισκόµενη
κάτω υπό µνηµονιακή επιτήρηση.
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Ο πρώην υπουργός, βουλευτής Ηλείας της Ν.∆., ΚΚώώσσττααςς  ΤΤζζααββάάρρααςς  µιλάει στην ««ΓΓ»»::

ε τις τοποθετήσεις του, κατά και-
ρούς, ταράζει τα νερά. Ο λόγος
για τον πρώην υπουργό, βου-
λευτή Ηλείας της Ν.∆., Κώστα
Τζαβάρα, ο οποίος σε συνέν-
τευξή του στην «Γ», απάντησε
στα ερωτήµατα που του θέσαµε
και αφορούν την «ζέουσα» πο-
λιτική και τοπική επικαιρότητα.
Ο κ. Τζαβάρας:
�Επιµένει στην άποψη που είχε

διατυπώσει ότι η Ηλεία πρέπει να «αποσχισθεί»
από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος.
�Μιλάει µε σκληρά λόγια για τις καθυστερήσεις
στην Πατρών-Πύργου και από τα «πυρά» του,
δεν ξεφεύγει ο Περιφερειάρχης Απόστολος
Κατσιφάρας. Επίσης εκφράζει φόβους ότι εάν
δεν υπάρξει οργανωµένη κινητοποίηση, το έργο
είναι έτοιµο για παραποµπή στις ελληνικές κα-
λένδες.
�Εκφράζει την άποψη ότι η χώρα είναι δέσµια
των µνηµονίων για 99 χρόνια και δεν συµµερί-
ζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης για «κα-
θαρή έξοδο» από το µνηµόνιο τον Αύγουστο.
�Σηµειώνει ότι  η Ν.∆. οφείλει να βρίσκεται
σε συνεχή εκλογική ετοιµότητα.
�Επαναδιατυπώνει την πρότασή του για τη ρύθ-
µιση των «κόκκινων δανείων» επ’ ωφελεία των
δανειοληπτών και όχι των τραπεζών.

�

�Μ
«Η Πατρών-Πύργου στις καλένδες»

Είχατε διατυπώσει παλιότερα την άποψη ότι η Ηλεία πρέπει να «αποσχισθεί» από την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδος. Επιµένετε στη θέση σας αυτή;

Επιµένω και δεν πρόκειται να παραιτηθώ από την δίκαιη και εύλογη αξίωση της αποκατάστασης της
Πελοποννήσου ως ενιαίας και αδιαίρετης διοικητικής περιφέρειας. Ο διαµελισµός της Πελοποννήσου
σε δυο περιφέρειες, εκ των οποίων η µια µόνο φέρει το όνοµα «Πελοπόννησος» και η άλλη το όνοµα
«∆υτική Ελλάδα», είναι µια πληγή που όσο διατηρείται εµποδίζει την οµαλή και ενιαία κοινωνική οικονο-
µική και πολιτισµική ανάπτυξή της. Αλλά ταυτόχρονα είναι και µια ντροπή, που θα στιγµατίζει αυτούς
που την εµπνεύστηκαν και την πραγµατοποίησαν, γιατί χωρίς κανένα δισταγµό προτίµησαν να θυσιάσουν
την ιστορική, γεωγραφική και πολιτισµική ακεραιότητα της Πελοποννήσου, που επί χιλιάδες χρόνια δια-
τηρήθηκε αλώβητη, προκειµένου να ικανοποιήσουν αιτήµατα ενδοκοµµατικών ισορροπιών τοπικής και
προσωπικής ισχύος στους κόλπους των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 (Κουτσόγιωργας
vs Λαλιώτη, Γιαννόπουλου κλπ). 

«Επιµένω: Η Ηλεία ν’ αλλάξει Περιφέρεια»

Πατρών-Πύργου: Μια ιστορία «πονεµένη». Ποιος φέρει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις και πότε
εκτιµάτε ότι θα ολοκληρωθεί επιτέλους ο δρόµος αυτός;

Από τις πρόσφατες αντιρρήσεις που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο για την κατάτµηση του
έργου του αυτοκινητοδρόµου Πατρών-Πύργου σε 8 τµήµατα όσο και για τις υπερβολικές εκπτώσεις που
δόθηκαν χωρίς συγκεκριµένη αιτιολογία κατά τη δηµοπράτηση των τµηµάτων αυτών, είναι φανερό ότι
το έργο βαίνει προς µαταίωση, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που παρέσχε ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας από του βήµατος του «δήθεν» αναπτυξιακού συνεδρίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
που έγινε πρόσφατα στη Πάτρα. Ως γνωστόν ο αυτοκινητόδροµος είχε δηµοπρατηθεί από την Κυβέρ-
νηση Σαµαρά τον Μάρτιο του 2015, ως ενιαίο δηµόσιο έργο µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση από το
ΣΕΣ, που κατ’ εξαίρεση είχε εγκριθεί για ένα τέτοιο έργο υποδοµής και ήδη σήµερα θα είχε παραδοθεί
στην κυκλοφορία αν δεν επενέβαινε η Κυβέρνηση Τσίπρα, µέσω του κ. Σπίρτζη, για να ακυρώσει τη δη-
µοπρασία αυτή, µια µέρα πριν ανοίξουν οι οικονοµικές προσφορές. Η εγκληµατική αυτή κυβερνητική πρω-
τοβουλία συνοδεύτηκε από την ανοχή του Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα, ο οποίος όχι µόνο δεν αντέ-
δρασε αλλά και επιχείρησε να διασκεδάσει τις αντιρρήσεις, που κάποιοι τότε είχαµε σθεναρώς προ-
βάλλει για την αβεβαιότητα στην οποία οδηγείτο µε τον τρόπο αυτή η πραγµατοποίηση ενός τόσο ση-
µαντικού για την Ηλεία και την Αχαΐα έργου υποδοµής.

Αν σήµερα δεν εκδηλωθεί οργανωµένη αντίδραση φορέων και πολιτών απέναντι στους ολέθριους
κυβερνητικούς χειρισµούς του εν λόγω ζητήµατος και αν δεν τεθεί επικεφαλής ο ίδιος ο Περιφερειάρ-
χης, Απόστολος Κατσιφάρας στην προσπάθεια για άµεση δηµοπράτηση µε εθνικούς πόρους του συγ-
κεκριµένου έργου, τότε αυτό θα παραπεµφθεί στις ελληνικές καλένδες.

Πατρών-Πύργου: Ευθύνεται και ο Κατσιφάρας

Πώς θα γίνει 
η νοµοθετική

ρύθµιση 
για τα «κόκκινα

δάνεια»


