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Ο  πρώην υπουργός δηλώ-
νει ότι το Κυβερνητικό Πρό-
γραμμα της ΝΔ είναι
κοστολογημένο και ότι ο Πρό-
εδρος της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκης
δήλωσε προς πάσα κατευθυνση
ότι δεν πρόκειται να απολύσει
κανέναν δημόσιο υπάλληλο. Η
Κυβέρνηση της ΝΔ θα αναλάβει
υπεύθυνα το τεράστιο έργο συ-
νολικής παραγωγικής ανασυγ-
κρότησης της χώρας. Θα
οικοδομήσει μια νέα Ελλάδα που
δεν θα τρέφεται με τις σάρκες
των παιδιών της.

Σε ένα τετράμηνο λήγει
το 3ο Μνημόνιο-Πρόγραμμα.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το
τέλος της… κρίσης. Ποια είναι
η εκτίμησή σας εν προκειμένω;

Εάν θέλουμε να κυριολε-
κτήσουμε σε ένα τετράμηνο από
τώρα δε τελειώνουν τα μνημό-
νια-προγράμματα, αλλά λήγει η
χρονική διάρκεια εντός της
οποίας είχε προβλεφθεί ότι η
χώρα θα τελεί υπό καθεστώς
αναγκαστικής μεταρρυθμιστικής
αναμόρφωσης. Έτσι λοιπόν μόνο
ο χρόνος τελειώνει αλλά οι ρυθ-
μίσεις που έχουν ήδη νομοθετη-
θεί με τα μνημόνια θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν για
πολλά χρόνια ακόμα. Ειδικό-
τερα, μεταξύ άλλων από 1-1-
2019 θα μειωθούν οι συντάξεις
κατά 18% και το αφορολόγητο
των χαμηλόμισθων στα 5600
από 8600 που είναι τώρα,ενώ θα
εξακολουθήσει να είναι δεσμευ-
μένη όλη η περιουσία του δημο-
σίου, κινητή και ακίνητη, για 99
χρόνια ώστε να είναι υπέγγυα
στις απαιτήσεις των δανειστών.
Άρα όποιος ετοιμάζεται να πανη-
γυρίσει στις 21 Αυγούστου 2018
το τέλος των μνημονίων, στη
πραγματικότητα δεν ετοιμάζεται
να εορτάσει τίποτα άλλο παρά το
πέρασμα του χρόνου. Το πέρα-
σμα όμως 8 χρόνων που δυστυ-
χώς,παρόλο που τα ζήσαμε υπό
συνθήκες ακραίας λιτότητας,
φαίνεται ότι δεν μας έκαναν να
ωριμάσουμε τόσο, όσο θα χρει-
αζόταν για να αντιληφθούμε τη

διαφορά που υπάρχει μεταξύ του
«χρόνου που περνάει» και της
«Ιστορίας που δημιουργείται».
Με άλλα λόγια και μετά τις 20
Αυγούστου η χώρα θα είναι αν-
τιμέτωπη με τα ίδια ακριβώς
ιστορικά αδιέξοδα που αντιμετώ-
πιζε όταν μπήκε στη περίοδο των
μνημονίων.

Η Κυβέρνηση και ο Πρω-
θυπουργός υπερηφανεύονται
για το επίτευγμα του πλεονά-
σματος. Πως το αξιολογείτε;

Η Κυβέρνηση και ο Πρω-
θυπουργός, ως συνεπείς νεοκομ-
μουνιστές,αντιμετωπίζουν και
μεταχειρίζονται το Κράτος ως
μηχανισμό αναδιανομής εισοδη-
μάτων και όχι ως κεντρικό πολι-
τικό θεσμό της Δημοκρατίας,
που εγγυάται τη κοινωνική συ-
νοχή. Αυτή είναι η διαφορά που
έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις
άλλες δημοκρατικές πολιτικές
δυνάμεις της Αντιπολίτευσης.
Με αυτή τη λογική ο Πρωθυ-
πουργός και η Κυβέρνηση του
μαζεύουν χρήματα απ’όλη την
κοινωνία, υπερφορολογούν τους
πάντες για να μοιράζουν επιδό-
ματα σε στοχευμένες κοινωνικές
ομάδες, που αποτελούν την
εκλογική τους πελατεία.Αν
υπήρχε απόθεμα δημοκρατικής
και κοινωνικής ευαισθησίας στα
μέλη της Κυβέρνησης και τον
Πρωθυπουργό λογικά θα έπρεπε
να ντρέπονται και όχι να υπερη-
φανεύονται για το υπερπλεόνα-
σμα που πέτυχαν να
συγκεντρώσουν, με τις ληστρι-
κές, άμεσες και έμμεσες, φορο-
λογίες που επέβαλαν στους
πολίτες. Το χειρότερο όμως είναι
ότι αυτό το υπερπλεόνασμα
αφαιρεί οικονομικούς πόρους
από τη κοινωνία, προκαλεί χρη-
ματοδοτική ασφυξία στις επιχει-
ρήσεις και επιβραδύνει την
ανάπτυξη της οικονομίας.  

Ο Πρόεδρος της ΝΔ Κυρ.
Μητσοτάκης έχει κατά και-
ρούς δημοσιοποιήσει μέρος του
κυβερνητικού προγράμματός
του. Έχει κοστολογηθεί αυτό;

Η εντολή  που έχει δώσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στους

συνεργάτες του και στους αρμό-
διους τομεάρχες, που ασχολούν-
ται με το κυβερνητικό
πρόγραμμα είναι να μην συμπε-
ριλάβουν σε αυτό προγραμματι-
κές δεσμεύσεις, που δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν με βάση
τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο
ίδιος μάλιστα πολλές φορές απο-
φεύγει να υποσχεθεί ικανοποί-
ηση αιτημάτων που βρίσκονται
εκτός των ορίων και των δυνατο-
τήτων της οικονομίας. Για όσα
όμως έχει δεσμευτεί έχει γίνει
προηγούμενη κοστολόγηση και
έχουν εξευρεθεί οι ισοδύναμοι
πόροι. Η μείωση της φορολο-
γίας, η μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, η μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε πρώτη φά-
σηκαθώς και του ΦΠΑ  σε συγ-
κεκριμένα είδη, η κατάργηση
του ειδικού φόρου στο κρασί κ.α.
έχουν υποστεί επιμελή επεξεργα-
σία κοστολόγησης προτού ανα-
κοινωθούν.

Από την κομματική προ-
παγάνδα των Συριζανέλ κυκλο-
φορεί το ανίερο σλόγκαν περί

δήθεν απολύσεων από την κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Τι απαντάτε
επ’ αυτού;

Πρόσφατα ο πρόεδρος της
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης δή-
λωσε προς πάσα κατεύθυνση ότι
η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν πρό-
κειται να απολύσει κανένα μό-
νιμο δημόσιο υπάλληλο.Η ΝΔ
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
είναι υπέρ της απολύσεως των
δημοσίων υπαλλήλων, αλλά
υπέρ ενός αποτελεσματικού δη-
μοσίου, το οποίο θα ανταποκρί-
νεται στην αποστολή του και θα
αξιοποιεί όλους τους ανθρώπι-
νους πόρους που έχει στη διά-
θεσή του, υπό τον όρο βέβαια ότι
ο καθένας θα απολαμβάνει τη
θέση που του αναλογεί κατά την
αξία του και τη προσωπική του
ικανότητα, όπως ορίζει το Σύν-
ταγμα. Θα επικρατήσει σε όλα τα
πεδία και τα επίπεδα της δημό-
σιας διοίκησης η αξιολόγηση.
Αξιολόγηση όμως δε συνεπάγε-
ται σε καμία περίπτωση απολύ-
σεις, αλλά επιβράβευση των
ικανών και ενίσχυση των αδυνά-

μων, ώστε μέσω της εργασίας
τους και της απόδοσής τους να
είναι σε θέση να εκπληρώνουν
στο ακέραιο την αποστολή τους,
που είναι η υπηρεσία του ελλη-
νικού λαού.

Αυτό τον καιρό υπάρχει
κινητικότητα στα εθνικά μας
θέματα: Σκοπιανό, Αιγαίο, Κυ-
πριακό και μεταναστευτικό.
Θεωρείτε ότι ο κ. Τσίπρας τα
χειρίζεται ορθά και πως έχει
τοποθετηθεί απέναντι τους η
ΝΔ;

Ακόμα και οι πιο καλόπι-
στοι απέναντι στο φαινόμενο της
διακυβέρνησης Τσίπρα πολίτες
έχουν πλέον πειστεί ότι τόσο
αυτός, όσο και η κυβέρνηση του
είναι η χειρότεροι και οι πιο επι-
κίνδυνοι χειριστές των εθνικών
μας θεμάτων, από την έναρξη
της μεταπολίτευσης μέχρι σή-
μερα. Η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ,
εκτός από εθνικολαϊκιστική,
είναι προεχόντως εθνομηδενι-
στική. 

Θα πρέπει να ντρέπονται
για  τις ληστρικές 

φορολογίες

Κώστας 
Τζαβάρας

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, και
πρώην Υπουργός τονίζει ότι Κυβέρνηση και 

Πρωθυπουργός αν είχαν δημοκρατική και κοινωνική 
ευαισθησία θα έπρεπε να ντρέπονται και όχι να 

υπερηφανεύονται για το πλεόνασμα που πέτυχαν να συγ-
κεντρώσουν με τις ληστρικές, άμεσες και 

έμμεσες, φορολογίες που επέβαλαν στους πολίτες.

Σ’ ένα 4μηνο
δεν 

τελειώνουν τα 
μνημόνια -

Προγράμματα,
αλλά λήγει η 

χρονική 
διάρκεια εντός

της οποίας
έχει προβλε-

φθεί ότι η
χώρα θα τελεί
υπό καθεστώς
αναγκαστικής

μεταρρυθμιστι-
κής αναμόρ-

φωσης...

*****

Για όσα έχει
δεσμευθεί 

ο Κυριάκος
Μητσοτάκης,

μειώσεις 
φορολογίας,

ασφαλιστικών
εισφορών,

ΕΝΦΙΑ 
και ΦΠΑ, 

η κατάργηση
ειδικού φόρου

στο κρασί,
κ.α... έχει γίνει 
προηγούμενη
κοστολόγηση

και έχουν
εξευρεθεί οι
ισοδύναμοι

πόροι.
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