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Την προηγούμενη εβδομάδα, ακούγοντας τον κ. Πρωθυ-
πουργό στη 82η Δ.Ε.Θ., παρακολουθήσαμε μια συρραφή 
κοινοτοπιών, τις οποίες επανειλημμένως έχουμε ακούσει 
από το στόμα του. Κυρίως όμως τον είδαμε να μιλά για 
μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα και να προσκαλεί 
διακαώς νέους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα, 
εφευρίσκοντας μάλιστα ένα νέο όρο, αυτόν του Grinvest. 
Το νέο αυτό αφήγημα του Πρωθυπουργού κατέρρευσε 
για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ώρες από την ίδια την 
πορεία των γεγονότων, με αφορμή την μεγάλη επένδυση 
της Eldorado Gold και την απειλή της αποχώρησής της 
από την χώρα.

Είναι γεγονός ότι από το 2012 έως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ 
και η Κυβέρνηση έχουν επανειλημμένως διαπρέψει σε 
μια σειρά ενεργειών που ουσιαστικά υπονομεύουν την 
επένδυση της Eldorado Gold. Συστηματικά καθυστερούν 
τις σχετικές αδειοδοτήσεις παρά το γεγονός ότι η εταιρεία 
έχει προσφύγει 18 φορές και έχει δικαιωθεί στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας, το οποίο είναι ο πιο αυστηρός 
δικαστικός θεματοφύλακας της νομοθεσίας για 

την προστασία του περιβάλλοντος. Από την 
μακρόσυρτη αυτή διαδικασία βγαίνει ένα 
και μόνο μήνυμα, που δεν αφορά μόνο την 
συγκεκριμένη εταιρεία αλλά όλους τους 
υποψήφιους επενδυτές, ότι η Κυβέρνηση 
αυτή δεν είναι φιλική προς τις επενδύσεις, 
αγνοεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων και 

είναι όμηρος των ιδεοληψιών της. Άλλωστε 
τα μέλη της και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

δεν χάνουν την ευκαιρία να δηλώνουν πόσο 
αντίθετοι είναι ιδεολογικά με τις επενδύσεις γενικά 

και ειδικότερα με την επένδυση αυτή.

Και δεν μπορεί να είναι φιλική προς τις επενδύσεις η 
Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα γιατί απλά δεν πιστεύει στις 
αρχές της ελεύθερης οικονομίας, της ανοιχτής αγοράς, 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι όλες οι 
εν εξελίξει μεγάλες επενδύσεις έχουν γίνει από την κυβέρ-
νηση Σαμαρά-Βενιζέλου (Ελληνικό, Αφάντου, Κασσιώπη), 
τις οποίες η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν τις προχωρά αλλά 
βρίσκει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκείνες τις μορφές 
της αντίστασης που επιβάλλει η ιδεοληψία της για να τις 
καθυστερήσει. Το ίδιο έγινε και με την ιδιωτικοποίηση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την οποία όχι μόνο ήταν αντίθετοι ως 
Aντιπολίτευση, αλλά έκαναν και ό,τι μπορούσαν επί μια 
διετία για να την καθυστερήσουν, ξεπουλώντας την τελικά 
7 φορές φτηνότερα από το τίμημα που ζητούσε η Κυβέρ-
νηση Σαμαρά-Βενιζέλου! Παρά λοιπόν τις μεγαλοστομίες 
του Πρωθυπουργού, που επιστράτευσε ακόμα και τον 
κ. Μακρόν προκειμένου να εφοδιάσει την εικόνα του με 
κάποια εχέγγυα αξιοπιστίας, η Κυβέρνηση αυτή δεν πρό-
κειται να πετύχει τίποτα στον τομέα των επενδύσεων. Είναι 
οι προσπάθειες των συριζαίων, όπως έλεγε ο Καβάφης, 
«…σάν των Τρώων. Κομμάτι κατορθώνουμε • κομμάτι 
παίρνουμ’ επάνω μας • κι αρχίζουμε νάχουμε θάρρος και 
καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά».

Αντίθετα, η Ν.Δ., της οποίας ο πυρήνας της ιδεολογίας της 
αποτελείται από τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρα-
τίας και της ελεύθερης οικονομίας, έχει δώσει δείγματα 
κυβερνητικής γραφής στον τομέα αυτό. Ο Πρόεδρος της 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δεσμευτεί να κάνει την 
Ελλάδα ξανά μια χώρα φιλική στους επενδυτές, μειώνο-
ντας την φορολογία στις επιχειρήσεις και στα μερίσματα, 
ενισχύοντας την ρευστότητα μέσα από το τραπεζικό 
σύστημα και βελτιώνοντας το επενδυτικό περιβάλλον 
μέσα από την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και τη 
ελαχιστοποίηση των συναλλαγών και των επαφών με το 
δημόσιο. Γιατί μόνο φιλική προς τις επενδύσεις δεν είναι 
μια χώρα όπου ένα μεγάλο σπάταλο Κράτος υπερφορολο-
γεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να συ-
ντηρεί και να διαιωνίζει την ύπαρξή του και να εξυπηρετεί 
κομματικές σκοπιμότητες. Η Ν.Δ. είναι η μόνη που μπορεί 
να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στους έλληνες και ξένους 
επενδυτές, όπως άλλωστε το έκανε και την περίοδο 
2012-2014. Και τώρα, μετά από 2.5 χρόνια διακυβέρνη-
σης του κ. Τσίπρα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι 
δεν υπήρχε ούτε υπάρχει άλλος τρόπος για να βγούμε 
από την κρίση, από εκείνο τον δρόμο που χάραξε τότε η 
Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Και οι καλόπιστοι πολίτες 
της χώρας έχουν λάβει πλέον το μήνυμα ότι δεν υπάρχει 
εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την Αριστερά για την 
διακυβέρνηση του τόπου και αυτό αποτελεί το τέλος της 
αυταπάτης της.

*Ο κ. Τζαβάρας είναι πρώην υπουργός και βουλευτής 
Ηλείας της ΝΔ
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Ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να αλλάξει πολιτικό 
λόγο και να μας πει ότι εφεξής τάσσεται υπέρ 
της επιχειρηματικότητας και στηρίζει τις επεν-
δύσεις.  Κατάλαβε μετά από 2,5 χρόνια στην 
κυβέρνηση ότι είναι μονόδρομος η μείωση της 
ανεργίας μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Το 
πρόβλημα με τον κ. Τσίπρα είναι ότι ο λόγος 
του έχει ακριβώς την ίδια αξιοπιστία με αυτή 
που είχε όταν εξήγγειλε, πάλι από τη Θεσσαλο-
νίκη, το σκίσιμο των μνημονίων  ή το παράλ-
ληλο πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι 
σήμερα η Ελλάδα μαστίζεται από ανεργία, η 
οποία μειώνεται με αργούς ρυθμούς δημιουρ-
γώντας όμως μια νέα γενιά εργαζομένων των 
360€. Η πραγματικότητα είναι ότι κ. Τσίπρας 
δεν έχει καταλάβει ότι μια νέα επιχείρηση δεν 
είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να επιχειρεί, 

αν δεν υπάρχει ο ακατάσχετος λογαριασμός 
τον οποίο είχε υποσχεθεί στην περσινή 

ΔΕΘ.  Ότι η υπέρογκη φορολογία και 
οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές 
απαγορεύουν στη μικρομεσαία 
επιχείρηση να  προσθέσει έστω 
και έναν εργαζόμενο. Μέσα σε δύο 
χρόνια 18.000 επιχειρήσεις μετανά-

στευσαν στις γειτονικές μας χώρες.

Πειστικές απαντήσεις σε αυτά τα 
ερωτήματα, η κυβέρνηση δεν έχει. Ναρ-

κοθετεί τις επενδύσεις που ξεκίνησαν από την 
προηγούμενη κυβέρνηση όπως το Ελληνικό, ο 
Ελληνικός χρυσός, η Κασσιόπη, η Αφάντου και 
το μόνο για το οποίο επαίρεται είναι η κρατικο-
ποίηση του ΟΑΣΘ. Δυστυχώς η λογική Καρανί-
κα: «στα τσακίδια» οι επενδύσεις, κυριαρχούν 
στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σήμερα σε αντίθεση με 
τη ρητορική του κ. Τσίπρα που αποσκοπεί στο 
να πείσει τους εταίρους ότι μπορεί να κλείσει 
γρήγορα την 3η αξιολόγηση.

Η κυβέρνηση αδυνατεί να καταρτίσει και να 
εφαρμόσει την απαιτούμενη εθνική αναπτυ-
ξιακή στρατηγική. Οι αποσπασματικές, χωρίς 
επαρκή κοστολόγηση και ασύνδετες μεταξύ 
τους εξαγγελίες του πρωθυπουργού και 
των υπουργών επιβεβαιώνουν την απουσία 
αναπτυξιακού σχεδίου. Το σίγουρο είναι ότι το 
στοίχημα της ανάπτυξης δεν κερδίζεται με υπέ-
ρογκους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, 
ούτε με εχθρική ρητορική  προς κάθε πιθανό 
επενδυτή. Κερδίζεται με συγκεκριμένο σχέδιο. 
Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε συγκεκριμένο 
όραμα και σχέδιο για την Ελλάδα του 21ου 
αιώνα. Έχουμε ήδη δεσμευτεί για μείωση της 
φορολογίας στις επιχειρήσεις, από το 29%, 
στο 20% εντός διετίας. Μείωση του φόρου στα 
μερίσματα από το 15% στο 5%. Και αύξηση του 
ορίου υπαγωγής στο Φ.Π.Α., στις 25.000 ευρώ, 
προς διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσε-
ων. Θέλουμε ένα ευέλικτο, λειτουργικό και 
αποτελεσματικό κράτος που θα στηρίζει τους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Δεν θέλου-
με ένα δυσκίνητο και σπάταλο κράτος που θα 
απομυζά τα χρήματα των φορολογούμενων και 
των επιχειρήσεων, απλώς για να διαιωνίζει την 
ύπαρξή του. Θέλουμε να δώσουμε δουλειές και 
ελπίδα στους Έλληνες και κυρίως στα παιδιά 
μας. Θέλουμε να κρατήσουμε τα νέα παιδιά 
στην Ελλάδα και να τους δώσουμε τη δυνατό-
τητα να δημιουργήσουν πλούτο εδώ. Και θα το 
πετύχουμε.

*Η κ. Μπακογιάννη είναι πρώην υπουργός, 
βουλευτής της ΝΔ και Τομεάρχης Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης της ΝΔ
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Σε κορυφαίο «ταχυδακτυλουργό» της εποχής μας αναδεικνύεται 
ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα τόσο με την 
παρουσία του στη ΔΕΘ όσο και με τα απολύτως αποκαλυπτικά 
των κυβερνητικών προθέσεων, ακολούθησαν  γύρω από την 
επένδυση της El Doraldo Gold.

Είναι προφανές πλέον πως το κλίμα που προσπαθεί να καλλιερ-
γήσει η Κυβέρνηση δεν έχει σχέση με τα όσα βιώνουν οι πολίτες 
και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Το Μέγαρο 
Μαξίμου έχει υποβάλλει τους πολίτες σε θυσίες που δεν θα ήταν 
όλες απαραίτητες, αν δεν είχε μεσολαβήσει η διακυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο 2015. Καλό θα ήταν λοιπόν να 
μην δίνουν μαθήματα, οι πρωτεργάτες και οι υπεύθυνοι της 
οικονομικής εξαθλίωσης των Ελλήνων. Εάν δεν είχε μεσολαβή-
σει η καταστροφική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η Ελλάδα θα είχε 
βγει από τα μνημόνια. Αυτό έδειξε να το ξεχνάει ο κ.Τσίπρας, 

που με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, έδειξε σαν να 
ήταν ο πρωθυπουργός μίας «άλλης» χώρας. Τη μία 

μέρα, προαναγγέλλει ότι θα φορέσει γραβάτα και άλλα 
παρόμοια ανέκδοτα, για να πείσει τους βουλευτές και 

τα στελέχη του να ψηφίσουν τα δύσκολα μέτρα. 
Την άλλη μέρα, δραματοποιεί την κατάσταση 
επαναφέροντας αστάθεια στην οικονομία. Ουδείς 
πλέον τον πιστεύει και ουδείς μπορεί να παρακο-

λουθήσει τις παλινωδίες ενός πρωθυπουργού σε 
παραζάλη, ο οποίος εξακολουθεί δυστυχώς όμως να 

βλάπτει τη χώρα. Τελικά ποιός εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ο 
κ.Τσιπρας ή μήπως τελικά ο κ.Καρανίκας ή ο κ.Πολάκης; 

Η απάντηση είναι μία: και οι Καρανίκες και οι Πολάκηδες είναι 
Τσίπρας! Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όμως δεν πρέπει να ταυτι-
στεί με την αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Απαιτείται ένα 
άλλο μείγμα πολιτικής. Με λιγότερους φόρους. Με στοχευμένη 
μείωση των δαπανών του Κράτους. Με στήριξη ενός δίκαιου και 
αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Με αλλαγές στο Κράτος 
και στην οικονομία, για να έρθουν επενδύσεις, και μαζί η βιώσιμη 
ανάπτυξη. Και αυτά, ακριβώς, θα υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. 

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας  ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη 
για να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία και στους νέους ανθρώ-
πους, με τη γλώσσα της αλήθειας. Να απαντήσει ρεαλιστικά 
στις ανάγκες και τα προβλήματά τους. Να παρουσιάσει το δικό 
του όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Ένα αξιόπιστο σχέδιο με 
θετικές προτάσεις και προτεραιότητες για το πως η Ελλάδα θα 
βγει από την κρίση και πως θα υπάρξουν καλύτερες προοπτικές 
για όλους. Στο κέντρο του «γαλάζιου» σχεδίου βρίσκεται  το πως 
θα έρθουν δουλειές για όλους τους Έλληνες, πως θα απελευ-
θερωθεί η οικονομία, πως θα προσελκύσει επενδύσεις, πως θα 
μειωθεί η γραφειοκρατία και η αβάσταχτη φορολογία. Η μείωση 
της φορολογίας βρίσκεται  στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Ταυ-
τόχρονα είναι αναγκαίο να  υπάρξει μια ουσιαστική αναδιάταξη 
του κράτους με περιστολή δαπανών, όπου αυτό είναι εφικτό και 
πιστέψτε με είναι. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην 
υπάρχουν παρερμηνείες: Η ΝΔ δεν μιλάει για απολύσεις στο 
δημόσιο, όπως η κυβερνητική προπαγάνδα κάνει λόγο. 

Την ίδια ώρα η ΝΔ ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση με την παράλ-
ληλη κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Ειδικά στο χώρο 
της υγείας η ΝΔ καινοτομεί. Για πρώτη φορά σύλλογοι ασθενών 
και εκπρόσωποι φορέων του χώρου (γιατροί, νοσηλευτές κα) 
συνδιαμορφώνουν το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την 
υγεία, υλοποιώντας  μία στρατηγική μας επιλογή. Στόχος της ΝΔ 
είναι η κατάρτιση ενός ανθρωποκεντρικού προγράμματος, μέσα 
από το οποίο θα δίνονται λύσεις και διέξοδοι στα μεγάλα αδιέξοδα 
που παρατηρούνται σήμερα στην υγεία από τους τραγικούς χει-
ρισμούς της δήθεν κοινωνικά ευαίσθητης  κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
ΑΝΕΛ. Στο πλαίσιο αυτό ο Τομέας Υγείας της ΝΔ επισκέπτεται 
ολόκληρη την Ελλάδα. Παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές 
του σχεδίου για την ανασυγκρότηση των δομών υγείας, ακούγο-
ντας όμως παράλληλα  τις απόψεις και τις θέσεις των ανθρώπων 
που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα του συστήματος υγείας. 
Οι ιδέες τους ενσωματώνονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα για 
την υγεία, το οποίο θα παρουσιαστεί από τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Ενδεικτική η εκδήλωση της Παρασκευής του τομέα Υγείας με 
θέμα «πλαίσιο αρχών για την υγεία που όλοι θέλουμε» στη Θεσ-
σαλονίκη. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο κοινωνικό πρόσημο 
που επιθυμεί να βάλει η ΝΔ στις σημαντικές αλλαγές στο πεδίο 
της Υγείας. Αλλαγές που θα έχουν ως άξονα τον άνθρωπο. 

*Ο κ. Οικονόμου είναι βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ. και 
Τομεάρχης Υγείας
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