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ΧρήσιοςΖιαϊκούρας
Επιλογή ins KuBépvnons είναι ίο χτίσιμο ταμειακού αποθέμακκ

orpavYaflizovtas όμακτην πραγματική Οικονομία
ΓΓ αυτό η χώρα λιμνάζει

ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Η Νέα Δημοκρατία οτο
οϋνολό ins δεν θα κυρώσει
in συμφωνία συμφωνία
που υποχρεούνται να

φέρουν στη Βουλή α κ,κ

TcJinpas και Καμμένοε

LU
LU ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΠΙΑ

Η κυβέρνηση σπεύδει και

παραδίδει τα δύο Kaipias
onpaoias κλειδιά αυιά ίου
NATO και ms Ευρωπαϊκά
Ένωσα Κλειδιά που

κρατούσε η χώρα pas από
το 2008

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ
Το να σιρουθοκαμίιίίζεβ
να μην διαθέτει σπονδυλική
στήλη να aKpoßaras να
avvoeis τη γνήσια πατριωτική
ευαισθησία των πολιτών και
να κάνεβ τα πάντα για να

ρουφήξει και την τελευταία
γουλιά εξουσία xoopis
nGiKés αναστολέ5 aÇiaKés

σταθερέ5 και ιδεολογικέε
ουντεταγμένε5 είναι κακοί
σύμβουλοι στην πολιτική
Και οδηγούν αργά ή

γρήγορα σε πολιτικέ
εξελίξει

Με ενισχυμένη εποπτεία
το 4ο Μνημόνιο

καιχωριςχρηματα ι

Κοστίζουν ακριβά τα ψέματα και οι αυταπότΰ του κ Τσίπρα

Tns ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

Α
s αφήσει ο πρωθυπουργός

σιην άκρη as αυταπά
its ns ψευδαισθήσεις και

ία ψέματα που τόσο ακριβά κόστισαν
στη χώρα και tous πολιιες την τελευταία
τριετία αναφέρει στη συνέντευξη του
στη ΒτΚ ο Βουλευτής Φθιώτιδας τα
Ntas Δημοκρατίας και ιομεαρχης Οικονομικών

Xpnotos Σιαικουρας εξηγώ
vias ότι δεν θα είναι η Ελλάδα στην ίδια
θέση με άλλεε χώρες που Βγήκαν από
Μνημόνια

Σχετικά με τη συμφωνία για to Eurogroup
για in ρύθμιση ίου Χρέους ο κ Σταίκούρας
αξιολογώνκκ την επισημαίνει ότι οι προιει
νόμενεΒ παρεμβάσεΐ5 είναι περιορισμένες
δεν είναι στο σύνολο tous αυτόμακς όπακ
προβλέπονταν στην απόφαση του 20 1 7
και τελούν υπό auotnpés προϋποθέσει
αφου η χωρα εισέρχεται σε μία κατάσταση
ενισχυμένα εποπτείας

Ειδικότερα τονίζει ότι τα κέρδη από τη

διακράιηση των ομολόγων από us ευρω
ndiKés κεντρικέ ιράπεζε5 ήταν κεκτημένα
ins xü)pas μέχρι την υπερήφανη διαπραγμάτευση

του 20 1 5 στη συνέχεια χά¬

θηκαν και σήμερα επανακτούνται ôptos
unôôpous

Ο κ ZTalKoùpas ξεκαθαρίζει ότι η Νέα
Δημοκρατία επιθυμεί την καθαρή έξοδο
από τα Μνημόνια και τη χρηματοδότηση
tns χωράς με χαμηλό kôotos δανεισμού
και υπογραμμίζει ότι η καθαρή έξοδος με
ευθύνη Tns κυΒερvnons δεν είναι σήμερα
εφικτή Onu)S προσθέτει ότι και to χαμηλό

kôotos δανεισμού δεν είναι εξασφαλισμένο

Εάν υπήρχε κυβερνητική αξιοπιστία
σοβαρότητα και υπευθυνότητα εάν είχε
υλοποιηθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων

και ιδιωτικοποιήσεων εάν είχαν
αναληφθεί ήδη πρωιοβουλίε5 για τη βελτίωση

Tns ßicooipömias του Xpéous και εάν
η χώρα είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Πο
ooiiKns Χαλάρωσα τότε τα επιτόκια δανεισμού

με δεδομένο το ευνοϊκότερο ευρωπαϊκό

περιβάλλον και την υψηλή διαθέσιμη
ρευστότητα θα ήταν ήδη χαμηλότερα και

λογικά Σχετικά με τη συμφωνία για το Σκοπιανό

αναφέρει ότι πρόκειται για μία κακή

εθνικά επιζήμια συμφωνία
Η κυβέρνηση σπεύδει και παραδίδει τα

δύο Kaipias onpaolas κλειδιά αυτά του
NATO και ins Ευρωπαική5Ένωσα Κλειδιά

που κρατούσε η χωρα μα5 από το

2008 Και τα παραδίδει xcjpisva διασφαλίζει
τα δίκαια εθνικά pas συμφέροντα κα

λύπτοντα5 us 8apiés υποχωρήσει με με
γαλόστομΩ λεκτικΩ κατασκευε

Κύριε Σταίκούρα as ξεκινήσουμε τη συζήτηση

pas με το πρόσφατο Eurogroup
ms Πέμπτα και us σχετικές αποφάσεις
για το Xpéos θεωρείτε neos κινούνται
npos τη σωστή κατεύθυνση

Η ρύθμιση ίου Xpéous έρχεται να καλύψει

την επιβάρυνση tns βιωσιμότηκκ ίου
την τελευταία τριετία εξαιιια πράξεων και
παραλείψεων Tns anpepivns κυβέρνησα
Υπενθυμίζεται ότι to ΔΝΤ υποστήριζε ότι ίο
Xpéos μπήκε σε μονοπάτι Βιωσιμότητας
το 20 1 4 για να ίο χαρακτηρίζει εξαιρετικά

μη Βιώσιμο ίο 201 7 καθιστώντα5
αναγκα.ε5 us σημερινές αποφάσεις Με αυτή

την έννοια ôncos και κάθε απόφαση που

οδηγεί σε ρύθμιση του Xpéous αντιμετωπίζεται

θειικά
Δύστυχα optos οι προτεινόμενες παρεμ

ßäoEis είναι nepiopiopéves δεν είναι στο σύνολο

tous αυιόματε5 όπα προβλέπονταν
στην απόφαση του 201 7,και τελούν υπόαυ
cnnpés προϋποθέσεις αφού η χώρα εισέρχεται

σε μία κατάσταση ενισχυμένα εποπτεία

Ειδικότερα μάλιστα τα κέρδη από τη διακράιηση

των ομολόγων από Tis ευρωπαϊκέ5
KEvipiKés τράπεζες ήταν κεκτημένα Tns χώ
pas μέχρι την υπερήφανη διαπραγμάτευση

του 20 1 5 στη συνέχεια χάθηκαν και

σήμερα επανακτούνται opus υπό ôpous

Η χώρα μετά τον Αύγουστο Βγαίνει από
το Πρόγραμμα θα εη/αιστην ίδια θεση με
ôflflisχώρε5που βγήκαναπό Μνημόνια
Όχι δεν θα είναι Και αυτό γιατί σε αντιδιαστολή

με Tis âflfles χωρε5 ηου βγήκαν
από τα Μνημόνια η κυβέρνηση έχει ήδη
ψηφίσει πρόσθετα μέτρα rluOinias uijjous
5,1 δισ ευρώγια μετά τη λήξη του Προ
γράμμακκ έχει δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία

Tns xcPpas για έναν αιώνα και έχει
αποδεχθεί το μηχανισμό Evioxuuévns επο
πτεία5 με ένα αυστηρό πλαίσιο επιτήρησα
αντίστοιχου αυτού tns μνημονιακά περιόδου

με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
με πολυ βαριά μέτρα και με δέσμευση για
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα uijjous
3,5%του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και 2,2 μέχρι

το 2060
As αφήσει συνεπύκ ο πρωθυπουργό5

στην άκρπ tis αυταπάτες Tis ψευδαισθήσεις
και τα ψέματα που τόσο ακριβά κόστισαν

σιη χωρα και tous πολιτεε ιην τελευταία
τριετία

Η Κυβέρνηση σωστά πράττει ηου αρνήθηκε

ιην πιστοληπτική γραμμή στήριξα
Εσείς θέλετε m συνέχιση ίων Μνημονίων

ôncos η κυβέρνηση aas κατηγορεί
Η Νεα Δημοκρατία επιθυμεί tnv καθαρή

έξοδο απο ta Μνημόνια και ιη χρηματοδότηση

tns χώρας με χαμηλό kootos
δανεισμού

Ώμο η καθαρή έξοδος onojs ήδη aas
ανέφερα με ευθυνπ τα κυΒερνηση5 δεν
είναι σήμερα εφικτή Αλλά δύστυχοι και
ίο χαμηλό kôotos δανεισμού δεν είναι
εξασφαλισμένο

Εάν υπήρχε κυβερνητική αξιοπιστία σοβαρότητα

και υπευθυνότητα εάν είχε υλοποιηθεί

ένα συνεκτικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων
και ιδιωτικοποιήσεων εάν είχαν αναληφθεί

ήδη πρωτοΒουλίε5 για τη Βελτίωση
ins βιωσιμότηκκ του Xpéous και εάν η χώρα

είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα nooonKns
Χαλάρωσα τότε ία επιτόκια δανεισμού με
δεδομένο το ευνοϊκότερο ευρωπαϊκό περιβάλλον

και ιην υψηλή διαθέσιμη ρευστό
ιηια θα ήιαν ήδη χαμηλόιερα και λογικά

Με αυιά ta δεδομένα είναι αναγκαία η

δημιουργία ενό5 διχτυού ασφαλείας
Η επιλογή ins κυβέρνησα είναι αυτή να

γίνει με ίο χτίσιμο ταμειακού αποθέμα
IOS στραγγαλίζοντας όμα την πραγματική

Οικονομία αφου χρησιμοποιεί ris
κουιοουρεμενες δόσεβ ίου δανείου

υπερφορολογεί tous πολιτεβ επιδίδεται σε
εσωτερική στάση πληρωμών καταφεύγει
σε υπέρμετρο και σχετικά ακριβό αναγκαστικό

εσωτερικό δανεισμό
Αντιθέτου θα μπορούσε να αξιοποιήσει

tous αδιάθετοι nôpous του δάνειου που
αρχικά είχαν εκτιμηθεί στα 27 όισ ευρώ
μετά ιη λήξη ίου Προγράμματο5

Ούιε αυιό ομω5 to πετυχαίνει παρόλο
που έχει πάρει δημοσιονομικά μέιρα που
εκτείνονται και για μετά ιπ λήξη ίου Προ
γράμμακ ενώ μέσω ίου Υπεριαμείου
έχει δεσμεύσει και δημοσία περιουσία rns
xeopas

ΓΓ auroûs tous λογούς υποσιηριζουμε
ότι η χωρα απο ίο λεφτά χωρίς Μνημόνιο
κατέληξε σε ένα ακόμη Μνημόνιο to 4ο
Μνημόνιο xcopls χρημαιοδόιηση

Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται όα η ελληνική



1. ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .23/06/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/06/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 15

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ παραχώρησε orous Zkothovous in δυνατότητα να δηλώνουν
Μακεδόνε και να ισχυρίζονται ότι μιλούν τη μακεδόνικη γλώσσα δήλωνα ο κ Σταϊκούραε

στη συντάκτρια ms ΒτΚ

Οικονομία την τελευταία τριετία ανατάσσεται

Διαφωνείτε
Η αλήθεια είναι on η Οικονομία οε πολ

λά θεμελιώδη μεγέθη ins λιμνάζει Σεσχέ
οη με ίο 20 1 4 ίο διαθέσιμο εισόδημα ίων
πολιιων έχει ουρρικνωθεί ίο ιδιωτικό χρε
os npos us εφορίε5 και ία ασφαλιστικά ταμεία

έχει εκτοξευθεί η ανταγωνιστικότητα
ins OiKOvopias έχει υποχωρήσει κεφαλαιακοί

περιορισμοί που επιβλήθηκαν το
2015 εξακολουθούν να υφίστανται και το

ονομαστικό ΑΕΠ δεν έχει φτάσει ακόμη ίο
ui|iosiou2014

Η κυβέρνηση των φόρων ίων κατασχέσεων

και ίων πλειστηριασμών αδυνατεί να

οδηγήσει τη χωρα στην κανονικότητα

Παρ όλα αυτό η κυβέρνηση ισχυρίζεται
ότι υπάρχει αναπτυξιακή δυναμική στη
χώρα Δεν ισχύει κατι τέτοιο

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ επέστρεψε

την Οικονομία στην ύφεση το 20 1 5
και ίο 20 1 6 απέιυχε και μάλιστα σημαντικά

orous αναπτυξιακοί otôxous για το
201 7 αναθεώρησε npos ta κάτω ιην
εκτίμηση για την ανάπτυξη του 201 8 και
προβλέπει συρρικνωμένοι puOpoùs μεγέθυνση

μέχρι το 202 2 Είναι χαρακτηριστικό
ότι σιο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό

πλαίσιο ins κυβερνπσπ5 ίο 2022 προβλέπεται

χαμηλότερο5 ρυθμό5 avântuÇns
από το 20 181

Με αποτέλεσμα η ελληνική Οικονομία
να παρακολουθεί από τη θεσπ του ουραγού

την αναπτυξιακή πορεία ίων εταίρων
Αναμενόμενο αν κρίνει Kaveis από ία μέχρι
σήμερα πεπραγμένα ins και ίο δήθεν ανα
πτυξιακό σχεδιό ins για to μέλλον Σχέδιο
που αποτελεί μία γενικόλογη έκθεση ιδεών

με ενσωματωμένε5 ιδεοληπτικέ5 εμ
μονέ5 xoopis ποσοτικοποιημενουε oroxous
και συγκεκριμένε5 εφάρμοσα norliiiKés

Η κυβέρνηση του λαϊκιστικού πελατειακού

και παρασιτικού αφηγημακκ σέρνει
ιην Οικονομία σε μια καιασταση παραλυτι
Knsorao^ômras

As περάσουμε στα εθνικά θέματα και το
Σκοπιανό Τελικά μήπω είναι μια καλή
συμφωνία ontos υποστηρίζουν όλοι οι
naiiaïs στη διεθνή σκακιέρα
Η στάση ins Neos Δημοκρατιαε διαχρονικά

δεν ετεροκαθορίζεται Να είστε σίγουρη
ότι αν η κυβέρνηση του κ Καραμανλή

στο Βουκουρέστι είχε αποδεχθεί την είσοδο

ms γειτονικήε xoopas στο NATO όλοι θα
τη χειροκροτούσαν

Αλλα δεν to έπραξε υπερασπιζόμενη ίο
εθνικό συμφέρον Το ίδιο κάνουμε και σήμερα

με αίσθημα ευθυνηε απέναντι στην Ιστορία
και ιην προοπτική ins xcjpas και των πολιτών

Μελετήσαμε in συμφωνία και ιοποθειη
θήκαμε με σαφήνεια επί aums Πρόκειται
για μία κακη εθνικά επιζήμια συμφωνία

Η κυβέρνηση σπεύδει και παραδίδει τα
δύο Kaipias σημασία5 κλειδιά αυτά ίου
NATO και ins ΕυρωπαΊϊσκΈνωοης Κλειδιά

που κρατούσε η χώρα pas από το
2008 Και τα παραδίδει xojpis να διασφαλίζει

τα δίκαια εθνικά pas συμφέροντα καλύ
nrovras ns Bapiés υποχωρήσει με μεγαλό
στομε λεκτικέ5 κατασκευέ5 Αναγνωρίζει

για πρώτη φορά με την υπογραφή ms
xiôpas pas την ύπαρξη μακεδόνιε
γλωσσα5 και μακεδονικήε εθνότητα5
διασπά to erga omnes gjs npos tous πολίιε5
και in γλώσσα και δημιουργεί γκρίζε ζώ
ves για τα ελληνικά εμπορικά σήμαια

Με αυτά κυρίακ τα κριτήρια καιαθέσαμε
πρόιασπ ôuonioiias κατά ms KuBépvnons
για να προλάβουμε τα αποτελέσματα ta
οποία παράγει π υπογραφή ins συμφωνία

Mnncos ομω onios ισχυρίζεται η κυβέρνηση

υπάρχουν τετελεσμένα από
το παρελθόν Υπάρχουν και σχετικά έγγραφα

που κατέθεσε ο unoupYôs Εξωτερικών

am Βουλή
Είναι θλιβερό π σημερινή κυβέρνηση

με αλαζονεία και αυταρέσκεια προκειμένου
να καλύψει αδυναμίε5,·ασιοχίε5 και

σφάλματα να επιδίδεται σε επιλεκτι
αποσπάσματα Bouués στο κοντινό και

μακρινό παρελθόν
Χρησιμοποιεί loxupiopoùs οι οποίοι αποδεικνύονται

ιστορικά ανυπόστατοι είναι επί
ms ouoias ψευδειΐ και εθνικά επιζήμιοι Δόθηκαν

οι σχετικέ απαντήσει στη Βουλή
θα μπορούσαμε και εμείε να καταθέσουμε

μα κρά αλυσίδα λόγων και πρακτικών από

unoompiKiés του διαχρονικού αφηγήματο
ίου μακεδονισμου απο σειρά επωνύμων
στελεχών ίου ΣΥΡΙΖΑ που ακόμη και σιην
κρίσιμη φαση ίου 2008 προέΐρεπαν να δοθεί

στη γείτονα χωρα σκέτα η ονομασία Μακεδονία

αλλα και απο tis κυβερνητικέ5 παλινδρομήσει

που έφτασαν μέχρι και στο σημείο

ms anoôoxns ms Μακεδονία τουίλι

ντεν Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεπο δεν δικαιούται να

μα5 κάνει μαθήματα πατριωτισμού Ειδικά
όταν σήμερα π κυβέρνησή του προωθεί αυταρχικά

ό,τι καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν

δεν είχε αποδεχθεί μέσα σε συνθή
kes εθνικιπε συνεννόηση που φρόντιζαν αυ
tés στο παρελθόν νο δημιουργούν

Η συμφωνία έφερε ipiYpous στο εσωτερικό

των ΑΝ.ΕΛ θεωρείτε ότι μπορεί να
φέρει πολ ιτικε5 εξελίξει για τη χώρα
Το να σιρουθοκαμιλίζεβ να μπν διαθέτει

σπονδυλική στήλη να ακροβατεί
να αγνοε-s τη γνήσια πατριωτική ευαισθησία
των πολιτών και να κάνεΐ5 ta nàvta για να
ρουφήξει και την τελευταία γουλιά εξου

oias χωρί5 nOiKés αναστολέχ αξιακέ5 στα

Θερέ5 και ιδεολογικά συντεταγμένε3 είναι
κακοί σύμβουλοι στπν πολιτική Και οδηγούν

αργά ή γρήγορα σε norliTiKés εξελίξει
Σε κάθε περίπτωση με ιην πρόιασπ

ôuoniotias οι Βουλευιέ5 τοποθετήθηκαν
Οι Βουλευιέ του κυβερνητικού συνασπισμού

υπέγραψαν χέρι-χέρι τπ συμφωνία
που δημιουργεί άμεσα και σταδιακά δυσμενή

τετελεσμένα και παράγει ήδη αρνητικά

αποτελέσματα για m χώρα pas

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
προβλέπεται εφόσον στα Σκόπια το δημοψήφισμα

είναι υπέρ ms συμφωνά
και γίνει και η συνταγματική αναθεώρηση

am γειτονική χώρα στην ελληνική
Βουλή θα έρθει για επικύρωση τέλη του
χρόνου Αν στο μεταξύ έχουν γίνει
εκλογέ5 και κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία

και έρθει στην ελληνική Βουλή

θα την ψηφίσετε
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ φέρει

ακέραιη ιην ευθύνη για ιη συμφωνία όχι η
Νέα Δημοκρατία Η κυβέρνηση προχώρησε

σε διακρατική συμφωνία xtopis πολιτική
νομιμοποίηση éxovtas ojs κίνητρο την επίδειξη

προθυμία5 Εκείνη είναι που παραχώρησε

oious iKoniavoùs τη δυνατότητα να
δηλώνουν Μακεδόνεε και να ισχυρίζονται
ότι μιλούν τη μακεδόνικη γλωσσά Εκείνη
δηλώνει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου

ότι έχει βρει Känoious πρόθυμου5
βουλευιέ5 να επικυρώσουν τη συμφωνία
Η Νέα Δημοκρατία στο σύνολο ms δεν θα
κυρώσει m συμφωνία συμφωνία που υπο
χρεούνιαι να φέρουν στη Βουλή οι κ.κ Τσί

πρα5καιΚαμμενο5
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