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Έκκλησηστους βουλευτές να προχωρήσει η διαδικασία ψήφισης των τροπολογιών σήμερα ώστε
να μην επικεντρωθεί στα προαπαιτούμενα το Eurogroup της Πέμπτης, αλλά στο χρέος, έκανε από
το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οίδιος παράλληλα έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει διαμαρτυρηθεί με επιστολές στους 4
ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τον τρόπο νομοθέτησης.
Ο ΥΠΟΙΚ επί της ουσίας παραδέχτηκε ότι οι νόμοι γράφονται από τους θεσμούς! Ενώ, λέγοντας
ότι "οι συσχετισμοί δυνάμεων που ήταν ενάντια σε εσάς, είναι ενάντια και σε μας, παραδέχτηκε τις
περίφημες αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα περιθώρια διαπραγμάτευσης.
"Έχουμεμια σημαντική αλλαγή που είναι η επέκταση παγώματος συντάξεων και τέσσερις άλλες
τροπολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να τελειώσουν μέσα σε 40 λεπτά" τόνισε ο ΥΠΟΙΚ.
"Ομεγάλος κίνδυνος που έχουμε στην διαπραγμάτευση είναι ότι οι αντίπαλοί μας δεν έχουν ενιαία
φωνή. Κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν την συζήτηση στο Eurogroup αντί για συζήτηση για το
χρέος, σε συζήτηση για τα προαπαιτούμενα. Αυτό που ζητάω είναι να δούμε και να κρίνουμε όλο
μαζί το αποτέλεσμα μετά το Eurogroup, αλλά τώρα να μου δώσετε αυτή την δυνατότητα. Να μην
στραφεί η συζήτηση στα προαπαιτούμενα, κάποιοι να το εκμεταλλευτούν, αντί για ένα
αναπτυξιακό σχέδιο και μείωση χρέους. Να δούμε τι διατύπωση θα πάρουμε για την βιωσιμότητα
του χρέους".
Αναφερόμενοςστη νομοθετική διαδικασία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση "να πάει
ακόμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα" καθώς όπως είπε υπάρχουν
παρεμβάσεις στην "μικροεπιτήρηση και μικροδιοίκηση" από τους θεσμούς. Αυτό αφορά και το
γράψιμο των νόμων "με διατυπώσεις που δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν την ελληνική νομοθεσία,
γι αυτό και κάνουν κακούς νόμους". Και είπε ότι ήδη έχουν υπάρξει επιστολές διαμαρτυρίας για το
φαινόμενο αυτό.

"Control Freaks οι θεσμοί"
Επικαλούμενοςτα ελληνικά του που δεν ξέρει πώς να αποδώσει όλες τις εκφράσεις από τα
αγγλικά, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος χαρακτήρισε control freaks τους εκπροσώπους των θεσμών.
"Θέλουννα έχουν έλεγχο της κάθε λέξης, είναι αυτό που λέμε control freaks δεν ξέρω πώς να το
πω στα ελληνικά" τόνισε ο υπουργός Οικονομικών κοιτάζοντας για βοήθεια στα έδρανα της
Βουλής.
Σεό,τι αφορά την μία από τις πέντε τροπολογίες ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι δεν χρειάζεται πάνω
από 5 δευτερόλεπτα να την εξηγήσει: Αν χρειαστεί (που δεν το πιστεύω) είπε να έρθει μπροστά η
μείωση του αφορολόγητου θα είναι κατ’ αναλογία. Και χαρακτήρισε ως "Control freaks" τους
θεσμούς που ζήτησαν να υπάρξει η διόρθωση στην διατύπωση.
Ο ΥΠΟΙΚ ζήτησε τον λόγο στην Ολομέλεια για να πει δυο λόγια για ποιο λόγο η κυβέρνηση
απέρριψε την πρόταση που της ετέθη στο Eurogroup της 22 Μαΐου, ενώ επέκρινε τα ελληνικά
ΜΜΕ για την εικόνα που έδωσαν στους Έλληνες πολίτες στις 23 και 24 Μαΐου σε σχέση με αυτή
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.
Όπωςείπε "το βασικό μα πρόβλημα ήταν ότι το έλεγε ότι δεν θεωρεί το χρέος βιώσιμο με τα μέτρα
που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα με πολύ καθαρό τρόπο. Το έλεγε ως άσπρο-μαύρο, πολύ καθαρά.
Και εμείς λέγαμε ότι είναι παράξενη η θέση του ΔΝΤ" αποκάλυψε ο υπουργός.
Γιατί, όπως εξήγησε, εάν διαπραγματεύεσαι ένα πρόγραμμα και το αποτέλεσμα δεν είναι να
αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, τότε; Βεβαίως θα πει κάποιος ότι η πίεση του ΔΝΤ είναι πίεση
προς τους Ευρωπαίους για να δοθεί περισσότερη ελάφρυνση χρέους για να γίνει βιώσιμο. Και
πρόσθεσε: η στρατηγική μας και γι αυτό παλεύουμε είναι για να να βγούμε από την επιτήρηση, για
περισσότερες εγγυήσεις για την ανάπτυξη και την χρηματοδότησή της.
Καιτόνισε πως η εικόνα στις 23 και 24 Μάιου από το σύνολο του Τύπου δεν είχε καμία σχέση με
τον ευρωπαϊκό. "Σας προκαλώ να πάτε να δείτε, σε ποιον δίνανε την ευθύνη, σε ποιους έδιναν
επαίνους για την στάση τους και να δείτε αν είχε καμία σχέση με όσα γράφτηκαν στα ελληνικά
μέσα".
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