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Τησταθερή θέση της κυβέρνησης για το τέλος των μνημονίων και της σκληρής επιτήρησης, τον
Αύγουστο του 2018, επαναλαμβάνει ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα dikaiologitika.gr
Επίσης, κλείνει τα σενάρια για νέα μέτρα, υπογραμμίζοντας πως "από τη δημοσιονομική πορεία
της χώρας αλλά και από τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις των θεσμών τίποτα τέτοιο δεν
προκύπτει". Ενώ συμπληρώνει πως "κάτι τέτοιο θα ήταν εξάλλου αναντίστοιχο με την
δημοσιονομική πορεία της χώρας, καθώς γνωρίζετε ότι και το 2017 κλείνει με δημοσιονομική
υπεραπόδοση αλλά και ότι το 2018 οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα είμαστε εντός στόχων".
Στην ερώτηση για πρόωρες εκλογές απαντά "όπως δεκάδες φορές έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός
εκλογές θα γίνουν με τη λήξη της τετραετίας και θα τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ".
Ο κ. Τζανακόπουλος επαναλαμβάνει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την προστασία της Α´
κατοικίας και υπογραμμίζει: "είναι άλλο ο πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας των λαϊκών
τάξεων και άλλο ο πλειστηριασμός ακινήτων των μεγαλοοφειλετών και των στρατηγικών
κακοπληρωτών. Είναι δεδομένο ότι έχουμε δεσμευθεί και έχουμε κάθε λόγο να απαγορεύσουμε
τους πρώτους και είμαστε αναγκασμένοι να επισπεύσουμε τους δεύτερους για να
προστατεύσουμε την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος".
Τονίζει, πάντως, πως "η παραπληροφόρηση για το θέμα έχει ξεπεράσει ακόμη και τα συνήθη όρια,
πρέπει να επαναλάβουμε το αυστηρό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που ήδη ισχύει
και το οποίο καλύπτει τις λαϊκές τάξεις".
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ζήτησε από όλους να πάψουν να παραπλανούν την κοινή γνώμη με
ψεύδη.
"Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει από κοινού με τους θεσμούς ο στόχος είναι
όλες οι διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης των προαπαιτούμενων να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι τη συνεδρίαση του Eurogroup στο τέλος Ιανουαρίου" λέει για το κλείσιμο της

γ´αξιολόγησης και υπερτονίζει τόσο την αλλαγή κλίματος στην οικονομία όσο και την βούληση
όλων των μερών "να περάσουμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την έξοδο από το
πρόγραμμα".
Από τον Αύγουστο, λοιπόν του 2018, υπογραμμίζει ο κ. Τζανακόπουλος "η Ελλάδα εκτός
μνημονίων, με την οικονομία της να ανακάμπτει, έξω από τους περιορισμούς της ασφυκτικής
επιτροπείας, θα είναι μια διαφορετική χώρα. Και κυρίως θα είναι μία χώρα στην οποία βασική
αρχή θα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Επομένως, η πορεία αποκατάστασης των αδικιών - που
είναι και στρατηγικός μας στόχος - είναι συναρτώμενη με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και
βλέπετε ότι ακόμα και εντός προγράμματος, μέσα σε μια διετία διατέθηκαν πάνω από 2 δις στους
πολίτες με τη μορφή έκτακτων ενισχύσεων. Το σημαντικό όμως είναι τα μέτρα στήριξης να πάρουν
μόνιμη μορφή με την θεμελίωση ενός νέου κοινωνικού κράτους, την αύξηση των μισθών, τη
μείωση της φορολογίας για τους μισθωτούς και τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες" είπε ο
υπουργός Επικράτειας, περιγράφοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα της
χώρας.
Για το κοινωνικό μέρισμα, λέει πως πρόκειται για "μια αυτονόητη, για το αξιακό πλαίσιο της
παρούσας κυβέρνησης, πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε ευρώ του κρατικού
προϋπολογισμού αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού" .
Αναφέρεται στις πρωτοβουλίες για τη Δυτική Αττική υπογραμμίζοντας πως "δεν είναι δυνατόν τα
αποτελέσματα της άναρχης δόμησης και της ανυπαρξίας χωροταξικού σχεδιασμού και πρόληψης
φυσικών καταστροφών 60 και πλέον χρόνων να αντιμετωπιστούν με το πάτημα ενός κουμπιού με
δεδομένες και τις χρόνιες ανεπάρκειες και του διοικητικού μηχανισμού της χώρας" ενώ
συμπληρώνει πως τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό της
περιφέρειας και του υπουργείου Υποδομών ύψους 600 εκατ. ευρώ. "Πέραν όλων αυτών όμως ο
Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα είχε την δυνατότητα να παρουσιάσει στον πρόεδρο
της ευρωπαϊκής επιτροπής τον κ. Γιούνκερ την πρωτοβουλία του για ένα πενταετές σχέδιο
αντιπλημμυρικής προστασίας το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί και από την ευρωπαϊκή τράπεζα
επενδύσεων και για το οποίο ζήτησε τη στήριξη της ΕΕ. Αυτό ακριβώς το σχέδιο αλλά και ένα
συνολικό πλάνο αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής θα έχουμε την ευκαιρία
να συζητήσουμε με παραγωγικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του έκτατου
αναπτυξιακού συνεδρίου που θα διοργανώσει η ελληνική κυβέρνηση στην Ελευσίνα στις 16 και 17
Δεκεμβρίου" συμπληρώνει ο κ. Τζανακόπουλος.
Σε ερώτηση για το νέο φορέα της Κεντροαριστεράς, σημειώνει ότι "το πολιτικό προσωπικό του
νέου φορέα όχι μόνο δεν έχει μετατοπιστεί από τις ιδεολογικές αναφορές του εκσυγχρονιστικού
ΠΑΣΟΚ αλλά δεν έχει καν πάρει αποστάσεις από την συγκυβέρνηση με την ΝΔ του κ. Σαμαρά.
Αντιθέτως σήμερα εμφανίζεται ως συμπλήρωμα της ΝΔ και την ακολουθεί στην τοξική
αντιπολιτευτική της τακτική" και προσθέτει πως αυτή τη στιγμή τόσο το σχέδιο όσο και οι
κοινωνικές αναφορές του ΠΑΣΟΚ και του νέου κέντρου ταυτίζονται με αυτές τις ΝΔ.

Για τη μείωση φόρων που υπόσχεται η ΝΔ τονίζει πως η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρεται
στις επιχειρήσεις και στις φοροαπαλλαγές στον πλούτο και "την ίδια στιγμή δηλώνει πρόθυμη να
ξηλώσει κοινωνικές δομές, να κλείσει σχολεία, να συγχωνεύσει νοσοκομεία, να παραδόσει την
κοινωνική ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα. 'Αρα να περικόψει δραστικά όχι γενικά και αόριστα
κρατικές δαπάνες, αλλά τις δαπάνες εκείνες που αφορούν τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Δεν
λέει φυσικά τίποτα καινούριο".
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