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"H Συμφωνία των Πρεσπών θα παραμείνει σαν τέρας στην λίμνη που απελευθερώνει τον
αλυτρωτισμό" δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο Βουλευτής της
Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, αναφερόμενος στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει πως με τροπολογίες
που κατατέθηκαν στα Σκόπια μπαίνει τέλος στον αλυτρωτισμό, υποστηρίζει πως ακόμα και αν
περάσουν, οι γείτονες θα έχουν τη δυνατότητα να ονομάζονται "Μακεδόνες" από όλο τον κόσμο.
Οκ. Καλαφάτης εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική
επισημαίνοντας πως επέβαλε 30 νέους φόρους, προχώρησε σε 17 περικοπές συντάξεων και
αυξήσεις εισφορών και έκοψε βασικές κοινωνικές παροχές, ενώ, όπως λέει, το πρώτο μόνο
εξάμηνο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ η οικονομία ζημιώθηκε κατά 100 δισ.
ευρώ.
Ακολουθείολόκληρη η συνέντευξη του Σταύρου Καλαφάτη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:
ΕΡ: Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στη Ν.Δ., επικαλούμενος το γεγονός
ότι κυβερνητικοί βουλευτές στα Σκόπια κατέθεσαν τροπολογία, που διευκρινίζει ότι "αυτό που
καθορίζεται στη Συμφωνία είναι η υπηκοότητα και όχι η εθνότητα". Τι απαντάτε;
ΑΠ: Οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί από βουλευτές αλβανικής καταγωγής που φοβούνται την
αφομοίωση της αλβανικής μειονότητας. Κάποιες, μάλιστα, ζητούσαν να αναφέρεται στο Σύνταγμά
τους ότι "η υπηκοότητα θα είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας" και όχι
"μακεδονική". Τελικά φαίνεται να προχωρά, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα εγκριθεί, μια τροπολογία
που διατηρεί τον όρο "μακεδονική", αλλά ζητά να διευκρινίζεται πως "δεν προσδιορίζει την
εθνότητα". Ακόμη και εάν περάσει, όμως, οι γείτονές μας θα έχουν τη δυνατότητα, με τη βούλα
Τσίπρα-Καμμένου, όχι μόνο να αυτοαποκαλούνται, αλλά και να ονομάζονται από όλο τον κόσμο
"Μακεδόνες".
ΕΡ: Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως εάν τελικά ψηφιστεί η τροπολογία αυτή, θα βρεθείτε σε
δύσκολη θέση και ρωτά τι θα κάνετε;

ΑΠ: Εμφανίζοντας σαν πολύ σοβαρή τη διευκρίνιση που ζητούν οι Αλβανοί βουλευτές των
Σκοπίων, ο κ. Τσίπρας αναδεικνύει το μέγεθος των δικών του υποχωρήσεων. Οι πανηγυρισμοί
του συνιστούν ομολογία για έγκλημα στη Λίμνη των Πρεσπών. Δεν είναι, όμως, το μόνο αρνητικό
στοιχείο της συμφωνίας. Και δεν διορθώνεται ακόμη κι αν τελεσφορήσει η προσπάθεια των
Αλβανών. Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θα παραμείνει σαν τέρας της λίμνης, που
απελευθερώνει τον αλυτρωτισμό. Και για αυτό, όπως πολλές φορές έχει τονίσει ο Κ. Μητσοτάκης,
δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την κύρωσή της, ούτε ως αντιπολίτευση, ούτε ως κυβέρνηση.
ΕΡ: Σας ακούσαμε στη συζήτηση του Προϋπολογισμού να αμφισβητείτε την κοινωνική πολιτική
της κυβέρνησης. Δεν είναι σημαντικό που πέτυχε τη μη περικοπή των συντάξεων;
ΑΠ: Όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση, δεν προβλεπόταν καμιά μείωση συντάξεων. Παρόλα αυτά,
επέβαλαν 30 νέους φόρους, προχώρησαν σε 17 περικοπές συντάξεων και αυξήσεις εισφορών,
έκοψαν βασικές κοινωνικές παροχές, όπως το ΕΚΑΣ, τα πολυτεκνικά επιδόματα, το επίδομα για
το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη και την έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες. Στη συνέχεια, με το
νόμο Κατρούγκαλου, έκοψαν δραματικά τις συντάξεις για όλους τους νέους συνταξιούχους. Και
αμέσως μετά, νομοθέτησαν την περικοπή και των παλαιών. Βεβαίως είναι θετικό που ανακαλούν
έστω και ένα από τα μέτρα που οι ίδιοι επέβαλαν. Δεν μπορούν, όμως, να γλυκάνουν το πέλαγο
με νερό μισό δράμι.
ΕΡ: Πάντως ο κ. Τσίπρας απέρριψε τον ισχυρισμό σας ότι οι χειρισμοί του 2015 ζημίωσαν την
οικονομία κατά 100 δισ., επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοια αύξηση του δημόσιου χρέους. Τι
λέτε;
ΑΠ: Το κόστος των 100 δισ. επισημάνθηκε, για πρώτη φορά, από τον επικεφαλής του ESM, Κλ.
Ρέγκλινγκ, ενώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν για 35 δισ. ευρώ. Και αυτό δεν απεικονίζεται μόνο
στο δημόσιο χρέος. Μόνο από το κλείσιμο των τραπεζών έχασαν 15 δισ. ευρώ οι μικρομέτοχοι και
άλλα 25 το Δημόσιο. Το Χρηματιστήριο απαξιώθηκε και έχασε το 45% της αξίας του. Η οικονομία
βυθίστηκε ξανά στην ύφεση και, μέσα σε τρία χρόνια, χάθηκε εθνικό εισόδημα 26 δισ. ευρώ. Οι
Έλληνες φορτωθήκαμε επιπλέον μέτρα λιτότητας 10 δισ. ευρώ. Και όλα αυτά δεν προήλθαν ούτε
από λάθος, ούτε από αυταπάτη, αλλά από έγκλημα.
ΕΡ: Δεν είναι υπερβολικό να μιλάτε για έγκλημα; Γιατί φτάνετε σε ένα τέτοιο ισχυρισμό;
ΑΠ: Διότι, την ώρα που αποφάσιζαν τη διενέργεια δημοψηφίσματος, γνώριζαν πολύ καλά και
αποδέχονταν τις συνέπειες σε βάρος του τόπου. Είχαν, άλλωστε, προειδοποιηθεί από Έλληνες
και Ευρωπαίους. Λέει, τώρα, ο Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος έσωσε την κατάσταση. Και ποιος την
πήγε ως εκεί; Ποιος πήγαινε τη χώρα εκτός Ευρωζώνης; Ποιος έλεγε στην Αγία Πετρούπολη ότι
θα πάει "σε νέα λιμάνια"; Ποιος βεβαίωνε, αμέσως μετά, τους συντρόφους του, ότι έψαχνε
συναλλαγματικά αποθέματα, που είναι - όπως έλεγε - αναγκαία για την επιστροφή στη δραχμή; Το
κακό έγινε και θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, θα ήταν εθνική τραγωδία, εάν την τελευταία στιγμή δεν
επικρατούσε ο φόβος για πιθανή εξέγερση, με βαριές συνέπειες για τους πρωταγωνιστές. Το είπε
από τότε ο Γ. Βαρουφάκης. Και το επιβεβαίωσε, μόλις πρόσφατα, ο Αντιπρόεδρος της

Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι ο λόγος απόρριψης της "συνολικής ρήξης δεν ήταν στενά
οικονομικός, αλλά ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια κατάσταση τόσο χαοτική που να μην μπορεί να
ελεγχθεί με δημοκρατικά μέσα".
ΕΡ: Και μια τελευταία ερώτηση: Πότε βλέπετε εκλογές;
ΑΠ: Εκλογές μπορεί να προκηρυχθούν ακόμη και αύριο, μεθαύριο το βράδυ. Ξέροντας, μάλιστα,
πως θα φύγουν πολύ σύντομα άρχισαν να καίνε τα σπαρτά και να ανατινάζουν τις γέφυρες.
Ξέρουν ότι δεν μπορούν να συσπειρώσουν και προσπαθούν να αντισυσπειρώσουν. Προσπαθούν
να πολώσουν, να φανατίσουν, να διχάσουν και ταυτόχρονα καταγγέλλουν άλλους για όσα οι ίδιοι
απεργάζονται. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Γιατί δεν τους ακολουθούμε. Απέναντι στα άκρα και
τις ακρότητες, αντιπαρατάσσουμε τη στρατηγική του μεσαίου χώρου, το μέτρο τη μετριοπάθεια.
Απέναντι στην κατάρα του διχασμού, προβάλλουμε τη δύναμη της εθνικής ενότητας.
Αναδεικνύουμε, όπως υπαγορεύει η ιδρυτική διακήρυξη που μας κληροδότησε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής, το συλλογικό καλό και τα αληθινά συμφέροντα του Έθνους.
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