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Της Νίκης Ζορμπά
Χωρίςεξάρσεις και με αντιπολιτευτικό λόγο που απείχε πόρρω από τον Αλέξη Τσίπρα του 2014, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε από το Βελλίδειο όπου παραχώρησε συνέντευξη
Τύπου στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, να στείλει μήνυμα ήπιου , "υπεύθυνου" αντιπολιτευτικού
λόγου.
Εξ΄ού άλλωστε και απέκρουσε σενάριο να ζητήσει σύντομα την διενέργεια εθνικών εκλογών ενώ
απέφυγε και ακραίους τόνους στην κριτική που άσκησε στην Κυβέρνηση.
"Θαακούσετε από εμάς μία μαχητική και εποικοδομητική αντιπολίτευση", είπε επακριβώς,
διευκρινίζοντας πως εμείς " δεν θα κάνουμε το άσπρο- μαύρο , αλλά στα σημεία που διαφωνούμε
κάθετα, θα είμαστε πάρα πολύ καυστικοί και μεθοδικοί", χωρίς να φεισθεί πάντως πυρών για τον
πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση.
"Ήτανσυνειδητά τα ψεύδη του κ. Μητσοτάκη όταν ήταν στην αντιπολίτευση για την οικονομία και
το δήθεν 4ο μνημόνιο καθώς και για τη Συμφωνία των Πρεσπών που σήμερα θα τιμήσει όπως
λέει. Εμείς δεν θα κάνουμε τέτοια αντιπολίτευση αλλά μια αντιπολίτευση εποικοδομητική και
μαχητική", ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ενώ ερωτηθείς για τα αρχαία του μετρό Θεσσαλονίκης και την
αναφορά του σε "νέο εθνικό εργολάβο", ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι το "ψευδοδίλημμα ή
αρχαία ή μετρό, η Κουμουνδούρου το έκανε και αρχαία και μετρό. Σήμερα, η εξέλιξη είναι ούτε
αρχαία, ούτε μέτρο. Είναι μία εξέλιξη που πρέπει να ανατραπεί".
Γιαπρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτοκριτική στέλνοντας και σήματα στο εσωτερικό του
για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τα ΜΜΕ. " Δεν είπα ποτέ ότι φταίνε τα ΜΜΕ για την ήττα. Αλλά ακόμα
και αν φταίνε τα Μέσα, φταίει η σχέση που έχουμε μαζί τους.
Οξύςήταν ο κ. Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα της Novartis "προκαλώντας" όπως είπε τον κ. Μητσοτάκη
να κάνει εξεταστική ή προκαταρκτική ή ειδικό δικαστήριο ή ό,τι άλλο του θέλει, επιμένοντας ότι

σκευωρία είναι η συγκάλυψη της υπόθεσης, που επιχειρείται.
Ενωτικόςεμφανίστηκε στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας ότι στόχος του δεν είναι να
φτιάξει ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα, επισημαίνοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει ούτε ΣΥΡΙΖΑ χωρίς
Τσίπρα αλλά ούτε ο Τσίπρας χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεναπάντησε ωστόσο για τις διαδικασίες μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ, εάν έχει κλείσει η
συζήτηση για εκλογή από την βάση ή εάν θα προταθεί ξανά για γραμματέας του κόμματος ο
Πάνος Σκουρλέτης.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στην ερώτηση του Capital.gr είπε:
-Ερώτηση: Κύριε πρόεδρε, αυτά που αναφέρατε ως ψηφισμένες φοροελαφρύνσεις, δεν
εμπεδωθήκαν από τους πολίτες. Όπως καταγράφηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Εάν
μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα ακολουθούσατε την ίδια φορολογική πολιτική;
Υπάρχει κάτι που μετανιώνετε; Και σε σχέση με την αυτοκριτική, ότι έπρεπε να έρθουν πιο
γρήγορα οι φοροελαφρύνσεις, αναφέρεστε σε συγκεκριμένα πρόσωπα;
Τηνευθύνη της δημοσιονομικής πολιτικής την έχει ο πρωθυπουργός. Η όποια αυτοκριτική αφορά
πρωτίστως εμένα. Θα ήθελα να σταθώ στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Έχω την αίσθηση
ότι ένα θέμα είναι να ασκείς κριτική στην εφαρμοζόμενη πολιτική, ένα άλλο να δημιουργείς
προσδοκίες για αυτό που θα φέρεις ως κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης στη φορολογία και τις
φοροελαφρύνσεις δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες. Οι οποίες είναι προσδοκίες που πολύ
γρήγορα θα διαψευστούν. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.
Παρακολουθώ την αίσθηση που έχει η κοινή γνώμη, ότι τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, το
οποίο το πιστώνει σε εμάς, μίας αίσθηση τώρα που οι άλλοι υπόσχονται μεγαλύτερες
ελαφρύνσεις, πιο γρήγορες ελαφρύνσεις, γιατί να μην τους δοκιμάσουμε, για να δούμε εάν
τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Κρατήστε το. Ρωτήστε με σε έναν χρόνο. Αυτές οι προσδοκίες θα
γυρίσουν μπούμερανγκ. Όταν ο πολίτης περιμένει αυτές τις αλλαγές στην καθημερινότητά του να
τις δει γρήγορα και αντί για αυτό θα δει αυξήσεις στα τιμολόγια και μειώσεις διαθέσιμου
εισοδήματος, τότε η οργή του πολίτη θα είναι διπλάσια και πολλαπλάσια. Είναι προτιμότερο να
μπορείς να κάνεις αυτά που υπόσχεσαι, παρά να δημιουργείς μεγάλες προσδοκίες. Θα μου πείτε
κι εσείς το ίδιο δεν κάνατε το 2015; Εμείς το 2015 υποσχεθήκαμε να διεκδικήσουμε αυτόν τον άλλο
δρόμο μέχρι τέλους και ήταν μία υπόσχεση που την τηρήσαμε μέχρι τέλους. Μπορεί να είχαμε μία
αυταπάτη. Αλλά, δεν διακινήσαμε μία απάτη, όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης το προηγούμενο
διάστημα.
Πράσινη ατζέντα
Οκαθένας μπορεί να λέει ότι είναι φίλος του περιβάλλοντος και να παριστάνει τον οικολόγο, αλλά
την ίδια στιγμή να είναι υπέρ δράσεων που καταστρέφουν το περιβάλλον, είπε ο κ. Τσίπρας
ερωτηθείς σχετικά με την πράσινη ατζέντα. Και συμπλήρωσε: Η ΔΕΗ θα έπρεπε να
προσανατολιστεί εδώ και χρόνια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσατε τα τέσσερα σημεία
αυτοκριτικής. Ενέταξα τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να ανοίξει μία μεγάλη

συζήτηση, θα ανοίξει και στον ΣΥΡΙΖΑ, για το τι σημαίνει πράσινη πολιτική. Σε ό,τι αφορά το
ζήτημα των εξορύξεων, θέλω να πω για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, ένα θέμα είναι ότι
έπρεπε να υπογραφούν συμβόλαια, για να δούμε τι υπάρχει και ένα άλλο θέμα είναι να στραφούμε
στην αξιοποίηση φυσικού αερίου και πετρελαϊκών κοιτασμάτων".
Υπόθεση Novartis
Ερωτηθείςγια την υπόθεση Novartis και τη δικογραφία που έρχεται στη Βουλή, ο κ. Τσίπρας
σημείωσε: "Φωνάζει ο κλέφτης, αλλά δεν θα φοβηθεί ο νοικοκύρης. Είναι ένα διεθνές ευρωπαϊκό
σκάνδαλο με συγκεκριμένες προεκτάσεις στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Ο κ.
Φρουζής και άλλα στελέχη κόμπαζαν για προνομιακή μεταχείριση στις τιμές των φαρμάκων. Για
άλλη μία φορά προκαλώ τον κ. Μητσοτάκη να κάνει εξεταστική, προανακριτική επιτροπή. Ειδικά
δικαστήρια. Ό,τι του ταιριάζει. Για να μάθει ο λαός ποιο είναι το σκάνδαλο και ποια η σκευωρία".
Εστιάζοντας, εκ νέου, στην υπόθεση Novartis, μετά από ερώτηση εάν είναι το μεγαλύτερο
σκάνδαλο ή η μεγαλύτερη μεθόδευση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι μία εφημερίδα
παροτρύνει σήμερα τον κ. Μητσοτάκη να προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής, στην
ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και στο ρεβανσισμό και μία άλλη εφημερίδα να μην το κάνει,
γιατί θα είναι… βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης. "Και οι δύο εφημερίδες, μεγάλες και οι δύο
στηρίζουν την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα έχει σοβαρά εσωτερικά ζητήματα ο κ.
Μητσοτάκης με το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να του πω…καλά ξεμπερδέματα και
ότι είμαι εδώ. Είμαστε εδώ", σχολίασε.
Σεάλλη ερώτηση σχετικά με τη Novartis ο κ. Τσίπρας είπε: ποτέ δεν έκανα κριτική που να μπορεί
να εκληφθεί ως παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Οι αντίπαλοί μου δεν έκαναν το ίδιο. Δεν υπάρχει
σκευωρία α λα καρτ: Να είναι σκευωρία όταν ασκούνται διώξεις αλλά να είναι άξιοι όταν
αρχειοθετούν τις υποθέσεις.
Μοντέλο ανάπτυξης της κυβέρνησης
Οκ. Τσίπρας εξέφρασε τη διαφωνία του με το μοντέλο ανάπτυξης της κυβέρνησης της ΝΔ. "Το
νομοσχέδιο το αναπτυξιακό, πέρα ότι περνάει σειρά αντεργατικών ρυθμίσεων, έχει μία σειρά
φωτογραφικές διατάξεις για επιδοτήσεις συγκεκριμένων κλάδων, που δεν προσθέτουν στην
παραγωγική δραστηριότητα. Θα δίνουμε χρήματα σε φίλους και κολλητούς. Θα επιδοτήσουμε το
μονοπώλιο στη διανομή του Τύπου. Τα ζήσαμε αυτά. Την εποχή των κουμπάρων και των
κολλητών. Ναι στην ανάπτυξη, αλλά με δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία. Σεβασμό στους
θεσμούς. Δεν μπορεί να αυξάνεται κατά το δοκούν ο συντελεστής δόμησης. Ναι στη διευκόλυνση
επενδυτικών σχεδίων, ναι στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Εμείς τα κάναμε αυτά. Εμείς δώσαμε
φορολογικά κίνητρα. Όχι, όμως, με αυτήν την ασυδοσία".
Πρόωρες εκλογές
Ταυτόχροναο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε για την αντιπολιτευτική τακτική και γιατί θα ζητούσε
πρόωρες εκλογές: Με λένε Τσίπρα και όχι Μητσοτάκη. Καμία κυβέρνηση δεν προχωράει σε

εκλογές, επειδή το θέλει η αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε εκλογές, για να δημιουργήσει
τοξικό κλίμα και να συσπειρώσει το κόμμα του. Δε με ενδιαφέρει να διχάσω. Έχουμε ευθύνη για το
μέλλον του Τόπου. Η ίδια η ζωή και η κυβέρνηση θα διαμορφώσουν όρους και προϋποθέσεις, για
να δούμε εάν οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα.
Λογαριασμός για τα πλεονάσματα
Ερωτηθείςγια τον λογαριασμό για τα πλεονάσματα κι αν είχε συζητηθεί με τους θεσμούς ο κ.
Τσίπρας είπε: Είναι κρίσιμο θέμα. Γιατί ακούει ο κόσμος πλεονάσματα και δεν καταλαβαίνει. Με το
1% θα είχαμε χώρο για περισσότερες ελαφρύνσεις ή δαπάνες κοινωνικής στήριξης. Ο κ.
Μητσοτάκης μας κατηγορούσε ότι φέραμε υψηλά πλεονάσματα. Όταν η κυβέρνηση Σαμαρά είχε
υπογράψει 4,5%. Εάν ζητήσουμε να μειώσουμε τη δική μας συμβολή, οι εταίροι μας δεν θα είναι
κάτι που εύκολα θα το συζητήσουν, για να δοθεί θετική απάντηση. Εμείς αποφασίσαμε, έχοντας
στο χέρι τα 37 δισ. ευρώ, είπαμε 5,5 δισ. να πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό, ώστε το 3,5% να
γίνει 2,5%. Να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι μας θα παίρνουν το 3,5%. Προσφέραμε λύση μείωσης
κατά 1% των πλεονασμάτων, χωρίς να παραβιάζουμε τη συμφωνία. Αυτή η λύση δεν είχε λόγο να
τεθεί καν σε διαπραγμάτευση. Ενημερώσαμε τους εταίρους μας. Εάν είχαν αντίρρηση θα το
μαθαίνατε. Αυτή η λύση θα μας οδηγούσε σε περαιτέρω ελαφρύνσεις και μειώσεις. Όταν ανέλαβε
ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να απορρίψει το σχέδιο και να παραπέμπει σε καλένδες τη συζήτηση.
Λέγοντας πως θα πετύχει με σκληρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ενώ το 2020 θα πηγαίναμε
σε πλεονάσματα 2,5%, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης πηγαίνουμε στο 3,5%".
Ελληνικό
Είμαστεαυτοί που καταφέραμε να βάλουμε τέλος στην περίοδο αποεπένδυσης. Και φτάσαμε σε
ρεκόρ. Αναλάβαμε και είπαμε πως είναι σημαντική επένδυση που πρέπει να προχωρήσει προς
όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Διαπραγματευτήκαμε. Φέραμε μία υπόθεση που ήταν στο
μηδέν, κοντά στο 90% της ολοκλήρωσης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία δουλέψαμε στενά με τον
επενδυτή. Για το δημόσιο συμφέρον, όχι τα συμφέροντα του επενδυτή. Δεν βάλαμε εμείς αρμόδιο
υφυπουργό, στέλεχος της εταιρείας, να διαπραγματεύεται. Εμείς θέλουμε επενδύσεις και
επενδυτές. Αλλά πρέπει να δείχνουμε ότι υπάρχουν κανόνες και η πολιτεία σέβεται τα συμφέροντα
του δημοσίου. Δεν είναι η Ελλάδα χώρα που της αξίζει η αρπαχτή στις επενδύσεις. Εμείς
αποδείξαμε πως καταφέραμε και να έχουμε ρεκόρ επενδύσεων και να υπερασπιστούμε το εθνικό
συμφέρον.
Πρόεδρος Δημοκρατίας και απλή αναλογική
Απαντώνταςσε ερώτηση αναφορικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την απλή αναλογική ο κ.
Τσίπρας είπε: Θα ξεκινήσω από το 151. Στα χρόνια που ήμουν πρωθυπουργός διαχειρίστηκα
κρίσιμα θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι στα θέματα που άφηναν αποτύπωμα στο αύριο, σε αυτά τα
κρίσιμα θέματα δεν τα διαχειρίστηκα με βάση το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος ή κόστος. Θα
μπορούσα να προτείνω το 2015 για Πρόεδρο ένα δικό μας στέλεχος. Με αίσθημα ευθύνης
απέναντι στον θεσμό, πρότεινα πρόσωπο από τη συντηρητική παράταξη. Δεν πιστεύω ότι έκανα

λάθος. Και στη συνταγματική αναθεώρηση, είχα την ευκαιρία να μην ανοίξω το άρθρο 32. Δεν το
έκανα, γιατί σε κρίσιμα θέματα δεν μπορείς να λειτουργείς ανεύθυνα. Φέραμε πρόταση που
προχωράει στην απεμπλοκή της εκλογής Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής. Αλλά, η πρόταση
είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η ΝΔ άλλαξε τέσσερις φορές θέση. Και έρχεται και επαναφέρει
την πρόταση ο Πρόεδρος να εκλέγεται με 151. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι
κομματάρχης. Είναι αντιθεσμική και ανεύθυνη στάση. Βρισκόμαστε σε ένα θεσμικό ατόπημα. Και
καλώ τον πρωθυπουργό να μην επιμείνει σε αυτό το ατόπημα. Θεωρώ ότι από την επιλογή έχω
δικαιωθεί. Ο κ. Παυλόπουλος είναι ένας καλός πρόεδρος. Η πρωτοβουλία ανήκει στην
πλειοψηφία. Δε βλέπω το λόγο, γιατί να μην ανανεωθεί η θητεία του. Στον εκλογικό νόμο, ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει πάγιες θέσεις.
Συμφωνία Πρεσπών
Οκ. Τσίπρας, εστιάζοντας στη συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε πως θα μείνει στην ιστορία και
είναι υπερήφανος για αυτή.
"Λύσαμεέναν γόρδιο δεσμό και βάζουμε τις βάσεις και τις προϋποθέσεις καλής γειτονίας.
Κερδίζουμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όσοι έφεραν μπροστά τους ακραίους, θα το βρουν
μπροστά τους. Το πολιτικό κόστος δεν μετριέται μόνο στα ποσοστά μας στη Βόρεια Ελλάδα.
Είμαστε υπερήφανοι που αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Το καλό που κάναμε εμείς θα το βρούμε
μπροστά μας. Και το κακό που έκαναν κάποιοι θα το βρουν μπροστά τους.
Εγώ ήμουνο λαϊκιστής ή ο Μητσοτάκης που από το πρωί ως το βράδυ πυροδοτούσε τον εθνικό
διχασμό για κάτι που δεν πίστευε;

Μεσαία τάξη
Οκ. Τσίπρας σημείωσε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησής του έδωσαν "ανάσα" στη μεσαία τάξη.
"Υπήρξε μία σειρά από παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ αφορούσε τη
μεσαία τάξη. Όταν νομοθετούσαμε, έλεγαν πως είναι παροχές. Αυτά τα 250 εκατομμύρια
παραπάνω, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν τα έδωσε στη μεσαία τάξη. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα
πάνω από 500.000 ευρώ δεν είναι μεσαία τάξη. Όπως θεωρώ ότι και η μείωση του φόρου στις
επιχειρήσεις δε διευκολύνει τη μεσαία τάξη", είπε.
Πανεπιστήμια
Οκ. Τσίπρας χαρακτήρισε ακατανόητη την επιλογή να μην γίνει νομική σχολή στην Πάτρα. "Είναι
εμμονή ιδεολογικού χαρακτήρα. Μας κατηγορούν ότι δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την
ίδια στιγμή και εδώ είναι η υποκρισία στάθηκαν απέναντι στην πλήρη αναμόρφωση του χάρτη της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης", ανέφερε. Παράλληλα, έκανε λόγο για "σπέκουλα" όσον αφορά στο
ζήτημα των μετακλητών υπαλλήλων.
ΣΥΡΙΖΑ

"ΟΣΥΡΙΖΑ είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Κλείνει, όμως έναν κύκλο και είναι φαινόμενο. Ένα
κόμμα του 4% βρέθηκε στο 36%. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και την κρίση. Παρά το
γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής του δημιουργήθηκε ένα πλατύ μέτωπο
εναντίον του. Πήραμε ποσοστό τον Ιούλιο πολύ κοντά στο ποσοστό της νίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
σημείο αναφοράς. Μας δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία. Να ασχοληθούμε με την προσπάθεια να
αντιστοιχηθεί ο κοινωνικός με τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ. Να ανοίξει το κόμμα στον κόσμο που μας
στηρίζει και μας υποστηρίζει", είπε ο κ. Τσίπρας.
Οπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στόχος δεν είναι ένα κόμμα αρχηγικό αλλά ένα κόμμα
συλλογικό και συμμετοχικό. "Θέλουμε ενίσχυση του οργανωτικού μοντέλου, των θέσεων και των
προτάσεων της Αριστεράς. Για αυτό και σε λίγο θα γίνει και η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσει μια
τρίμηνη μεγάλη καμπάνια εγγραφής νέων μελών για να σχηματιστεί ένα νέο, σύγχρονο κόμμα της
Αριστεράς", σημείωσε. Παράλληλα και με αφορμή τα εργασιακά, υποστήριξε ότι ο κ. Βρούτσης
"νομοθετεί καθ' υπαγόρευση του ΣΕΒ"
Ασφάλεια
Γιατα ζητήματα της ασφάλειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι προεκλογικά η ΝΔ ανέδειξε ως
μείζον θέμα αυτό των Εξαρχείων. "Είπε ότι σε δύο μήνες θα τα καθαρίσει. Το μόνο που βλέπουμε
είναι εικόνες φιάσκο. Ντροπής θα έλεγα. Το πρόβλημα δεν είναι η μωρομάνα. Είναι οι σπείρες. Οι
έμποροι ναρκωτικών. Εμείς κάναμε σημαντική προσπάθεια. Ούτε εμείς λύσαμε το πρόβλημα.
Θέλει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αυτή η εύκολη επικοινωνιακή στάση απέναντι σε πραγματικά
προβλήματα, πολύ σύντομα θα τη φέρει μπροστά σε αδιέξοδα. Κάνουν επικοινωνιακές κινήσεις,
χωρίς αποτέλεσμα και ουσία", ανέφερε.
ΔΕΗ
Στομάνουαλ του νεοφιλελευθερισμού είναι να απαξιώνεις μια επιχείρηση ώστε να πουληθεί στον
ιδιώτη. Ο κ. Χατζηδάκης το ξέρει καλά αυτό καθώς το έπραξε και στην Ολυμπιακή. Τα
προβλήματα στη ΔΕΗ βεβαίως και δεν προέκυψαν από την κοινωνική πολιτική που ακολούθησε η
δική μας διακυβέρνηση. Προέκυψαν από την πολιτική της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ κυρίως από το
2010 και μετά. Πρόκειται για πολιτική που είχε οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και αδυναμία πολιτών
να ανταπεξέλθουν. Κατά 60% αυξήθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ τότε. Στη δική μας περίοδο
διακυβέρνησης ο δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 1 δισ., κάναμε κοινωνική πολιτική και τα
τιμολόγια μειώθηκαν κατά 11%. Είχαμε σχέδιο για τον εξορθολογισμό της ΔΕΗ. Διατηρήσαμε τον
δημόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΗΕ και φύγαμε από το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Σήμερα η κυβέρνηση
Μητσοτάκη με την τακτική της απαξίωσης προετοιμάζει πολύ μεθοδικά την πώληση σε ιδιώτες των
περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ που έχουν αξία όπως ο ΔΕΔΔΗΕ και ενδεχομένως να ξανανοίξει
η συζήτηση για τα υδροηλεκτρικά. Τέλος αδίκως επιβαρύνει τον μέσο καταναλωτή. Που είναι η
έγνοια για τη μεσαία τάξη; Αυτοί που θα επιβαρυνθούν από τα τιμολόγια τι είναι;
Κοτζιάς - Καμμένος
Οκ. Κοτζιάς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη Συμφωνία των Πρεσπών και του το αναγνωρίζω αλλά

αυτή η συμφωνία δεν θα είχε προχωρήσει αν δεν υπήρχε συνολικά η βούληση της Κυβέρνησης
και η δική μου να προχωρήσει.
Οκ. Καμμένος με τη στάση του απέδειξε ότι δεν μπορεί να συγκαταλέγεται στις προοδευτικές
δυνάμεις.
Εθνικά - ελληνοτουρκικά
Δενβλέπω να ακολουθεί μια εθνική πολιτική που να έχει πυξίδα. Θέλω να είμαι προσεκτικός στα
Εθνικά αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια υποβάθμιση, μια σιωπή για τα ελληνοτουρκιά. Αδράνεια;
Ελπίζω όχι αδράνεια.
Φαντάζομαιότι θα μας ενημερώσει ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Εγώ του έκανα αναλυτική
ενημέρωση όταν του παρέδωσα το Μαξίμου.
ΟΑΣΘ
Δενπετύχαμε στο σκέλος της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών . Δεν ήταν λάθος η
κρατικοποίηση. Δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των οχημάτων, δεν προχωρήσαμε
τον σχεδιασμό. Είχαμε σχέδιο για αγορά 700 νέων λεωφορείων, σχέδιο που δεν προχωράει η νέα
κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει τον διαγωνισμό.
Διαβάστεακόμα:
-Τι απάντησε ο Α. Τσίπρας στην ερώτηση του Capital.gr στη ΔΕΘ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

