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Στη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΗ

Τ
ο μήνυμα ότι η Ελλάδα «δεν θα μπορού-
σε να υπογράψει “νέο μνημόνιο” για χρή-
ματα που δεν χρειάζεται» στέλνει ο πρω-

θυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την εφ’ όλης 
της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στη 
Realnews. «Με τη λήξη του προγράμματος η 
τρόικα θα φύγει, όπως έγινε στην Ιρλανδία και 
στην Πορτογαλία», τονίζει και εκφράζει τη βε-
βαιότητα ότι έως το τέλος του χρόνου η χώρα 
θα λάβει πιστοποίηση της βιωσιμότητας του χρέ-
ους. Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για «λαϊκίστι-
κες υποσχέσεις που οδηγούν μαθηματικά πίσω, 
σε νέο μνημόνιο» και αποκλείει κατηγορηματικά 
κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
«Δεν θα ήταν “μεγάλος συνασπισμός”, μάλλον 
το… “Μεγάλο μας τσίρκο“ θα θύμιζε!», δηλώ-
νει απαξιωτικά. Για τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ απαλ-
λάσσει από ευθύνες τον πρώην υπουργό Οικο-
νομικών Γιάννη Στουρνάρα. «Ασφαλώς και τον 
στηρίζω», τονίζει για τον νυν υπουργό Οικονομι-
κών Γκίκα Χαρδούβελη. Ο πρωθυπουργός προ-
αναγγέλλει ότι «οι Ελληνες φορολογούμενοι τα-
μειακά θα πληρώνουν από το 2015-16 33% λι-
γότερα από όσο πλήρωσαν το 2013». Για τους 
180 ψήφους εξαπολύει επίθεση: «Προσπαθούν 
να “τρομοκρατήσουν” τους βουλευτές, ώστε να 
μη βγει Πρόεδρος. Η τρομοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν περνάει», τονίζει. «Την πολιτική ομαλότη-
τα δεν είναι η κυβέρνηση που τη χρειάζεται. Εί-
ναι η χώρα που την έχει ανάγκη», επισημαίνει.

 Αν η τρόικα, στα τέλη Σεπτεμβρίου που θα 
επιστρέψει στην Αθήνα, δεν αποδεχθεί τη δημο-
σιονομική αποτίμηση της κυβέρνησης, θα προ-
χωρήσετε μονομερώς σε φοροελαφρύνσεις;

Δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Στα δημο-
σιονομικά είμαστε πλέον όχι μόνο μέσα στους 
στόχους, αλλά πάνω από τους στόχους. Κι όχι 
για πρώτη φορά, αλλά για δεύτερη χρονιά. 
Και μάλιστα νωρίτερα απ’ ό,τι προέβλεπε το 
πρόγραμμα. 
 H αύξηση στις δόσεις για την αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο θα 
προχωρήσει; Ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο;

Ναι, όπως το ανέφερα και στη Θεσσαλονίκη, θα 
προχωρήσει. Χρειάζονται πολλές παραπάνω 
δόσεις σε περισσότερα χρόνια και όχι μόνο...
Μια συνολική αλλαγή είναι απαραίτητη (και 
στα πρόστιμα και στους τόκους), ώστε να αρ-
χίσουν οι άνθρωποι να μπαίνουν στην «κανο-
νικότητα». Γιατί υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες 
συμπολίτες μας που θέλουν να αρχίσουν να 
πληρώνουν κι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν.
Τώρα λοιπόν, που ξεκινάει η ανάκαμψη της 
οικονομίας, ήλθε η ώρα να αντιμετωπιστεί κι 

«Η Ελλάδα 
δεν χρειάζεται 
νέα δανεικά!»
«Δεν θα μπορούσε να υπογράψει “νέο μνημόνιο” 
για χρήματα που δεν χρειάζεται. Η χώρα του 
χρόνου θα καλύπτει όχι μόνο τα έξοδά της, αλλά 
και τους τόκους του χρέους της»

Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός
αυτό. Δίνοντας ανακούφιση σε πολύ κόσμο 
και χρήματα στο Δημόσιο και τα ασφαλιστι-
κά ταμεία. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν 
σωστά. Ωστε να ανακουφιστεί πραγματικά 
ο κόσμος. Οχι να παραλύσουν τα πάντα…
 Αξιωματούχοι της Ε.Ε. δηλώνουν έτοιμοι 

να δώσουν ένα νέο δάνειο στην Ελλάδα, το ο-
ποίο, βέβαια, θα συνοδεύεται και από νέο πα-
κέτο μνημονιακών δεσμεύσεων; Εξετάζετε αυ-
τό το ενδεχόμενο;

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα δανεικά! Και 
δεν θα μπορούσε να υπογράψει «νέο μνημό-
νιο» για χρήματα που δεν χρειάζεται. Η Ελλά-
δα του χρόνου θα καλύπτει όχι μόνο τα έξο-
δά της, αλλά και τους τόκους του χρέους της. 
Δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορεί να μηδενίσει 
το δημοσιονομικό της έλλειμμα. 
Μόνη περίπτωση να χρειαζόμασταν νέο μνη-
μόνιο θα ήταν αν επαναλαμβάναμε τις παλιές 
κακές συνήθειες, εκτοξεύοντας τα ελλείμματα 
ξανά, οπότε θα μας απέρριπταν πάλι οι αγο-
ρές και τότε, όντως, θα έπρεπε να ξαναδα-
νειστούμε από τους εταίρους μας. Οι οποίοι, 
φυσικά, θα μας έβαζαν και αυστηρότερους 
ακόμα «όρους». Μιλάω γι’ αυτά ακριβώς που 
προαναγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ! 
Ο κ. Τσίπρας επιστρέφει στο «λεφτά υπάρ-
χουν» που μας έφερε σε αυτή την κατάστα-
ση. Είναι λαϊκίστικες υποσχέσεις που οδηγούν 
μαθηματικά πίσω σε νέο μνημόνιο! 
Εμείς βγαίνουμε από το μνημόνιο οριστικά 
και δεν θα ξαναχρειαστούμε δανεικά. Αυτή 
είναι η βασική διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ…
 Προγραμματίζονται νέες έξοδοι στις αγο-

ρές για δανεισμό;
Η Ελλάδα γίνεται «κανονική» χώρα. Και θα δα-
νείζεται κανονικά μόνο για να ξεπληρώνει το 
χρέος της, πέρα από τη μείωση του χρέους 
που θα χρηματοδοτεί από τα δικά της πλεο-
νάσματα, τις ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ. 
Γι’ αυτό και δημιουργεί σιγά-σιγά «καμπύλη 
χρέους», δηλαδή κανονικά κρατικά ομόλογα 
που διαπραγματεύονται ελεύθερα στις αγο-
ρές και με διαφορετικές διάρκειες. Αυτή την 
«καμπύλη» χτίζουμε τώρα προσεκτικά. 
Είναι μέσα στα βήματα «επιστροφής στην 
ομαλότητα» που κάνουμε. Και μάλιστα το αρ-
χίσαμε δύο χρόνια νωρίτερα από τις προβλέ-
ψεις (τον Απρίλιο του 2014 αντί για τον Απρί-
λιο του 2016) και πάει πολύ καλά! Ηδη τα πε-
νταετή ομόλογα του περασμένου Απριλίου 
διαπραγματεύονται με αποδόσεις -δηλαδή 
επιτόκια- κάτω από 3,8%, ενώ εκδόθηκαν με 
επιτόκιο 4,95%. 
 O Aλέξης Τσίπρας, μετά την επίσκεψή του 

στο ΣΔΟΕ, δήλωσε ότι από τις 2.062 υποθέ-
σεις της λίστας Λαγκάρντ έχουν ερευνηθεί οι 
25! Οταν η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι 
μείζον θέμα και η πορεία των εσόδων θα κρί-

νει το δημοσιονο-
μικό και χρηματο-
δοτικό κενό, δεν 
υπάρχουν ευθύ-
νες γι’ αυτή την 
καθυστέρηση;
Δεν είναι ακριβές 
ότι από την περι-
βόητη λίστα έχουν 
«διερευνηθεί» μό-
νο 25! Εχουν διε-
ρευνηθεί σχεδόν 
όλοι! Απλά για 25 
ολοκληρώθηκε 
ήδη ο έλεγχος και 
οι διασταυρώσεις 

και βρέθηκαν στοιχεία που αξίζει να εξετα-
στούν περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το κλεί-
σιμο καθεμιάς από τις υποθέσεις αυτές απαι-
τεί και τελικό έλεγχο της αρμόδιας εισαγγελι-
κής αρχής. 
Εξάλλου μέχρι πρόσφατα υπήρχαν και θεσμι-
κά εμπόδια τα οποία παραμερίσαμε. Και μέχρι 

Είμαι αισιόδοξος. Γιατί 
ως τώρα πιάσαμε τους 
στόχους μας. Και θα 
πιάσουμε κι αυτόν, 
τον τελευταίο στόχο. 
Η Ελλάδα θα πάρει 
πιστοποίηση» για 

τη βιωσιμότητα του 
χρέους
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