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Τράγκας: Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βύρωνα Πολύδωρα. Να
του πω μια καλησπέρα. Ακόμη δεν έχουμε περάσει στην άλλη μέρα.
Καλησπέρα κύριε Πολύδωρα.
ΒΓΠ: Καλησπέρα σας κύριε Τράγκα.
Τράγκας: Θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτά τα οποία έρχονται τα
τελευταία 24ωρα στη δημοσιότητα, στην επικαιρότητα. Πρώτον είναι η
ανακοίνωση της Κεντρικής Γερμανικής Τράπεζας ότι θα υπάρχει ένας
κεφαλαιακός φόρος στον πλούτο, στο περιουσιολόγιο, σε όλους τους
πολίτες των Χωρών που απειλούνται με χρεωκοπία. Δηλαδή με άλλα λόγια
αυτός ο πλούτος θα μεταφέρεται ως φόρος προς τις ισχυρότερες
οικονομίες, οι οποίες θα στηρίζουν. Και το δεύτερο είναι ότι η JP MORGAN
λέει ότι θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις εντός του ’14. Ποια είναι η
δική σας εκτίμηση;
ΒΓΠ: Η δική μου εκτίμηση κύριε Τράγκα είναι ότι –όπως διάβαζα στο World
Street Journal προσφάτως – 85 άνθρωποι, ως κορυφές σε πυραμίδες
εταιρικές, 85 άνθρωποι κατέχουν πλούτο όσο τα 3,5 δισεκατομμύρια των
φτωχών από τα 7 συνολικά δισεκατομμύρια του πλανήτη. Η απόφαση τού,
ας πούμε, μετανεωτερικού καπιταλισμού είναι χτύπημα στη μεσαία τάξη.
Εχάθηκε το ιδεώδες της κοινωνίας των προσωπικοτήτων, των κοινωνιών
των προσώπων, και υιοθετείται ψυχρά, κυνικά, η κοινωνία των ακτημόνων
και των αστέγων. Ασφαλώς και οι δύο, και η Bundesbank και η JP
MORGAN, λένε την αλήθεια. Εμείς επιμένουμε να εθελοτυφλούμε.
Εγώ εξιφούλκησα για θέμα ιδεολογικό, ουσιαστικό, με την διακηρυκτική, ας
το πούμε έτσι, ομιλία μου στη Βουλή και την καταψήφιση του νομοσχεδίου
για την φορολογία των ακινήτων. Που ουσιαστικά είναι δήμευση! Δεν
υπάρχει άλλη οδός. Ούτε άλλη ερμηνεία του φαινομένου. Ουσιαστικά μία
οικογένεια τετραμελής μ’ ένα χιλιάρικο το μήνα, 12 χιλιάρικα το χρόνο, δεν
μπορεί να εξυπηρετήσει τους φόρους, αυτήν την ληστρική επιδρομή επί
της περιουσίας. Δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει και οποιαδήποτε
περιουσία κι αν έχει, διαμέρισμα ή χωράφι, θα τα χάσει σε ορατό χρόνο. Το
ίδιο το σύνολο των αστικών ιδιοκτησιών, κύριε Τράγκα και κύριοι
συνομιλητές εξ αποστάσεως, επιβαρύνεται με τα χωράφια. Δεν είναι
κάποιο άλλο, από τον πλανήτη Άρη, σύνολο που έχει τα χωράφια και την
αγροτική ιδιοκτησία. Και ένα ξεχωριστό σύνολο που έχει τα διαμερίσματα.
Θέλω να σας πληροφορήσω ότι η Ελλάδα κατείχε ένα ρεκόρ! Ήμασταν
είμαστε 3.350.000 νοικοκυριά και είχαμεέχουμε, προσωρινά έχουμε,
5.500.000 ιδιοκτησίες! Αυτό ήταν ανυπόφορο για τους Ευρωπαίους που
είναι δουλοπάροικοι, και σήμερα, στα φέουδα του μεσαίωνα! Αυτό το
φαινόμενο της ιδιοκτησίας ως συστατικό ελευθερίας –δεν είναι μόνον
περιουσιακό στοιχείο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο! Η Αμερική έχει
κάτι σπίτια, ξύλινα κατά τεκμήριον, ή και διαμερίσματα, φορτωμένα με
mortgagesυποθήκες, μία, δύο, τρεις υποθήκες και πληρώνουν στο τέλος
κάποιο ενοίκιο και αισθάνονται ψευδαισθησιακά ότι είναι ιδιοκτήτες.
Χτύπησαν, κύριε Τράγκα, την ψυχή της υπόστασης, της ελευθερίας, της
ηθικής, της αξιοπρέπειας, της περηφάνειας του λαού μας με το να
χτυπήσουν την ιδιοκτησία! Έκαναν την επιλογή τους. Πήγαν με την Τρόικα
και όχι με τον λαό τον Ελληνικό, οι κυβερνώντες. Εννοείται ότι για να
εκτιμήσουμε τη ζημιά, σας λέω ότι διέλυσε αυτός ο φόρος την οικονομία
συνολικά. Αυτά τα χρήματα κατατιθέμενα στους τροϊκανούς, εξάτμισαν την
καταναλωτική δύναμη των πολιτών. 3,9 δις, εδιάβαζα στον
προϋπολογισμό, είναι η φορολογία, η προσδοκώμενη είσπραξη εσόδων
από τα ακίνητα. Έναντι 6,9 δις φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων. Αν θα εισπραχθεί αυτή η φορολογία του εισοδήματος των
φυσικών προσώπων. Ξέρετε πόση ήταν η φορολογία, η προσδοκώμενη
και εκτελούμενη εν τέλει, πριν από 5 χρόνια; Αντί για 3,9 δις; Μικρότερη
από 1,7 δις. Ξέρετε τί σημαίνει αυτό; Ότι έχουμε την πιο δυσβάστακτη
φορολογία στον Έλληνα, στην περιουσία του, διαμέρισμα και χωράφι, και
μάλιστα από ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα. Μη προσοδοφόρα.
Τράγκας: Μάλιστα.
ΒΓΠ: Αυτό είναι η βαρύτατη, δυσβάστακτη, απεχθέστατη, επαχθέστατη,
όπως λέτε κι εσείς κι όπως λέει και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών,
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δηλαδή η Νομική επιτροπή που ορίζει τι είναι το απεχθές, σας πληροφορώ
ή μάλλον όλοι το ξέρουμε, ότι αυτή η κατάσταση, αυτή η συνθήκη, για το
δυσβάστακτο, οφείλεται στο γεγονός ότι ανεχθήκαμε μια και δυό χρονιές
ως έκτακτο το χαράτσι και τώρα, κατά τρόπο υποκριτικό, ψευδέστατο και
ανάλγητο, αυτό μονιμοποιείται! Ο έκτακτος που μονιμοποιήθηκε με τον
λεγόμενο ενιαίο φόρο ακινήτων. Απαράδεκτα πράγματα! Δεν γίνονται ούτε
στην υποσαχάρια Αφρική!
Λύση: άμεση κατάργηση, για να γίνει πολλαπλή ζωογόνηση, του
χαρατσιού, δηλαδή του φόρου ακίνητης περιουσίας. Τώρα! Όχι χθες! Δεν
ξέρω τί θα γίνει ούτε ασχολούμαι με τα … πώς τα λένε… ανταποδοτικά.
Δεν ασχολούμαι με το ισοδύναμο. Δεν ασχολούμαι με το πού θα βρω τους
τόκους των δανειστών, των τοκογλύφων δανειστών. Αυτή είναι η άποψή
μου. Την πιστεύω! Είναι ιδεολογική, ηθική και οικονομική κατ’ ουσίαν! Εγώ
δέχομαι χιλιάδες ιδιοκτήτες, κατά μόνας, συντεταγμένους σε οργανώσεις,
οι οποίοι λένε «δεν μας επιτρέπει να σκεφθούμε, συμβατικά και ομαλά, και
να ανοίξουμε διάλογο με αυτήν την κυβέρνηση των ληστών που
επέδραμαν!»
Τράγκας: Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν πάντα υπέρ της ιδιοκτησίας;
Τί ήτανε; Ένα μικτό κόμμα σοβιετικού τύπου; Τί ήτανε; Έκρυβε μέσα της
Σοβιετία; Τί έκρυβε μέσα της δηλαδή;
ΒΓΠ: Μπορεί να ξύπνησε στον Στουρνάρα ο παλαιοκουμμουνισμός του
γιατί ο Μπρουτόν, δηλαδή ο Πέτρος Ιωσήφ Μπρουτόν, έλεγε ότι «η
ιδιοκτησία είναι κλοπή!». Και τους άκουσα με διάφορες περιφράσεις, να
λένε ότι όποιος έχτισε, όποιος απέκτησε, είναι κατά τεκμήριον –δεν ξέρω
αν το λένε και το εννοούν αμάχητο φοροκλέφτης και φοροφυγάς! Αυτό
έγινε.
Τράγκας: Ναι κύριε Υπουργέ αλλά πώς γίνεται; Ο κος Στουρνάρας ήταν και
τραπεζίτης ταυτόχρονα. Τραπεζίτης και τροτσκιστής ή κομμουνιστής;
Ήταν τραπεζίτης και ήταν μάλιστα σε χώρα ελεύθερης οικονομίας
τραπεζίτης! Ήταν στην Εμπορική Τράπεζα. Και την βούλιαξε…
ΒΓΠ: Παρακολουθώντας το πνεύμα σας, όχι μόνον των λόγων σας αλλά
και του ύφους σας, σας λέω: τί περιμένουμε προκοπή, από μια
«κομψομόλα» κι έναν «κνίτη»;
Τράγκας: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Εσείς τώρα, που είστε εκτός του
χώρου που υπηρετήσατε επί δεκαετίες…
ΒΓΠ: Όχι, δεν είμαι εγώ εκτός του χώρου!
Τράγκας: Ο χώρος μάλλον είναι εκτός γραμμής…
ΒΓΠ: Σωστά, οι άλλοι είναι εκτός του χώρου!
Τράγκας: Μάλιστα. Είναι οι άλλοι εκτός γραμμής. Εσείς πού πορεύεστε
τώρα πλέον; Θα καταφέρετε να ενώσετε κομμάτια της περίφημης
αντιμνημονιακής δεξιάς; Πώς το βλέπετε; Θα είναι μια δύσκολη
προσπάθεια; Θα επιτευχθεί κάτι στο τέλος;
ΒΓΠ: Δεν θέλω να μείνω αργός και ιδιωτεύων. Είναι έξω από την ιδεολογία
μου και από την φιλοσοφία μου. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με
συνεννοήσεις , με πρόσωπα και προσωπικότητες, κινήσεις και κινήματα,
και μάλλον πάμε καλά. Θα το δούμε …, φιλοδοξούμε δηλαδή να είμαστε
παρόντες στις Ευρωπαϊκές εκλογές και επιλεκτικά και στις Περιφερειακές.
Τράγκας: Πέστε μου κάτι ακόμα…
ΒΓΠ: Αλλά όλο θα κριθεί από την διάθεση των συμπολιτών μας, και των
επωνύμων και των απλών, να συστρατευθούν μαζί μας.
Τράγκας: Θα είστε παρών λοιπόν στις Περιφερειακές και στις
Ευρωεκλογές. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω… πώς βλέπετε αυτήν την
ώρα τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι
μπροστά, και σύμφωνα με τους ξένους, θα είναι πρώτος στις επερχόμενες
εκλογές; Έχει οικονομικό πρόγραμμα;
ΒΓΠ: Νομίζω ότι το καίριο δεν είναι να στριμώχνουμε κανέναν από τους
συνομιλητές μας για την αρτιότητα του προγράμματος. Π.χ. είδα πολλούς
γύρω από το τραπέζι σας, με πολύ καλή ανάλυση για το «δραχμή ή ευρώ»
ή ακόμη καλύτερη ανάλυση για το «μέσα ή έξω από την ευρωζώνη». Αυτά
πρέπει να τα αντιπαρέλθουμε! Και τώρα να συγκροτηθεί –το είπα και στην
ομιλία μου στην Βουλή ένα Πανεθνικό Μέτωπο που να οργανώσει τη
ρήξη, την αναπόφευκτη, που έρχεται, με την τρόικα και την
γερμανοκρατούμενη, την γερμανική, Ευρώπη. Πρέπει να οργανωθεί αυτό
γιατί αργά ή γρήγορα θα έρθει. Μπορεί να μην χρειασθεί να βγούμε από το
ευρώ. Τα επιδιωκόμενα είναι ένα δυνατό κούρεμα, μια επιμήκυνση, ένα
χαμηλό επιτόκιο  αυτά είναι για το δημοσιονομικό, δηλαδή για την
διαχείριση του χρέους. Αλλά χρειαζόμαστε κυρίως ένα Πρόγραμμα
Ανάπτυξης. Μου κάνει εντύπωση ότι οι άρχοντες του «διευθυντηρίου» δεν
κάνουν καμμία πρόταση. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Καμμία Πρόταση
Αναπτύξεως. Ούτε για την Βουλγαρία την επίσης δεινοπαθούσα, ούτε για
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την Ρουμανία, ούτε για τις Βαλτικές. Αυτό είναι απάνθρωπο! Και πρέπει να
συγκροτηθεί και η λεγόμενη Συμμαχία του Νότου. Αυτά όμως είναι
δεοντολογικά.
Στην ουσία τώρα, σας λέω ευθέως, απαντώντας στο ερώτημά σας, πρέπει
να συνεννοηθούμε για το ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεργάσιμη δύναμη
για την βάση και προς την κατεύθυνση της αποκρούσεως του πακέτου
λύσεων και εκβιασμών και μπότας από πλευράς Ευρώπης, δηλαδή
Γερμανίας και Φραγκφούρτης.
Τράγκας: Είναι μια συνεργάσιμη δύναμη, λέτε
ΒΓΠ: Δηλαδή τί μου λέτε; Θα συνεργασθείτε την ημέρα «Χ» του ορατού
μέλλοντος, κύριε Πολύδωρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Δημοκρατία, με
ποιους και τα λοιπά; Με όποιους οργανώνουν τη ρήξη και αποκρούουν
την μπότα. Πρέπει να μην πεθάνει ο λαός! Επικαλούμαι το επιχείρημα της
κατάστασης ανάγκης που λέει ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι θα
πορευθούμε. Δεν συγχωρείται να έχουμε κάποιους οι οποίοι να κλείνουν το
μάτι στους δανειστέςτοκογλύφους και να λένε θα τα φροντίσουμε εμείς, θα
γδάρουμε ακόμα λιγάκι τον ελληνικό λαό, αλλά εσείς τα τοκάκια σας θα τα
εισπράξετε!
Τράγκας: Μάλιστα.
ΒΓΠ: Έζησα αυτήν την εμπειρία μαζί σας, μαζί με όλους τους
συναδέλφους βουλευτές, τρία χρόνια τώρα. Έγραψα, υπέδειξα, ερώτησα.
Στου κουφού την πόρτα ό,σο θέλεις βρόντα!
Τράγκας: Πιστεύετε δηλαδή ότι ο πυρήνας αυτήν την στιγμή της ηγεσίας
της ΝΔ δεν είναι απλά εκτός γραμμής αλλά υπηρετεί τυφλά, αν θέλετε, την
γερμανική κηδεμονία;
ΒΓΠ: Όχι μόνον υπηρετεί τυφλά αλλά έχει ιδεολογικοποιήσει και την
αποστολή του! Ότι εμένα πρώτη αποστολή είναι να είμαι ο très loyal,
δηλαδή ο απόλυτα νομιμοφρόνων προς τις επιταγές της τρόικας. Δηλαδή
της Φραγκφούρτης. Ε αυτό είναι απαράδεκτο!
Τράγκας: Του Βερολίνου εννοείτε
ΒΓΠ: Όχι, της Φραγκφούρτης επειδή είναι η Τράπεζα εκεί.
Τράγκας: Α, λέτε επειδή είναι η τράπεζα εκεί. Ακριβώς. Επομένως δηλαδή
αυτήν την στιγμή δεν έχουμε μια συνέχεια, αν θέλετε, ιδεολογική και
πολιτική της παλαιάς Νέας Δημοκρατίας.
ΒΓΠ: Εγώ δεν αναγνωρίζω καμία σύμπτωση της παρούσης με την παλαιά
Νέα Δημοκρατία. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς ήμασταν οι κήρυκες της
Ευρώπης. Αλλά με ένα οικονομικό επιχείρημα, με ένα δημοκρατικό
επιχείρημα γιατί ήμασταν με τις δημοκρατίες της Δύσεως και μ’ ένα Εθνικό
επιχείρημα να εξασφαλίσουμε τα νώτα μας από τις απειλές κυρίως του
ανατολικού κινδύνου.
Τράγκας: Επί Κώστα Καραμανλή δεν έγιναν λάθη; Π.χ. δεν έχουμε μια
συνέχεια σκανδάλων; Στο Άμυνας, στα οπλικά συστήματα, σε διάφορα
πράγματα, κύριε Πολύδωρα; Δεν έχουνε γίνει λάθη; Δεν έχουνε γίνει
εγκλήματα;
ΒΓΠ: Εγώ εισήγαγα τον όρο, στηλιτευτικά, golden boys! Εγώ ήμουνα από
το 2007 μέχρι το 2009 με καλούσαν και με εγκαλούσαν «ο αντάρτης και ο
αιρετικός» κατά τις απόψεις εκείνων που ήσαν οι παρακοιμώμενοι, δηλαδή
στις κλειστές κάμαρες του Μαξίμου και τότε. Τί να κάνουμε; Εμείς είμαστε
της ανοιχτής θαλάσσης! Ελευθέρας βοσκής! Ανεξάρτητα άτομα. Δεν
θέλουμε να αντλήσουμε από τους ενοίκους του Μαξίμου. Θέλουμε να
αντλήσουμε από την Ιδέα και από τον Λαό!
Τράγκας: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία! Απ’
ότι αντιλαμβάνομαι υπήρξαν και Πρωθυπουργοί golden boys!
ΒΓΠ: Όχι οι ίδιοι! Οι αυλές!
Τράγκας: Το περιβάλλον εννοείτε
ΒΓΠ: Ναι.
Τράγκας: Ευχαριστώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε
Πολύδωρα, για την επικοινωνία και για όσα μας είπατε.
ΒΓΠ: Ευχαριστώ.
Αρέσει σε 33 2 κοινοποιήσεις
Μου αρέσει!

Σχολιάστε
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