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Η	  συμφωνία	  του	  Eurogroup	  οδηγεί	  στη	  διάσωση	  ή	  την	  καταστροφή	  της	  
κυπριακής	  οικονομίας;	  Υπήρχε	  περιθώριο	  διαπραγμάτευσης	  εκτός	  τρόικας;	  
	  
Δεν	  κομίζω	  γλαύκα	  εις	  Αθήνας	  λέγοντας	  ότι	  πρόκειται	  για	  μια	  μεγάλη	  
καταστροφή.	  Εννοείται	  ότι	  υπήρχε	  περιθώριο	  διαπραγμάτευσης	  με	  τους	  
δανειστές.	  Λόγω	  του	  μεγέθους	  και	  της	  σοβαρότητας	  της	  κρίσης,	  έπρεπε	  να	  
συγκληθεί	  έκτακτη	  σύνοδος	  κορυφής	  κατά	  κοινή	  απαίτηση	  Κύπρου	  και	  Ελλάδας.	  
Εκεί	  θα	  τίθονταν	  τα	  ζητήματα	  με	  άλλους	  όρους.	  Αλλά	  οι	  νεοφιλελεύθεροι	  
συνεργάτες	  της	  τρόικα	  σε	  Αθήνα	  και	  Λευκωσία	  δεν	  έχουν	  καμία	  διάθεση	  να	  
διαπραγματευτούν	  τίποτα.	  	  
	  
Οι	  αποφάσεις	  του	  Eurogroup	  για	  την	  Κύπρο	  ήταν	  ένα	  πείραμα	  για	  το	  ευρώ	  
και	  την	  ΕΕ;	  
	  
Αρχίζει	  να	  διαφαίνεται	  λόγω	  της	  εξωφρενικής	  αρχικής	  απόφασης	  για	  κούρεμα	  
των	  μικροκαταθετών	  και	  των	  δηλώσεων	  του	  επικεφαλής	  του	  Eurogroup	  αλλά	  και	  
άλλων	  στη	  συνέχεια,	  ότι	  μάλλον	  πρόκειται	  για	  μια	  στρατηγική	  απόφαση	  των	  
νεοφιλελεύθερων	  κέντρων	  εξουσίας	  να	  διαχειριστούν	  από	  δω	  και	  πέρα	  την	  κρίση	  
με	  τη	  μέθοδο	  του	  «bail-‐in»,	  που	  σημαίνει,	  μεταξύ	  άλλων,	  και	  κούρεμα	  καταθέσεων.	  	  
Θα	  το	  δούμε	  σύντομα	  στην	  πράξη.	  
	  
Μπορούσε	  η	  κυπριακή	  κυβέρνηση	  να	  επιμείνει	  στο	  αρχικό	  "όχι";	  
	  
Προφανώς	  και	  μπορούσε.	  Αλλά	  όπως	  ανέφερα	  και	  πριν	  δεν	  ήθελε,	  δεν	  είχε	  καμία	  
διάθεση	  να	  πει	  το	  όχι,	  άλλωστε	  το	  είπε	  μετά	  την	  πρώτη	  απόφαση,	  πιεζόμενη	  από	  
τον	  κυπριακό	  λαό.	  
	  
Πώς	  κρίνετε	  την	  στάση	  της	  ελληνικής	  κυβέρνησης	  στο	  θέμα	  της	  Κύπρου;	  
Μπορούσε	  να	  πράξει	  διαφορετικά;	  
	  
Ήταν	  απαράδεκτη	  αλλά	  και	  αναμενόμενη.	  Όταν	  είσαι	  νεοφιλελεύθερος	  δε	  
σκέφτεσαι	  την	  κοινωνία	  αλλά	  την	  εξυπηρέτηση	  του	  μεγάλου	  κεφαλαίου.	  Η	  
άρνηση	  της	  κυβέρνησης	  να	  συνδράμει	  για	  να	  δοθεί	  χρόνος	  στη	  διαπραγμάτευση	  
είναι	  χαρακτηριστική.	  Αλλά	  και	  η	  κυπριακή	  κυβέρνηση	  δεν	  πίεσε	  καθόλου	  προς	  
αυτήν	  την	  κατεύθυνση.	  
	  
Πώς	  σχολιάζετε	  τις	  εξελίξεις	  στις	  ελληνικές	  τράπεζες;	  
	  
Εξαιρετικά	  προβληματικές.	  Από	  πού	  κι	  ως	  πού	  έχει	  αναδειχθεί	  η	  τράπεζα	  Πειραιώς	  
ως	  κεντρικός	  πυλώνας	  του	  τραπεζικού	  συστήματος;	  Πού	  είναι	  οι	  κατάλληλοι	  
δημόσιοι	  θεσμοί	  	  και	  τα	  χρηματοδοτικά	  εργαλεία	  που	  θα	  παίξουν	  ρόλο	  στην	  
ανάκαμψη	  της	  κοινωνίας	  και	  της	  οικονομίας;	  	  
	  
Σας	  κατηγορούν	  ότι	  "αρραβωνιαστήκατε"	  με	  το	  κόμμα	  των	  Ανεξάρτητων	  
Ελλήνων;	  Υπάρχει	  η	  δυνατότητα	  συνεργασίας	  των	  δυο	  κομμάτων;	  
	  
Δεν	  έχουν	  τι	  άλλο	  να	  πουν.	  Η	  συμφωνία	  με	  τους	  ΑΝΕΛ	  αφορά	  ένα	  συγκεκριμένο	  
ζήτημα.	  Μακάρι	  να	  είχε	  η	  υποτίθεται	  αριστερή	  ΔΗΜΑΡ	  τη	  στάση	  των	  ΑΝΕΛ	  στο	  
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θέμα	  της	  Κύπρου.	  Αλλά	  οι	  προσκυνητές	  των	  μνημονίων	  δεν	  έχουν	  καμία	  άλλη	  
κριτική	  να	  κάνουν	  στο	  ΣΥΡΙΖΑ.	  
	  
Σε	  ενδεχόμενο	  κυβέρνησης	  ΣΥΡΙΖΑ,	  πώς	  θα	  ακυρώσετε	  το	  μνημόνιο;	  Θα	  
μειώσετε	  το	  δημόσιο	  τομέα;	  
	  
Θα	  καταθέσουμε	  αμέσως	  νόμους	  με	  τους	  οποίους	  θα	  καταργούμε	  τους	  νόμους	  που	  
επιβάλλουν	  την	  καταστροφική	  πολιτική	  υποτίμησης	  της	  εργασιακής	  δύναμης	  και	  
κατάργησης	  του	  κοινωνικού	  κράτους.	  Αυτή	  είναι	  η	  κατάργηση	  του	  μνημονίου.	  
Κανείς	  δεν	  μπορεί	  να	  επιβάλλει	  σε	  ένα	  κυρίαρχο	  κράτος	  πώς	  θα	  διαχειριστεί	  τα	  
δημοσιονομικά	  του.	  Υπάρχουν	  άλλοι	  τρόποι	  δημοσιονομικής	  εξυγίανσης.	  Για	  
παράδειγμα	  η	  μείωση	  των	  υπερδιογκωμένων	  κατασταλτικών	  δυνάμεων	  για	  να	  
έρθω	  και	  στο	  δεύτερο	  ερώτημά	  σας.	  Τώρα	  αν	  με	  ρωτάτε	  αν	  θα	  κλείσουμε	  
νοσοκομεία	  και	  σχολεία,	  την	  ώρα	  που	  πολύς	  κόσμος	  δεν	  έχει	  ούτε	  να	  φάει,	  η	  
απάντηση	  μου	  είναι:	  μάλλον	  αστειεύεστε	  με	  κακό	  χιούμορ!	  


