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• Η Ευρωζώνη φλέγεται. Πώς επηρεάζει αυτό την Ελλάδα; Την 
φέρνει πιο κοντά στην έξοδο από το ευρώ ή πιο κοντά στη 
σωτηρία;

Το πραγματικό επίδικο της συγκυρίας είναι η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης σε 
αντιλαϊκή-νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και όχι η διάλυση της Ευρωζώνης. Μέσα από 
συνεχείς εκβιασμούς γίνεται προσπάθεια για την «αναίμακτη» επίτευξη αυτού του 
διακυβεύματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες για το πώς 
θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μ’ αυτήν την πορεία δεν υπάρχει βέβαια «σωτηρία» για τη 
μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. 

• Εκτιμάτε ότι στο τέλος θα πειστεί η Γερμανία από τη Ρώμη, τη 
Μαδρίτη και το Παρίσι να εφαρμοστούν εδώ και τώρα οι 
αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου και να εκδοθούν 
ευρωομόλογα; 

Είναι πιθανό αλλά πρόκειται για εξέλιξη δευτερεύουσας σημασίας. Ακόμη και η 
σχεδιαζόμενη «ευρωπαϊκή ενοποίηση και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών», δεν είναι 
παρά «ημίμετρα» καθώς εδράζονται σε ένα σταθερό άξονα πολιτικής: Τη λιτότητα, δηλαδή 
την υποτίμηση της εργασιακής δύναμης, τη βίαιη αναδιανομή εισοδήματος και εξουσίας 
υπέρ του κεφαλαίου, που εξαθλιώνει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, βυθίζει την 
οικονομία στην ύφεση, εκτινάσσει το δημόσιο χρέος και αποσταθεροποιεί την πίστη.

• Πόσο κοντά στην οριστική κατάρρευση του ευρώ βρισκόμαστε, 
κατά τη γνώμη σας; 

Όπως απάντησα ήδη στην πρώτη ερώτηση σας, το πραγματικό επίδικο της συγκυρίας 
είναι η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης σε αντιλαϊκή-νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και όχι η 
διάλυση της Ευρωζώνης. Με άλλα λόγια, η συζήτηση περί επικείμενης «κατάρρευσης» της 
Ευρωζώνης αποτελεί «μετάθεση» από το πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή επιχειρείται να 
μείνει εκτός συζήτησης το ουσιώδες: Ποια Ευρώπη θέλουμε, αυτήν του 
Νεοφιλελευθερισμού, ή την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης; 

• Γιατί απορρίπτετε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αν η Ελλάδα, 
σε αυτή τη φάση που η ευρω-κρίση μαίνεται, ζητούσε αλλαγή της 
συνταγής, θα βρισκόταν σε απομόνωση και θα υπέγραφε την 
έξοδό της από το ευρώ;

Η ρητορική των εταίρων-δανειστών έναντι της χώρας είναι ένας εκβιασμός προς το λαό για 
την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου. Η έξοδος οποιασδήποτε χώρας θα οδηγούσε σε 
ανατιμολόγηση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου για τα κρατικά ομόλογα όλων των χωρών 
και το πιθανότερο στην άμεση  διάλυση της Ευρωζώνης. Προφανώς όλοι λειτουργούν με 



γνώμονα το συμφέρον τους και δε συμφέρει κανέναν να συμβεί αυτό. Προφανώς, επίσης, 
ο στόχος των εταίρων όπως άλλωστε και της ελληνικής κυβέρνησης είναι η εφαρμογή των 
πιο σημαντικών πολιτικών του μνημονίου, δηλαδή η υποτίμηση της εργασιακής δύναμης 
και οι ιδιωτικοποιήσεις. Όμως σε περίπτωση αλλαγής πολιτικής στην Ελλάδα θα ήταν 
αναγκασμένοι να διαπραγματευτούν σε άλλη βάση και να βρεθεί ένα άλλο κοινό έδαφος 
συνύπαρξης μέσα στην Ευρωζώνη. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε στείλει μια επιστολή στους 
ηγέτες της Ευρωζώνης στην οποία αναφερόταν στην ανάγκη «επανεξέτασης του 
συνολικού πλαισίου». Σήμερα η ανάγκη αυτή είναι ζήτημα επιβίωσης για το μεγάλη 
πλειοψηφία των κοινωνιών της Ευρώπης.

• Αφ’ ης στιγμής ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας 
έχει δηλώσει πως “ούτε η Αριστερά είναι με τα ελλείμματα και τα 
χρέη”, πώς μπορούν να κλείσουν, κατ’ εσάς, οι “μαύρες τρύπες” 
του προϋπολογισμού; Μ’ άλλα λόγια, συμφωνείτε ότι πρώτη 
προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής πρέπει να είναι η 
δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων; 

Φυσικά και δεν είμαστε με τα ελλείμματα και τα χρέη. Εξάλλου τα χρέη λειτουργούν μόνο 
ως εργαλεία εκβιασμού όπως είδαμε. Το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες απεξάρτησης από το δημόσιο χρέος, το ζήτημα είναι ποιος πληρώνει. Η 
εργατική τάξη, τα μισθωτά μεσαία στρώματα πλήρωσαν πριν την κρίση ό,τι τους 
αναλογούσε για να παραχθούν πολύ μεγάλα κέρδη και να αναπτυχθεί η οικονομία με πολύ 
ψηλούς ρυθμούς μέχρι το 2008. Σήμερα είναι η ώρα να πληρώσουν όσοι ευνοήθηκαν έτσι 
ώστε να επέλθει μια ισορροπία που θα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και στη συνέχεια 
την ανάκαμψη. 

• Το κόμμα σας προβλέπει ότι από Σεπτέμβριο έρχεται κοινωνικό 
κραχ. Πού βασίζετε την εκτίμησή σας αυτή;

Το επίπεδο της ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας υποτιμάται άμεσα, δημιουργείται σοκ, και 
στην ιστορία ποτέ μια παρόμοια διαδικασία δεν είχε καλά αποτελέσματα. Αν δε συμβεί μια 
άμεση αλλαγή πορείας στην εφαρμοζόμενη πολιτική, κάτι που δυστυχώς καθόλου δε 
διακρίνεται στον ορίζοντα, η κατάσταση θα βρεθεί σύντομα εκτός ελέγχου από πολλές 
απόψεις. Η κατάρρευση δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να μείνει μόνο στο οικονομικό 
επίπεδο. Οι αυτοκτονίες δεν είναι τυχαία γεγονότα, είναι η εξατομικευμένη αντίδραση που 
στρέφεται στον εαυτό, είναι σημάδι κοινωνικής αποσάθρωσης, υποχώρησης των 
κοινωνικών δεσμών. Η άνοδος του φασισμού από τη μία πλευρά και οι ανεξέλεγκτες βίαιες 
κοινωνικές εκρήξεις, θα είναι στην ημερήσια διάταξη από δω και πέρα με αποτελέσματα 
που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, αλλά θα είναι σίγουρα δυσάρεστα. 

• Πόσο πιθανό είναι να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ αποκρατικοποιήσεις, 
εφόσον το τίμημα είναι ικανοποιητικό και γίνουν με διαδικασίες 
διαφάνειας;

Οι ιδιωτικοποιήσεις σήμερα θα σήμαιναν καταρχήν αύξηση της ανεργίας. Αυτό από 
μόνο του σε μια συγκυρία κρίσης στην οποία η (επισήμως καταγεγραμμένη) ανεργία 
εξερράγη από το 9% στο 23% θα έπρεπε να είναι ένα στοιχείο που να αποτρέπει 
οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιασδήποτε ιδεολογικής και πολιτικής κατεύθυνσης, 



από το να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις. Πέρα όμως από αυτό το πολύ 
σημαντικό ζήτημα, το κράτος μεσοπρόθεσμα θα βγει χαμένο σε επίπεδο εσόδων 
από τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πιεστεί περαιτέρω η δημοσιονομική 
του κατάσταση και η μόνη λύση θα είναι περαιτέρω περικοπές. Αυτό φαίνεται και 
από το γεγονός ότι στην Ευρώπη, ακόμη και στην Αγγλία, επανακρατικοποιούνται 
επιχειρήσεις που είχαν ιδιωτικοποιηθεί εξαιτίας μεταξύ άλλων της δημοσιονομικής 
πίεσης. Εμείς επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός ριζικά διαφορετικού τύπου δημόσιας 
επιχείρησης, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα υπέρ του κοινωνικού συνόλου και 
δημόσια λογοδοσία. 


