
1. Ήθελα να σας ρωτήσω αν κοστολογείτε τις προτάσεις του 
προγράμματός σας. Πόσο π.χ. θα κοστίσουν οι εξαγγελίες σας κατά 
της φτώχειας, και πού θα βρείτε τα λεφτά;

Βεβαίως κοστολογούμε τις προτάσεις του προγράμματος μας. Δεν 
κοστολογούμε απλώς κάθε μέτρο που προτείνουμε και αθροίζουμε για να 
βρούμε το συνολικό αποτέλεσμα, αλλά μοντελοποιούμε και τα 
δευτερογενή αποτελέσματα που παράγονται από τα μέτρα που 
προτείνουμε. Το θέμα δεν είναι πόσο κοστίζουν τα μέτρα κατά της 
φτώχειας αλλά αν γίνεται να υπάρχει η κοινωνία χωρίς αυτά. Η απάντηση 
μας είναι ότι δεν γίνεται. Εσείς τι πιστεύετε; Πρέπει να πεινάνε τα παιδιά 
στο σχολείο; Τα λεφτά λοιπόν σίγουρα δε θα τα βρούμε εκεί που τα βρίσκει
ο Στουρνάρας.  Δε θα περικόψουμε μισθούς και συντάξεις, αλλά θα τα 
βρούμε από τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Οι πλούσιοι 
κάποτε θα πλήρωναν. Τώρα ήρθε η ώρα.

2. Μήπως επίσης θα έπρεπε να συγκεκριμενοποιήσετε ορισμένα μέτρα;
Όπως πχ από ποιο όριο και πάνω θα υπάρξει φορολόγηση 
επιχειρήσεων με πάνω από 45%;

Όχι δε θα έπρεπε να ανακοινώσουμε ποσοτικά μέτρα τώρα. Αυτό είναι 
αντιδεοντολογικό και αντιεπιστημονικό γιατί τα δεδομένα αλλάζουν 
συνεχώς. Αυτό που ανακοινώνουμε είναι η γενική κατεύθυνση της 
πολιτικής. Τα μοντέλα υπάρχουν και όταν έρθει η ώρα θα βρεθεί το 
ακριβές νούμερο αμέσως. Αναρωτιέμαι όμως γιατί δε ζητάτε νούμερα από 
αυτούς που κυβερνούν τώρα, όπως οφείλετε; Γιατί δε ζητάτε ποσοτική 
εξήγηση για τις προβλέψεις περί ανάκαμψης; Μήπως η κατάσταση στην 
Τουρκία σχετικά με τη μονομέρεια των μέσων ενημέρωσης και την 
απονομιμοποίησή  τους στη συνείδηση του κόσμου πρέπει να 
προβληματίσει και για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ στην Ελλάδα;

3. Στην κυβέρνηση, πάντως, μιλούν για ανάσχεση της ύφεσης, 
υπονοώντας πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακουφιστούν 
οικονομικά οι πολίτες…

Σας προκαλώ να μου δείξετε έστω και ένα ποσοτικό στοιχείο που να 
δείχνει ότι βελτιώθηκε, ή ότι πρόκειται να βελτιωθεί η καθημερινότητα 
των πολιτών, ότι οι φτωχοί θα είναι λιγότερο φτωχοί. Η κυβέρνηση σε λίγο
θα παρουσιάσει μείωση της ανεργίας κατά 1 με 2 μονάδες θεωρώντας 
εργαζόμενους τους νέους που θα προσλάβει για 5 μήνες με μισθό κάτω 
από το όριο της φτώχειας, ανασφάλιστους και μετά θα τους πετάξει πάλι 
στο δρόμο. Δεν υπάρχει καν αιδώς. Σύμφωνα με όλες τις εκθέσεις 
αναμένεται ύφεση και το 2014, αλλά πέρα από αυτό η φτώχεια θα 
αυξάνεται αν και όταν μεγέθυνση του ΑΕΠ με αυτήν την πολιτική.

4. Το success story πώς το κρίνετε; Ποιες είναι οι δικές σας προβλέψεις 
για την οικονομία;
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Το success story είναι μόνο μέσα στο κεφάλι του επιτελείου του κ. Σαμαρά.
Το χρηματοδοτικό κενό έχει αυξηθεί όπως ανέμενε κάθε λογικός 
άνθρωπος, έχει ήδη ανακοινωθεί αυτό από το ΔΝΤ. Η κατάσταση πηγαίνει 
από το κακό στο χειρότερο για την αγοραστική ικανότητα της πλειοψηφίας 
των πολιτών. Παρουσιάζουν ως success story την αναμενόμενη μείωση 
των εισαγωγών. Αν μπορεί ο κ. Σαμαράς ας πάει μόνος του χωρίς τη 
φρουρά του να συνομιλήσει με τους ανθρώπους στα δυτικά προάστια, 
στον Πειραιά, οπουδήποτε, να δούμε τι θα του πουν για το success story 
που τους λέει μέσα από τα ΜΜΕ που ελέγχει έμμεσα.

5. Είστε εναντίον όλων των ιδιωτικοποιήσεων; Ή μόνο σε τομείς 
στρατηγικής σημασίας;

Μα είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση, με την αξία των κρατικών 
περιουσιακών στοιχείων στο χαμηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ, να 
μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις; Το δευτερογενές αποτέλεσμα των 
ιδιωτικοποιήσεων θα είναι η αύξηση του χρέους. Έχει συμβεί σε τόσα 
κράτη, τόσες φορές που είναι βέβαιο. Εκτός κι αν επιδιώκουν τη μείωση 
των κρατικών εσόδων για να πάνε το μισθό στα 300 ευρώ όπως στην 
Τουρκία. Αυτό  θέλουμε;

6. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι μπορεί να επαναφέρετε πίσω στο 
δημόσιο ΔΕΚΟ στρατηγικής σημασίας που θα ιδιωτικοποιηθούν; Με 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η οικονομία της χώρας;

Κατ’ αρχάς μην είστε και τόσο σίγουρη ότι θα γίνουν όλες οι 
ιδιωτικοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε μόλις χθες 
για το νερό και προχτές για το Σκοπευτήριο στην Καισαριανή: «Μολών 
λαβέ!». Για όσες ιδιωτικοποιήσεις έχουν γίνει θα κάνουμε ό,τι είναι χρήσιμο
για τη διάσωση της κοινωνίας. Όπως ξέρετε πολλές κυβερνήσεις της 
Αριστεράς έχουν επανεθνικοποιήσει εταιρείες όταν δεν μπορούσαν να 
κάνουν αλλιώς.

7. Οι εξαγγελίες σας θα ισχύουν μόνο με τη σημερινή κατάσταση της 
οικονομίας; Διότι οι προβλέψεις σας, αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, 
είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες…

Δεν κάνουμε εξαγγελίες. Δίνουμε την κατεύθυνση, το στίγμα της πολιτικής 
που θα ακολουθήσουμε. Αλλά για να είμαστε σαφείς: Αν με ρωτάτε για την
καταπολέμηση της φτώχειας, την επαναφορά του κατώτατου μισθού, και 
την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων 
και εργοδοτών δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.

8. Αύριο έρχεται η τρόικα και υπάρχει νέα ομολογία του ΔΝΤ για 
“λάθος”. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση;

Η κυβέρνηση θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί αμέσως, να καλέσει 
εκτάκτως το ΔΝΤ και τα άλλα δύο μέρη της τρόικα, για να 
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επαναδιαπραγματευτεί τουλάχιστον τώρα. Δυστυχώς ,για  να είμαι 
ειλικρινής, δεν περιμένω να κάνει τίποτα  η κυβέρνηση. Το βέλτιστο που θα
μπορούσε να συμβεί, θα ήταν έστω και τώρα η ΔΗΜΑΡ να αποφασίσει 
επιτέλους ότι δεν έχει θέση σε μια κυβέρνηση η οποία ό,τι κάνει είναι 
αντίθετο με τον  αξιακό πυρήνα (που διακηρύσσει ότι) έχει η ΔΗΜΑΡ. 
Μόνη λύση είναι η άμεση πτώση της κυβέρνησης και η προκήρυξη 
εκλογών.

9. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στους πλειστηριασμούς 
και ποια είναι η θέση του κόμματός σας ;

Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο, 
και μεταξύ άλλων τους τραπεζίτες. Συνεπώς ναι θα προχωρήσει σε 
πλειστηριασμούς οι οποίοι θα είχαν συμβεί εξαρχής αν δεν υπήρχε η 
πολιτική βούληση της Λ. Κατσέλη. Αυτή είναι η λογική κατάληξη της 
πολιτικής τους, να πάρουν τα σπίτια από τους ανθρώπους και να τα 
δώσουν στις τράπεζες. Μόνο η πολιτική ανατροπή θα το αποτρέψει.

10. Πιστεύετε ότι οδηγούμαστε σε νέο μνημόνιο;

Δυστυχώς δεν το πιστεύω απλώς, είμαι σίγουρος. Όλες οι ενδείξεις 
συγκλίνουν προς τα εκεί: Η επιστολή του πρωθυπουργού, το 
χρηματοδοτικό κενό των 4,6 δις για το 2014 και των 6,5 δις ευρώ για το 
2015-16, η απαίτηση του ΔΝΤ να ανακοινωθούν «διορθωτικά μέτρα» 
μέχρι τέλους Αυγούστου 2013, όλα αυτά προοιωνίζουν το νέο μνημόνιο. 
Όμως κάθε μνημόνιο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να οδηγεί στο επόμενο. 
Αυτή η καταστροφική πολιτική πρέπει να ανατραπεί.
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