
1) Τάραξε πάλι τα νερά της πολιτικής επικαιρότητας η δήλωση του γραμματέα
της κ.ο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου Βούτση περί στάσης πληρωμών του ελληνικού
κράτους  για  εκείνο  το  χρονικό  διάστημα,  που  θα  απαιτηθεί  ο  ΣΥΡΙΖΑ  ως
κυβέρνηση να αναδιαπραγματευθεί τις δανειακές συμβάσεις. Πώς είναι δυνατόν
να προχωρήσει  η  ελληνική οικονομία  όταν  δεν  θα καταβάλλονται  μισθοί  και
συντάξεις; Από που θα εξευρεθούν πόροι; 

Τι εννοείτε «δεν θα καταβάλλονται μισθοί και συντάξεις;» Τα δάνεια που δίνονται στο
Ελληνικό Δημόσιο δεν πηγαίνουν σε «μισθούς και συντάξεις» αλλά στην αποπληρωμή
παλιών δανείων που λήγουν. Από το 2010 μέχρι και το τέλος του 2013, οι δανειστές θα
έχουν δώσει περί τα 219 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 163 δισ. ευρώ έχουν επιστραφεί ως
αποπληρωμές στους κάθε είδους δανειστές και άλλα 48,2 δισ. ευρώ έχουν δεσμευθεί
στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Από το σύνολο δηλαδή των 219 δισ. ευρώ του
δανείου, τα 211,2 δισ. ευρώ έχουν ήδη επιστρέψει είτε στους δανειστές είτε έχουν πάει
στις τράπεζες. Για τις ανάγκες του προϋπολογισμού έχουν «περισσέψει» μόλις 7,8 δις
ευρώ, που αντιστοιχούν στο 3,5% - 4 % του ΑΕΠ, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1% του
ΑΕΠ ετησίως. 
Εγώ νομίζω ότι τα νερά της επικαιρότητας τα έχει ταράξει το νέο μνημόνιο που έρχεται
και  αφορά  μισθούς  των  350  ευρώ.  Μόνο  η  κρατική  προπαγάνδα  προσπαθεί  να
παρουσιάσει την εικόνα μιας κοινωνίας που ταράζεται όταν ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
υπενθυμίζει  ότι  ο  ΣΥΡΙΖΑ θα  διαπραγματευτεί  σοβαρά  με  τους  δανειστές  όταν  θα
αναλάβει την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα προχωρήσει σε καμία μονομερή κίνηση.
Όταν αναλάβει την εξουσία θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του. Δηλαδή, θα καταργήσει
το μνημόνιο και τους νόμους της λιτότητας και θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση για μια
νέα δανειακή σύμβαση, που θα περιλαμβάνει διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους και
αποπληρωμή  του  υπόλοιπου  με  ρήτρα  ανάπτυξης.  Αν  οι  δανειστές  αρνηθούν  να
καταβάλουν μια δόση κατά το διάστημα αυτών των διαπραγματεύσεων τότε αντίστοιχα
θα καθυστερήσει και μια πληρωμή. Αυτό όμως είναι κάτι σύνηθες στην ιστορία των
κρατών που βρίσκονται σε διαδικασία απαλλαγής από τα μνημόνια. 
Αν  προκύψει  οποιοδήποτε  κενό  στον  προϋπολογισμό,  υπάρχουν  και  έκτακτα  μέτρα
φορολόγησης  του  μεγάλου  πλούτου,  στην  κατεύθυνση  αυτών  που  είχε  λάβει  ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1976. Ίσως χρειαστεί  να πληρώσουν κάτι παραπάνω
αυτοί που κερδοσκοπούσαν επί δεκαετίες για να φτάσουμε ως εδώ. Όλα αυτά όμως
έχουν νόημα μόνο για ένα διάστημα μηνών που θα κρατήσει η διαπραγμάτευση.

2) Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταβληθεί τμηματικά στην Ελλάδα η δόση των 8,1
δις. ευρώ αφήνει η Κομισιόν. Αυτό πιστεύετε ότι θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο
η  ελληνική  κυβέρνηση  θα  δώσει  απτά  δείγματα  για  την  πορεία  των
μεταρρυθμίσεων; 

Πιστεύω ότι δε γίνεται καμία διαπραγμάτευση, αλλά μόνο μια συνεννόηση σχετικά με
το πώς θα περάσουν τα νέα μέτρα και θα επιβιώσει πολιτικά αυτή η κυβέρνηση. Αν
χρειαστεί  για  την  επιβίωση  της  κυβέρνησης  να  δοθεί  τμηματικά  η  δόση,  θα  δοθεί
τμηματικά. Αυτή η κυβέρνηση πάντως είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να εκτελεί το
πρόγραμμα της τρόικα, που είναι εξάλλου και το πρόγραμμα του μεγάλου ελληνικού
κεφαλαίου που η ίδια εκπροσωπεί.
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3) Διακρίνετε ότι είναι πιθανή η περαιτέρω μείωση του ελληνικού χρέους μετά
τις γερμανικές εκλογές; 

Τι εννοείτε με τη λέξη «περαιτέρω» μείωση; Σας καλώ να δείτε τα στοιχεία ως τώρα.
Το  χρέος  δεν  έχει  μειωθεί  δυστυχώς  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ από όταν  ξεκίνησε  το
πρόγραμμα των μνημονίων, αλλά αντίθετα έχει  αυξηθεί.  Σύμφωνα με την τελευταία
έκθεση  του  ΔΝΤ  το  χρέος  δεν  αναδιαρθρώνεται  ώστε  να  υπάρχει  πίεση  προς  τις
κυβερνήσεις να συνεχίσουν τη λιτότητα. Άρα δεν θα μειωθεί αν είναι ακόμη αυτή η
κυβέρνηση στην εξουσία. Η μόνη περίπτωση να μειωθεί το χρέος είναι να αναλάβει ο
ΣΥΡΙΖΑ και να πετύχει την υπογραφή μιας δανειακής σύμβασης με την οποία όντως θα
μειώνεται  το χρέος, και το σημαντικότερο, θα συνδέεται  η αποπληρωμή του με την
πορεία  της  ελληνικής  οικονομίας.  Κάτι  άλλωστε  που  είχε  ισχύσει  για  την  ίδια  τη
Γερμανία στη συμφωνία του 1953, στην οποία συνεχώς αναφερόμαστε, αλλά δυστυχώς
αναφερόμαστε μόνο εμείς και όχι η κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν
τυφλά τα μνημόνια.

4) Παραμένει η ανεργία για το βασικότερο πρόβλημα για όλη την Ε.Ε και όχι
μόνο  για  την  Ελλάδα.  Στην  κατάσταση  αυτή  φτάσαμε  λόγω  της  πολιτικής
Μέρκελ ή είναι αποτέλεσμα δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ε.Ε από
τα πρώτα της βήματα; 

Και τα δύο στοιχεία που αναφέρετε αποτελούν αιτίες του φαινομένου. Βέβαια αυτό που
αποκαλείτε  πολιτική  Μέρκελ,  είναι  ταυτόχρονα  πολιτική  Σημίτη,  Καραμανλή,
Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά και Βενιζέλου, Κουβέλη. Η μόνη λύση που υπάρχει
στη σημερινή κατάσταση είναι μια λύση που απαντάει και στα δύο αυτά ζητήματα: α)
Κατάργηση της λιτότητας, β) ανακατασκευή της ευρωζώνης, με βάση την αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών και όχι τον κανιβαλικό ανταγωνισμό ανάμεσά τους για το ποιο θα
έχει την πιο υποταγμένη και εξαθλιωμένη εργατική τάξη. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί,
π.χ., ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αλλά όχι μόνο να αυξηθεί. Πρέπει να αλλάξει η
δομή του ώστε να αντιμετωπιστεί πραγματικά το πρόβλημα της ανεργίας. 

5) Το ελληνικό δημόσιο μπορεί να λειτουργεί υπό τις παρούσες συνθήκες χωρίς
ένα  δραστικό  πρόγραμμα  εξυγίανσης,  που  θα  περιλαμβάνει  ακόμη  και
απομάκρυνση κάποιου αριθμού υπαλλήλων; 

Άλλο εξυγίανση, άλλο απολύσεις! Αν δεν το γνωρίζετε σας ενημερώνω ότι το δημόσιο
στην Ελλάδα είναι μικρότερο με όρους αναλογίας από το δημόσιο στην Αγγλία (την
κοιτίδα του νεοφιλελευθερισμού!) και τη Γαλλία. Τώρα, για το αν πρέπει να μειωθεί το
δημόσιο, η απάντηση μου είναι ότι εξαρτάται από το τι ζωή θέλει ο καθένας να ζήσει
από εδώ και πέρα. Αν εσείς για παράδειγμα είστε διατεθειμένος να αφήσετε να κλείσει
το νοσοκομείο του Βόλου, και αν πάθετε το παραμικρό να πρέπει να ταξιδέψετε μέχρι
τη  Λάρισα,  τότε  ναι,  το  δημόσιο  μπορεί  να  λειτουργήσει  χωρίς  το  νοσοκομείο  του
Βόλου και  γενικότερα με  λιγότερους υπαλλήλους,  νοσοκομεία,  σχολεία κτλ.  Σήμερα
διάβασα στην εφημερίδα σας για το περιστατικό ιώδους μηνιγγίτιδας στο νοσοκομείο
του Βόλου. Αν συνεχιστούν οι περικοπές, αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας. Με ένα
διαλυμένο σύστημα υγείας, χωρίς παιδεία και με μόνη αύξηση των δημοσίων δαπανών
για την καταστολή. Αν αυτό θέλουμε τότε ναι πρέπει να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε
το  δημόσιο.  Εξυγίανση  για  μας  σημαίνει  μεταρρύθμιση  με  γνώμονα  τις  κοινωνικές
ανάγκες, επομένως έμφαση στο κοινωνικό κράτος και τα δημόσια αγαθά.
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6)  Το  πρόσφατο  ταξίδι  του  κ.  Τσίπρα  στη  Ρωσία  πιστεύετε  ότι  δημιουργεί
ευνοϊκές  προϋποθέσεις  για  ένα  κύμα  σοβαρών  επενδύσεων  στην  Ελλάδα  και
ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών;

Δεν πρέπει να μπερδεύετε τον κ. Τσίπρα με τον κ. Σαμαρά. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι
πλασιέ, που πηγαίνει να ξεπουλήσει τον δημόσιο πλούτο της χώρας στο εξωτερικό με
αντάλλαγμα την πολιτική του επιβίωση. Ο κ. Τσίπρας, ως αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, συναντά κυβερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες όλων των κρατών,
διερευνά  τις  θέσεις  τους  για  διάφορα  θέματα  που  απασχολούν  την  Ελλάδα  και
ενημερώνει  σχετικά  με  τις  γενικές  κατευθύνσεις  της  εξωτερικής  πολιτικής  που  θα
ακολουθήσει  ο  ΣΥΡΙΖΑ  όταν  αναλάβει  την  κυβέρνηση.  Ο  κ.  Τσίπρας  πήγε  στο
συγκεκριμένο ταξίδι στη Ρωσία με την αντιπροσωπεία του κόμματος της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς. Ενημέρωσε μαζί με τους άλλους συντρόφους για τις θέσεις του Κόμματος
της  Ευρωπαϊκής  Αριστεράς,  για  το  αντινεοφιλελεύθερο  πρόγραμμά  του,  στελέχη
διαφόρων πολιτικών παρατάξεων στη Ρωσία. Εξ’ όσων γνωρίζω η ανταπόκριση ήταν
πολύ καλή. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενδιαφέρονται να μάθουν το πρόγραμμα της
δύναμης  που  είναι  πλέον  το  πιο  πιθανό  να  κυβερνά  την  Ελλάδα  σε  λίγο  χρονικό
διάστημα από σήμερα.
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