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Σ
ταδιακή άρση των αδικιών, με ενίσχυ-
ση των κατώτερων στρωμάτων αλλά 
πλέον και της μεσαίας τάξης, προαναγ-

γέλλει με τη λήξη του μνημονίου ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, ταυτόχρονα όμως προειδοποιεί 
πως η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να εκτροχιά-
σει δημοσιονομικά τη χώρα, ώστε να επιστρέ-
ψουμε στο στρεβλό περιβάλλον που υπήρχε 
πριν από το 2008. Ο υπουργός Οικονομικών, 
μάλιστα, με συνέντευξή του στη Realnews, κά-
νει λόγο για ελαφρύνσεις εντός του 2018 σε 
ελεύθερους επαγγελματίες και απασχολούμε-
νους, ενώ τάσσεται υπέρ του να συμπεριλη-
φθεί στο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο η αύξη-
ση του κατώτατου μισθού. «Η κυβέρνησή μας 
έχει ένα σχέδιο που είναι αξιόπιστο και προς 
τα έξω και προς τα μέσα», επισημαίνει χαρα-
κτηριστικά και διαμηνύει πως «όσο πιο καθα-
ρή η έξοδος, τόσο πιο καθαρό το σήμα προς 
τα έξω, αλλά και προς τα μέσα, ότι πρέπει να 
υπάρχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό πολιτικό 
σύστημα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
και στην κοινωνία γενικότερα ότι μπορούν να 
σταθούν στα πόδια τους». Ο Ευκλ. Τσακαλώ-
τος λαμβάνει αποστάσεις από τις επιθέσεις της 
κυβέρνησης σε όσους τάσσονται υπέρ της πι-
στοληπτικής γραμμής στήριξης και κυρίως στον 
Γιάννη Στουρνάρα («δεν έχω την άποψη ότι 
όποιος διαφωνεί με εμένα έχει δόλιο σκοπό», 
αναφέρει χαρακτηριστικά), αν και αφήνει αιχ-
μές κατά του διοικητή της Τραπέζης της Ελλά-
δος: «Ο Γ. Στουρνάρας, όσα χρόνια τον γνω-
ρίζω, είναι πολιτικό ον και δεν έχω προσέξει να 
έχει μια φυσική ροπή αποφυγής της δημοσι-
ότητας». Εκτιμά, δε, ότι πρόθεση του ΔΝΤ εί-
ναι να παραμένει στο ελληνικό πρόγραμμα, 
ενώ αφήνει ανοιχτό το θέμα να έρθει η αύξη-
ση του αφορολόγητου έναν χρόνο νωρίτερα. 
«Οχι μόνο θα εξαντλήσουμε την κοινοβουλευ-
τική θητεία, αλλά θα ζητήσουμε και την εντο-
λή για να συνεχίσουμε», σημειώνει ερωτώμε-
νος για τον χρόνο των εκλογών, ενώ αρνείται 
τον τίτλο του «δελφίνου»: «Αισθάνομαι βασι-
κά πανεπιστημιακός. Εξάλλου, ο Αλέξης είναι 
νεότερός μου, με πολύ επιτυχημένη πολιτική 
πορεία, νομίζω ότι οι “επίγονοί του” θα προ-
έρχονται από τη νέα γενιά, όπου εκκολάπτεται 
ένα πολύ σημαντικό -πολιτικά και πνευματικά- 
πολιτικό δυναμικό για τη ριζοσπαστική Αριστε-
ρά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

  Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συ-
ζήτηση για την πιστοληπτική γραμμή στήρι-
ξης. Θεωρείτε ότι το θέμα είναι ανοιχτό; Υπό 
ποιες προϋποθέσεις μπορεί η ελληνική κυβέρ-
νηση να τη ζητήσει; Ή θα επιμείνετε υπέρ της 
καθαρής εξόδου;

Οι παράμετροι της εξόδου μας προσδιορί-
στηκαν στην απόφαση του Eurogroup του 
Ιουνίου του 2017. Εκεί αποφασίστηκε η δη-
μιουργία του αποθέματος (buffer) -το οποίο 
θα χτιστεί τόσο με εκταμιεύσεις από τον ESM 
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«Η κυβέρνησή μας έχει 
ένα σχέδιο που είναι 
αξιόπιστο και προς τα έξω 
και προς τα μέσα»
«Θα υπάρξει από τον Αύγουστο 
μια σταδιακή άρση των αδικιών 
και μια ενίσχυση των κατώτερων 
στρωμάτων, αλλά πλέον και της 
μεσαίας τάξης, λόγω και των 
περισσότερων βαθμών ελευθερίας 
που θα έχουμε»

όσο και από τις εξόδους μας στις αγορές- για να βοηθήσει την Ελλάδα μετά 
τον Αύγουστο του 2018. Και σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Eurogroup, το 
φθινόπωρο του 2014, στη δική μας περίπτωση δεν υπάρχει καμία αναφορά 
σε προληπτική γραμμή πίστωσης. Για τον απλούστατο λόγο ότι η μία στρα-
τηγική υποκαθιστά την άλλη, δεν τη συμπληρώνει.
  Ωστόσο, υπέρ της πιστοληπτικής γραμμής τάσσονται δυνάμεις όπως η αξι-

ωματική αντιπολίτευση, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ξένοι αξιωμα-
τούχοι, πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Κώστας Σημίτης, και άλλοι. Γιατί, κατά 
τη γνώμη σας, κ. υπουργέ;

Δεν έχω την άποψη ότι όποιος διαφωνεί με εμένα έχει απαραίτητα κάποιο δό-
λιο σκοπό. Είναι εύλογο ότι νοήμονες άνθρωποι μπορούν να διαφωνούν με-
ταξύ τους. Θεωρώ ότι ο διοικητής υπερβάλλει για το κόστος που θα έχουν οι 
τράπεζες από το waiver (το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από την ΕΚΤ αν δεν 
είμαστε σε προληπτική γραμμή) και επίσης ότι δεν υπολογίζει σωστά ότι μια 
τέτοια στρατηγική θα χαλάρωνε την πίεση πάνω στις τράπεζες ως προς την 
αντιμετώπιση του ζητήματος των «κόκκινων» δανείων. Αντιθέτως, όσο πιο κα-
θαρή η έξοδος τόσο πιο καθαρό το σήμα προς τα έξω, αλλά και προς τα μέ-
σα, ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, στον 



15

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνέντευξη

 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και στην κοινωνία γενικότερα ότι 
µπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Με άλλα λόγια, ο στό-
χος κάθε προγράµµατος είναι να βγεις από το πρόγραµµα.
   Σας προβληματίζουν οι αρνητικές συνέπειες από μία πι-

θανή αναταραχή στις αγορές, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις 
τιμές των ομολόγων; Πόσο μάλλον μετά την αβεβαιότητα που 
έχει προκληθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ιταλία. Πώς 
θα αμυνθεί η Ελλάδα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Η κάθε οικονοµία προφανώς ευνοείται από σταθερές αγο-
ρές και αντιµετωπίζει δυσκολίες σε περιόδους αστάθειας. 
Σε εµάς θα δουλέψει ευνοϊκά και η συµφωνία για το χρέος, 
συµπεριλαµβάνοντας και τον γαλλικό µηχανισµό (τη ρήτρα 
ανάπτυξης που έλεγε παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ), αλλά και η επιτυχία 
των βραχυπρόθεσµων µέτρων που έχει ήδη µετατρέψει έ-
να κοµµάτι του χρέους από κυµαινόµενα επιτόκια σε στα-
θερά. Τέλος, η κυβέρνησή µας έχει ένα σχέδιο που είναι α-
ξιόπιστο και προς τα έξω και προς τα µέσα. Το ιταλικό απο-
τέλεσµα αποδεικνύει ότι µια στρατηγική που καλύπτει τις α-
γορές αλλά όχι τις ανάγκες της κοινωνίας (για θέσεις εργα-
σίας, για µείωση της φτώχειας κ.λπ.), τελικά, δεν είναι ούτε 
αξιόπιστη αλλά ούτε και βιώσιµη.
  Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης 

αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του διοικητή της 
Τραπέζης της Ελλάδος. Πιστεύετε ότι ο Γ. Στουρνάρας ξεπερ-
νά τον θεσμικό του ρόλο; Και τι πρέπει να γίνει;

Ο Γ. Στουρνάρας, όσα χρόνια τον γνωρίζω, είναι πολιτικό ον 
και δεν έχω προσέξει να έχει µια φυσική ροπή αποφυγής της 
δηµοσιότητας. Νοµίζω ότι η ∆ιοίκηση της ΤτΕ οφείλει να βρει 
µια καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στην -αδιαµφισβήτητη- 
ανεξαρτησία της, στα θέµατα που είναι στην άµεση αρµο-
διότητά της και στον επικουρικό ρόλο στις επιλογές της εκά-
στοτε δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης. Η ύπαρξη µιας 
τέτοιας ισορροπίας θα βοηθήσει στην άµβλυνση των εντά-
σεων µεταξύ ΤτΕ και κυβέρνησης.
  Η κεντρική ιδέα του ελληνικού αναπτυξιακού σχεδίου που 

θα καταθέσετε τον Απρίλιο ποια είναι, κ. υπουργέ; 
Το αναπτυξιακό σχέδιο θα περιγράψει ένα µοντέλο ανάπτυ-
ξης πολύ µακριά από αυτό που µας έφερε στην κρίση. Η κε-
ντρική ιδέα είναι ότι αποµακρυνόµαστε από µία προσέγγι-
ση που στηρίζεται αποκλειστικά σε µεγάλα επενδυτικά σχέ-
δια και απλώς ελπίζουµε να συµπαρασύρουν και την υπό-
λοιπη οικονοµία. Κατευθυνόµαστε σε µία προσέγγιση σύµ-
φωνα µε την οποία θα δηµιουργείται ένα ευρύ πλέγµα οι-
κονοµικής δραστηριότητας που θα αποτελείται από µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις, καινοτόµες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, αλλά και µεγάλες ε-
πενδύσεις µε στόχο τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας. Πα-
ράλληλα, θα υπάρξει ενίσχυση του απαραίτητου θεσµικού 
πλαισίου και ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυνα-
µικού. Βασική παράµετρος είναι ο ολιστικός σχεδιασµός, που 
λαµβάνει υπόψη την επίδραση µιας επένδυσης σε υποδοµές 
σε όλους τους άλλους παραγωγικούς τοµείς ή τοµείς υπηρε-
σιών (γεωργία, κτηνοτροφία, µεταποίηση, τουρισµό κ.λπ.) 
και πώς είναι δυνατόν αυτά τα οφέλη από τις αλληλεπιδρά-
σεις, οι θετικές εξωτερικότητες που λέµε οι οικονοµολόγοι, 
να µεγιστοποιηθούν. Η προσδοκία είναι ότι όλα αυτά θα έ-
χουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, καθώς σε τέτοιου είδους οι-
κονοµικές διαδράσεις το τελικό αποτέλεσµα είναι πάντα µε-
γαλύτερο από το άθροισµα των µερών.
  Η έξοδος από το μνημόνιο θα σηματοδοτήσει ένα περιβάλ-

λον παροχών, όπως ακόμα και στελέχη του κυβερνώντος κόμ-
ματος ζητούν;

Είναι προφανές ότι θα υπάρξει από τον Αύγουστο µια στα-
διακή άρση των αδικιών και µια ενίσχυση των κατώτερων 
στρωµάτων αλλά πλέον και της µεσαίας τάξης, λόγω και των 
περισσότερων βαθµών ελευθερίας που θα έχουµε. Αλλά εί-
ναι επίσης προφανές ότι δεν σκοπεύουµε να εκτροχιάσουµε 
δηµοσιονοµικά τη χώρα, ώστε να επιστρέψουµε στο στρε-
βλό περιβάλλον που υπήρχε πριν από το 2008 και που µας 
οδήγησε στην κρίση και στο οποίο τα ανώτερα στρώµατα 
πλήρωναν εθελοντικά φόρους, οι εκάστοτε κυβερνήσεις α-
διαφορούσαν για µια µακροχρόνια προοπτική και για τη 
χρηστή διοίκηση και αναπαράγονταν δίνοντας παροχές α-
ποκλειστικά στην εκλογική τους πελατεία. 
  Με την έξοδο από τα μνημόνια να αναμένουμε μείωση των 

φόρων; Και σε τι επίπεδο; Και όντως θα προχωρήσετε εντός 
του 2018 σε αύξηση του κατώτατου μισθού;

Οπως ξέρετε, έχουµε ήδη ψηφίσει φοροαπαλλαγές 3,5 δισ. 
στο τελευταίο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Ετσι, ο δηµοσι-
ονοµικός χώρος που δηµιουργείται -µέσω και της πάταξης 
της φοροδιαφυγής- θα έχει καθοριστεί µέσα στο επόµενο 
έτος µε ποια µέτρα θα εξειδικευθεί και σε ποιες κατηγορί-

ες θα υπάρξουν ελαφρύνσεις. Θα µπορούσα, για παράδειγµα, να αναφέρω 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους που έχουν 
επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστηµα. Οπως είπαµε και παραπάνω, ένα συνο-
λικό αναπτυξιακό σχέδιο που δεν συµπεριλαµβάνει τις ανάγκες του κόσµου 
της εργασίας δεν θα είναι ούτε αξιόπιστο ούτε βιώσιµο. Για αυτό κοιτάµε ως 
ένα µέρος της λύσης τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου µισθού. Επιπλέον, 
µια τέτοια αύξηση ταιριάζει µε ένα αναπτυξιακό µοντέλο που δεν θα βασίζε-
ται σε χαµηλούς µισθούς και άθλιες εργασιακές σχέσεις.
  Θεωρείτε κλειδί για το μέλλον τη μείωση του χρέους; Η Ελλάδα τι επιδιώκει; Και 

το χρέος θα μειωθεί ανεξαρτήτως της παραμονής ή όχι του ΔΝΤ στο πρόγραμμα;
Οι βασικές παράµετροι αποφασίστηκαν τον Ιούνιο του 2017. Είµαστε σε φά-
ση εξειδίκευσης αυτών των αποφάσεων και αρκετά σύντοµα θα δούµε το α-
ποτέλεσµα.
  Εκτιμάτε ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει στο πρόγραμμα; Και είστε υπέρ της πα-

ραμονής του; Πόσο πιθανό θεωρείτε η αύξηση του αφορολόγητου να έρθει έ-
ναν χρόνο νωρίτερα;

Το ∆ΝΤ έχει ενεργό ρόλο και θετική συµµετοχή στις συζητήσεις για το χρέος 
και, από ό,τι φαίνεται, η πρόθεσή του είναι να παραµείνει στο πρόγραµµα. 
Αλλά, από την άλλη, όπως όλοι ξέρουµε, πάντα είναι σκληρό στις διαπραγ-
µατεύσεις του. Πάντως, τον τελευταίο καιρό, κάνει πιο εποικοδοµητικές συ-
ζητήσεις και δεν νοµίζω ότι µετά τις δηµοσιονοµικές µας επιδόσεις τα τελευ-
ταία 3 χρόνια θα επιµείνει στην άποψη ότι το πρωτογενές πλεόνασµα για το 
2019 θα πέσει στο 1,5%, όπως προβλέπει τώρα.
  Μείωση των πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια απαιτείται; Σκέφτεστε να 

το επαναδιαπραγματευθείτε;
Από το 2015 διαπραγµατευτήκαµε και καταφέραµε να µειώσουµε σηµαντικά 
τους δηµοσιονοµικούς στόχους των προηγούµενων κυβερνήσεων. Στο προ-
σεχές διάστηµα, όµως, όπως έχω ξαναπεί, εργαζόµαστε στο πλαίσιο των δη-
µοσιονοµικών στόχων που διαπραγµατευτήκαµε. Είναι δύσκολο και δεν θα 
ήταν αυτοί οι στόχοι η δική µας επιλογή, αλλά πρέπει να το διαχειριστούµε. 
Τώρα αν, στο πλαίσιο µιας µεγάλης αναπτυξιακής πρωτοβουλίας στην Ευρώ-
πη, υπό την ώθηση του Εµανουέλ Μακρόν, µπορούµε να ελαφρύνουµε αυ-

τούς τους περιορισµούς, τότε γιατί όχι; Υπάρχουν πολλές ιδέες στο τραπέζι υ-
πέρ ενός σταθεροποιητικού Προϋπολογισµού που θα δουλεύει είτε µέσω ε-
πενδύσεων (όπως συµβαίνει στη Γαλλία), είτε µέσω επιδοµάτων ανεργίας (ό-
πως συµβαίνει στην Ιταλία). Μετά από 30 χρόνια νεοφιλελευθερισµού, δηµι-
ουργείται ευτυχώς µια κοινή πεποίθηση για το ότι τα µέτρα κατά της ανισό-
τητας προάγουν την ανάπτυξη. Ακόµη και το ∆ΝΤ ανέφερε πρόσφατα ότι οι 
ανισότητες είναι επιζήµιες για την ανάπτυξη.
  Το 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης έκλεισε σε επίπεδα χαμηλότερα από τα προ-

βλεπόμενα. Σας ανησυχεί η εξέλιξη αυτή για την επίτευξη του στόχου 2,4% το 
2018; Ποιες πρωτοβουλίες σχεδιάζει να αναλάβει η κυβέρνηση για να πάρει 
εμπρός η μηχανή της ανάπτυξης;

Ολες οι χώρες στην έξοδό τους από την κρίση του 2008 έχουν µικρότερη α-
νάπτυξη σε σχέση µε την αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε προηγούµε-
νες κρίσεις. Εµείς πληγήκαµε περισσότερο και βγήκαµε πιο αργά από την κρί-
ση, άρα είµαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο το ανα-
πτυξιακό σχέδιο είναι σηµαντικό, για να επιταχύνει την ανάπτυξη. Παρ’ όλα 
αυτά πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι η απασχόληση έχει αυξηθεί περισσό-
τερο από όσο θα προέβλεπε κανείς µε αυτόν τον ρυθµό ανάπτυξης, ενώ και 
τα στοιχεία της οικονοµίας (επενδύσεις, εξαγωγές, µεταποίηση) σηµατοδο-
τούν ότι θα είναι πιο θετικά τα αποτελέσµατα για την οικονοµία την επόµενη 
περίοδο. Παράλληλα, για τη χαµηλότερη επίδοση το 2017 αιτία ήταν και η α-
βεβαιότητα για τις αξιολογήσεις, λόγω της γνωστής διαµάχης µεταξύ των δα-
νειστών. Το γεγονός ότι για το 2018 πλέον δεν υπάρχει αβεβαιότητα, σε συν-
δυασµό µε τα όσα προανέφερα, συνηγορεί στο ότι δεν υπάρχει λόγος για να 
είναι κανείς απαισιόδοξος.

συνέχεια στη σελ. 16  »

έξοδος
«Οσο πιο καθαρή 
η έξοδος τόσο 
πιο καθαρό το 
σήµα προς τα 
έξω, αλλά και 
προς τα µέσα, ότι 
πρέπει να υπάρχει 
εµπιστοσύνη στο 
ελληνικό πολιτικό 
σύστηµα, στον 
δηµόσιο και 
ιδιωτικό τοµέα 
και στην κοινωνία 
γενικότερα ότι 
µπορούν να 
σταθούν στα 
πόδια τους»
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  Με όλα τα μέτωπα ανοιχτά -και με τον τουρ-
κικό κίνδυνο να αυξάνεται- μήπως απαιτείται 
εθνική συνεννόηση και διάλογος; Πόσο σας 
ανησυχεί η κλιμάκωση της έντασης από την 
Aγκυρα μετά και τη σύλληψη των δύο Eλλήνων 
αξιωματικών; Τι πρέπει να γίνει; Μήπως ήρθε η 
ώρα να αναλάβετε πρωτοβουλίες συζήτησης 
με την αντιπολίτευση και δη την αξιωματική; 

Η Τουρκία επί Ερντογάν αποτελεί έναν α-
πρόβλεπτο γείτονα, στον βαθµό που προ-
σπαθεί να λύσει τα γεωπολιτικά και οικονο-
µικά της προβλήµατα αυξάνοντας την έντα-
ση τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και 
στις διεθνείς της σχέσεις. Με αυτή την έν-
νοια, θα ήταν παγίδα να ακολουθήσουµε 
τον δρόµο της έντασης και της πολεµικής α-
τµόσφαιρας. Θεωρώ ότι η πολιτική της κυ-
βέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών 
είναι νηφάλια και στον σωστό δρόµο. Από 
την άλλη, δυστυχώς, η αντιπολίτευση δείχνει 
δείγµατα µιας νοοτροπίας που αναζητά λό-
γους επίκρισης της κυβέρνησης αδιαφορώ-
ντας για το δηµόσιο συµφέρον και συµβάλ-
λει στο να επικρατήσουν ακροδεξιές και εθνι-
κιστικές αντιλήψεις στην ελληνική κοινωνία.

 Το κλίμα σκανδάλων και ιδίως η υπόθε-
ση Novartis, με δύο πρώην πρωθυπουργούς, 
τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και 
τον Ελληνα επίτροπο να διερευνώνται για τυ-
χόν ποινικές ευθύνες, εκτιμάτε ότι επιτρέπει να 
δημιουργηθεί κλίμα συναίνεσης;

Να διευκρινίσω ότι δεν συγχέουµε τη συ-
ναίνεση µε τη συγκάλυψη, ούτε φυσικά επι-
θυµούµε να µετατρέψουµε τη Βουλή σε έ-
να ατέλειωτο δικαστήριο δηλητηριάζοντας 
την πολιτική ζωή της χώρας, πόσο µάλλον 
να αντιποιηθούµε τη δικαστική εξουσία. 
Με αυτή την έννοια η πλειοψηφία της προ-
ανακριτικής επιτροπής δεν αποδίδει σε κα-
νέναν ποινικές ευθύνες χωρίς τα αποδεικτι-
κά στοιχεία που οφείλει να τα τεκµηριώσει 
η δικαστική εξουσία.
  «Ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς δεν υ-

πήρχε ποτέ», δηλώνει πάντως ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

Και γελάνε και οι πέτρες. Είναι πασίγνωστο, 
άλλωστε, ότι στη µεταπολεµική Ελλάδα η Α-
ριστερά βάφτισε τους συνεργάτες των ναζί 
εθνικόφρονες και τους αντιστασιακούς προ-
δότες και συµµορίτες, η Αριστερά οργάνω-
σε την αποστασία, η Αριστερά θεµελίωσε, 
µε φανατισµό και αυταπάρνηση, το πελα-
τειακό κράτος, οι αριστεροί παίρνανε µίζες 
για τα εξοπλιστικά και όχι µόνο, τα αριστε-
ρά κόµµατα έχουν χρέη προς τράπεζες άνω 
των 100 εκατοµµυρίων.
  Οι κάλπες, κύριε υπουργέ, μήπως πρέπει να 

στηθούν μετά την έξοδο από το μνημόνιο; Ωστε 
ο ελληνικός λαός να επιλέξει το δικό σας πρό-
γραμμα ή το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη;

Εργαζόµαστε ήδη για τη µεταµνηµονιακή Ελ-
λάδα. Για να µετασχηµατίσεις την οικονοµία, 
την κοινωνία και το κράτος χρειάζεσαι πο-
λιτικό χρόνο. Για να κριθούµε δίκαια πρέπει 
να έχουµε προχωρήσει τη δουλειά µας. Με 
αυτή την έννοια όχι µόνο θα εξαντλήσουµε 

συνέχεια από τη σελ. 15  »

«Εκκολάπτεται ένα πολύ σημαντικό -πολιτικά και 
πνευματικά- πολιτικό δυναμικό για τη ριζοσπαστική Αριστερά»

«Οι “επίγονοι” του Αλέξη 
Τσίπρα θα προέρχονται 
από τη νέα γενιά»

την κοινοβουλευτική θητεία, αλλά θα ζητήσουµε και την εντολή για να συνε-
χίσουµε. Ως προς τη σύγκριση του προγράµµατός µας µε εκείνο της Ν.∆., πι-
στεύω ότι κάθε µέρα και περισσότερο η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει ότι 
η αξιωµατική αντιπολίτευση εκπροσωπεί πλέον τον βαθύ συντηρητισµό, την 
αντικοινωνική παλινόρθωση. 
  Εκτιμάτε ότι οι προσεχείς κάλπες ολοκληρώνουν τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ 

με τους ΑΝΕΛ; Και όντως το Κίνημα Αλλαγής είναι ο προνομιακός σας σύμμαχος;
Με τους ΑΝΕΛ έχουµε µια έντιµη και ειλικρινή συνεργασία, παρά τις σαφείς 
ιδεολογικές και πολιτικές µας διαφορές. Από την άλλη, το Κίνηµα Αλλαγής, τό-
σο στα κείµενά του όσο κυρίως στην καθηµερινή πολιτική πρακτική του, δεί-
χνει ότι δεν µπορεί να χειραφετηθεί από τον δεσµό του µε τη Ν.∆. Μακάρι 
η σηµερινή του εικόνα να ανατραπεί στο επικείµενο ιδρυτικό του Συνέδριο. 
Προσωπικά, δεν το πολυπιστεύω παρά τα πολιτικά µηνύµατα που παίρνει πα-
νευρωπαϊκά µε την εκλογική συντριβή της Σοσιαλδηµοκρατίας όταν δεν αλ-
λάζει. Φαίνεται ότι το ηγετικό πολιτικό προσωπικό της Κεντροαριστεράς εί-
ναι ανεπίδεκτο µαθήσεως, παρά τα σκληρά πολιτικά µαθήµατα που δέχεται 
στην πολιτική και εκλογική σφαίρα.

  Σωστά η χώρα θέτει ως προϋπόθεση για την επίλυση του Σκοπιανού την αλ-
λαγή του Συντάγματος της FYROM;

Θεωρώ ως µείζον τον απεγκλωβισµό από τον αλυτρωτισµό και τον εθνικισµό 
που είναι πολύ περισσότερα από το γράµµα ενός Συντάγµατος, χωρίς όµως 
να παραγνωρίζω τη σηµασία του τελευταίου. Από αυτή τη σκοπιά θεωρώ ως 
σηµαντικό την οικοδόµηση σχέσεων σεβασµού, αλληλεγγύης και συνεργα-
σίας µεταξύ γειτονικών λαών παρά τις ανελαστικές διαπραγµατεύσεις που δι-
αιωνίζουν το πρόβληµα. Πιστεύω ότι η κυβέρνησή µας έχει υιοθετήσει σε µε-
γάλο βαθµό τις αξίες που ανέφερα.
  Αλήθεια, κ. υπουργέ, αισθάνεστε «δελφίνος»; Και θα διεκδικήσετε την ηγε-

σία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα;
Αισθάνοµαι βασικά πανεπιστηµιακός. Εξάλλου ο Αλέξης είναι νεότερός µου µε 
πολύ επιτυχηµένη πολιτική πορεία, νοµίζω ότι οι «επίγονοί» του θα προέρχονται 

από τη νέα γενιά, όπου εκκολάπτεται ένα πο-
λύ σηµαντικό -πολιτικά και πνευµατικά- πολι-
τικό δυναµικό για τη ριζοσπαστική Αριστερά.
  Προανακριτική για την περίοδο Βαρου-

φάκη πρέπει να γίνει; Ο Τ. Βίζερ, π.χ., δηλώνει 
πως η χώρα τη συγκεκριμένη περίοδο της δι-
ακυβέρνησής σας ζημιώθηκε πάνω από 200 
δισ. ευρώ...

Αν είχε παρουσιάσει φοιτητής µου τη µεθο-
δολογία του κ. Βίζερ, µε την οποία προκύπτει 
το κόστος της πρώτης µας διαπραγµάτευσης, 
θα του/της είχα κάνει το σχόλιο ότι είτε δεν έ-
χεις διαβάσει πολύ, είτε διάβασες και δεν τα 
κατάλαβες. Η µεθοδολογία αυτή εδράζεται 
στο να αρχίσει κάποιος από έναν χρόνο, αυ-
θαίρετα, να κάνει µελλοντικές προβλέψεις για 
την ανάπτυξη, να υποθέτει αυθαιρέτως ότι η 

τότε κυβέρνηση φταίει αν οι µελλοντικές προ-
βλέψεις δεν επιβεβαιωθούν για τα επόµενα 
35 χρόνια και να υπολογίζει το κόστος πάνω 
στη διαφορά µεταξύ των προβλέψεων και 
της πραγµατικότητας ή ακόµη και µεταξύ δι-
αφορετικών προβλέψεων. Θα µπορούσε ο-
ποιοσδήποτε φοιτητής που έχει διαβάσει πε-
ρισσότερο να κάνει την ίδια άσκηση αρχίζο-
ντας µε το 2009, το 2010 ή το 2012 και θα έ-
βρισκε ανάλογα ποσά. Νοµίζω ότι δεν χρειά-
ζονται προανακριτικές για να ανακαλύψουµε 
ότι µια τέτοια µεθοδολογία ούτε στέκει, ούτε 
διαφωτίζει τον δηµόσιο διάλογο.

«Ο Γιάννης Στουρνάρας, 
όσα χρόνια τον γνωρίζω, είναι 
πολιτικό ον και δεν έχω προ-
σέξει να έχει µια φυσική ροπή 
αποφυγής της δηµοσιότητας»


