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«Στόχος μας είναι 
να δώσουμε στους 
πολίτες εναλλακτική 
και υπεύθυνη πρόταση»
«Αν μας 
απειλήσουν 
πάλι με 
Grexit, επειδή 
κάνουμε τα 
αναγκαία 
βήματα για 
να γίνει η 
χώρα βιώσιμη 
με ευρώ ή 
χωρίς, θα τους 
απαντήσουμε: 
Ιδού η Ρόδος, 
ιδού και το 
πήδημα»

Γιάνης Βαρουφάκης Γραμματέας του ΜέΡΑ25

Ούτε το ένα ούτε, όμως, και το άλλο. Η επόμενη κυβέρνηση 
έχει υποχρέωση απέναντι τόσο στην Ιστορία μας όσο και στο 
μέλλον της χώρας να νομοθετήσει τις επτά τομές που προτεί-
νει το ΜέΡΑ25 ως προαπαιτούμενα για την απόδραση από τη 
χρεοδουλοπαροικία: 

 Αναδιάρθρωση δημόσιου χρέους με ρήτρα ανάπτυξης: 
Οσο υψηλότερο είναι το εθνικό εισόδημα τόσο πιο πολλά θα ει-
σπράττουν οι δανειστές - και το αντίθετο. Ετσι, οι δανειστές ανα-
γκάζονται να γίνουν συνέταιροι στην ανάκαμψη της Ελλάδας.

 Τερματισμός λιτότητας με δραστική μείωση των πλεονα-
σμάτων: ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. δεσμεύονται να επιστρέφουν στους 
δανειστές, από τα λεγόμενα «πρωτογενή πλεονάσματα» του 
κράτους, τουλάχιστον 7 χιλιάδες ευρώ ετησίως κατά μέσο 
όρο ανά άνδρα, γυναίκα και παιδί! Λιτότητα για πάντα, δηλα-
δή! Το ΜέΡΑ25 θα μειώσει μονομερώς αυτά τα «πλεονάσμα-
τα» τουλάχιστον κατά 60% (μέχρι και 100%), ανάλογα με τον 
ρυθμό ανάκαμψης.

 Λογικοί φορολογικοί συντελεστές: Κατάργηση της 100% 
προπληρωμής φόρου. Μέγιστος ΦΠΑ στο 18% για αγορές με 
μετρητά και 15% με κάρτα. Μείωση φορολογικού συντελεστή 
επιχειρήσεων (από 29% σήμερα) σε 26% για τις μεγάλες επι-
χειρήσεις, 20% για τις μεσαίες και 15% για τις μικρές. Πλαφόν 
50% (από 75% σήμερα) επί των κερδών σε συνολικές εισφο-
ρές και φόρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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Στον ΘΑνο ΜωΡιΑτη

Τ
ην εφαρμογή επτά τομών με μέτρα που 
θα βοηθήσουν τη χώρα, χωρίς την πρό-
τερη ενημέρωση των εταίρων, προτείνει 

ο Γιάνης Βαρουφάκης στη συνέντευξή του στη 
Realnews, επισημαίνοντας ότι ακόμα και αν αυ-
τό έχει ως αποτέλεσμα να μας απειλήσουν εκ νέ-
ου με Grexit, θα τους απαντήσουμε «ιδού η Ρό-
δος, ιδού και το πήδημα». Οπως αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, στέλ-
νοντας το στίγμα της πολιτικής που θα ακολου-
θήσει, «όποιος κρίνει, όπως το ΜέΡΑ25, ότι χεί-
ριστη εξέλιξη είναι η ερημοποίηση εντός του ευ-
ρώ, δεν μπλοφάρει όταν λέει στους δανειστές: 
Εμείς θα νομοθετήσουμε τα αυτονόητα. Εσείς, 
αν θέλετε να μας διώξετε από το ευρώ επειδή 
κάνουμε τα αυτονόητα, κάντε το!».

 Ποιος είναι ο στόχος του ΜέΡΑ25 για τις 
εκλογές του Ιουλίου; Είστε ευχαριστημένος 
με την είσοδο στη Βουλή ή αποζητάτε ένα με-
γαλύτερο ποσοστό;

Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες 
εναλλακτική, υπεύθυνη πρόταση για το πώς 
μπορεί ο τόπος να αποδράσει από μια πορεία 
που σχεδόν μια δεκαετία τώρα τον γονατίζει, 
στέλνοντας παράλληλα τα παιδιά μας στο 
εξωτερικό. Η είσοδος στη Βουλή είναι απλά 
ένα μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 
Δεν θα νιώσουμε καμία ευχαρίστηση, ό,τι πο-
σοστό κι αν πάρουμε, προτού η παρέμβαση 
του ΜέΡΑ25 στον δημόσιο διάλογο βοηθή-
σει χειροπιαστά προς αυτή την κατεύθυνση. 
 Τι να περιμένουν οι πολίτες από μια ενδε-

χόμενη παρουσία του ΜέΡΑ25 στην ερχόμε-
νη Βουλή; Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε 
με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας;

Εναν υπεύθυνο, προγραμματικό λόγο. Μια 
απέραντη διάθεση να συνεισφέρουμε σε οτι-
δήποτε θεραπεύει κάποια από τα άπειρα κα-
κώς κείμενα σε αυτή τη χώρα. Και, τέλος, μια 
ανένδοτη, μονομέτωπη αντίσταση στη νέα 
παρασιτική ολιγαρχία που η σημερινή ηγε-
σία της Νέας Δημοκρατίας θα οικοδομεί πά-
νω στο τέταρτο μνημόνιο που της κληροδο-
τεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
 Σε περίπτωση που εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήσα-

σταν θετικοί σε μια συνεργασία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχτισε τη βάση του τέταρτου μνημο-
νίου, πάνω στο οποίο θα οικοδομήσει η Ν.Δ. 
ένα νέο καθεστώς εναντίον της συντριπτικής 
πλειονότητας των πολιτών. Το ΜέΡΑ25 δεν 
πρόκειται ποτέ να δώσει ψήφο εμπιστοσύ-
νης στο κόμμα που θριαμβολογούσε για έξο-
δο από τα μνημόνια, την ώρα που έδενε τον 
λαό μας στο άρμα αυτού του τέταρτου μνη-
μονίου, του μεγαλύτερου δώρου που μπο-
ρούσε να κάνει κανείς στην ολιγαρχία γενικά 
και στον κ. Μητσοτάκη ειδικότερα.
 Πιστεύετε ότι οι στόχοι που πρέπει να επιτύ-

χει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις μνημονιακές της 
υποχρεώσεις, τα επόμενα χρόνια είναι εφικτοί; 
Μπορούν να επιτευχθούν τα πλεονάσματα;

Αυτό που πρέπει ο πολίτης να συνειδητοποι-
ήσει είναι το νόημα των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων στα οποία συμφώνησε η κυβέρνηση: 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί να δίνει 
στους δανειστές 7 χιλιάδες ευρώ ανά κάτοι-
κο (ακόμα και βρέφη ή υπέργηρους) ετησί-
ως! Μπορεί να το κάνει αυτό; Ναι, για μερι-
κά ακόμα χρόνια. Ομως, με τι κόστος; Με κό-
στος την καταστροφή της Ελλάδας, τη συνε-
χή φυγή των νέων μας, την ερημοποίηση και 
τη μόνιμη αναξιοπρέπεια όσων απομένουν. 
 Θεωρείτε ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέ-

πει να τηρήσει κατά γράμμα τις συμβάσεις με 
τους εταίρους ή υπάρχει περιθώριο διαπραγ-
μάτευσης νέων όρων και ενός καλύτερου deal 
για την Ελλάδα;

 Δημόσιο Εξωτραπεζικό Σύστημα Πληρω-
μών (ΔΕΣΠ): Το ΔΕΣΠ θα επιτρέψει σε πολί-
τες, επιχειρήσεις και στο κράτος να συναλ-
λάσσονται μεταξύ τους δωρεάν και ψηφιακά 
με πολλαπλά οφέλη για όλους, π.χ. αμοιβαία 
ακύρωση χρεών, φορο-εκπτώσεις, χρηματο-
δότηση προγραμμάτων καταπολέμησης της 
φτώχειας, ελαχιστοποίηση της εξουσίας των 
ιδιωτικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας επί των πολιτών και της πο-
λιτείας μας.

 «Κόκκινα» δάνεια: Ιδρυση Δημόσιας Εται-
ρείας Διαχείρισης Ιδιωτικών Χρεών (ΔΕΔΙΧ): Τα 
«κόκκινα» δάνεια μεταφέρονται από τις τρά-
πεζες στη ΔΕΔΙΧ, με αντάλλαγμα κρατικές εγ-
γυήσεις που δεν υπολογίζονται στο δημόσιο 
χρέος. Απαγορεύονται οι πωλήσεις των δανεί-
ων σε ταμεία καθώς και οι εξώσεις/πλειστη-
ριασμοί πρώτης κατοικίας και μικρών επιχει-
ρήσεων. Καταβολή ενοικίου στη ΔΕΔΙΧ που 
προσδιορίζεται από τους δήμους στο 1/3 των 
εσόδων των πολιτών. Τελική διευθέτηση όταν 
ανακάμψει η αγορά ακινήτων.

 Σεβασμός στη μισθωτή εργασία - επιχειρη-
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Τουρκία
«Το καθεστώς 
Ερντογάν γίνεται όλο 
και πιο επικίνδυνο, 
καθώς καθημερινά 
αποδυναμώνεται. 
Οπως όλα τα ασταθή 
τουρκικά καθεστώτα 
του παρελθόντος, 
ο Ερντογάν θα 
αρπάζει κάθε 
ευκαιρία όξυνσης 
των εντάσεων με 
την Ελλάδα, ώστε 
να συσπειρώνει τις 
δυνάμεις του στο 
εσωτερικό»

ματικότητα: Ενταξη στο ΙΚΑ όσων εργάζονται 
με μπλοκάκι πάνω από 8 ώρες την εβδομάδα 
στον ίδιο εργοδότη. Κίνητρα στη νεοφυή επι-
χειρηματικότητα -startups- με πενταετή φορο-
λογική και ασφαλιστική ασυλία.

 Δημόσια περιουσία: Μετατροπή ΤΑΙΠΕΔ/
υπερταμείου σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, κατάρ-
γηση όλων των ιδιωτικοποιήσεων, χρήση της 
δημόσιας περιουσίας ως εχέγγυα για δημιουρ-
γία επενδυτικών ροών στον δημόσιο και ιδι-
ωτικό τομέα. Οι μετοχές της νέας Αναπτυξια-
κής Τράπεζας περνούν στα ασφαλιστικά τα-
μεία προς ενίσχυση της κεφαλαιοποίησής τους.
Ερχονται αυτές οι τομές σε αντίθεση με τις 
δεσμεύσεις του τέταρτου μνημονίου; Και βέ-
βαια. Προτείνουμε να τις διαπραγματευτούμε 
με την τρόικα; Σε καμία περίπτωση. Το 2015 
δεν θα επαναληφθεί. Αυτές οι επτά τομές, κα-
θώς και οι πολιτικές για την καταπολέμηση της 
ανθρωπιστικής κρίσης και την προστασία μι-
σθωτών και των ασθενέστερων θα εφαρμο-
στούν χωρίς καν να ειδοποιηθούν οι δανειστές. 
Κι αν μας απειλήσουν πάλι με Grexit, επειδή 
κάνουμε τα αναγκαία βήματα για να γίνει η 
χώρα βιώσιμη με ευρώ ή χωρίς, θα τους απα-
ντήσουμε: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
 Τελικά, ποια ήταν η διαπραγματευτική 

σας τακτική την περίοδο διακυβέρνησης του 
2015 ως υπουργός Οικονομικών; Είναι αλή-
θεια ότι ήσασταν διατεθειμένος να «μπλοφά-
ρετε» τους εταίρους για μια ενδεχόμενη έξο-
δο από την ευρωζώνη;

Μπλοφάρει κάποιος όταν επιλέγει να κάνει 
κάτι ώστε να φοβίσει τον αντίπαλο, κάτι που 
δεν θα έκανε αν ήξερε ότι ο αντίπαλος δεν θα 

φοβηθεί. Π.χ. στα χαρτιά μπλοφάρεις αν έχεις ένα «εφτάρι» και 
προσποιείσαι ότι έχεις «άσο» (κάτι που δεν θα έκανες αν προέ-
βλεπες ότι ο αντίπαλος θα τα «έβλεπε»). Μπλόφα, με άλλα λό-
για, θα ήταν να δήλωνα έτοιμος για Grexit αν δεν μας κούρευαν 
το χρέος αλλά, παράλληλα, να πίστευα ότι το Grexit θα ήταν το 
χειρότερο πιθανό αποτέλεσμα. Δεν το πίστευα αυτό. Οπως δεν 
το πίστευε ούτε η πλειονότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος το 
2015 επιβράβευσε εκλέγοντάς μας την τοποθέτησή μας «όχι τα 
πάντα για το ευρώ». 
Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση της εγκλωβισμένης στη χρεο-
δουλοπαροικία χώρας μας, τρεις ήταν -και παραμένουν- οι πι-
θανές εξελίξεις:

1Βέλτιστη εξέλιξη: η αναδιάρθρωση των χρεών και η εφαρ-
μογή των επτά τομών που σήμερα πρεσβεύει το ΜέΡΑ25, 

εντός της ευρωζώνης. 

2Δεύτερη καλή (και κακή!) εξέλιξη: η αποπομπή της χώρας 
από το ευρώ επειδή εμείς απαιτούσαμε -και απαιτούμε- ανα-

διάρθρωση χρέους.

3Χείριστη εξέλιξη: η αέναη αναπαραγωγή της χρεοδουλοπα-
ροικίας και της ερημοποίησης εντός του ευρώ.

Οποιος κρίνει, όπως το ΜέΡΑ25, ότι χείριστη εξέλιξη είναι η ερη-
μοποίηση εντός του ευρώ, δεν μπλοφάρει όταν λέει στους δανει-
στές: Εμείς θα νομοθετήσουμε τα αυτονόητα. Εσείς, αν θέλετε να 
μας διώξετε από το ευρώ επειδή κάνουμε τα αυτονόητα, κάντε το!
 Είστε κατά των γεωτρήσεων και της εξόρυξης υδρογονανθρά-

κων στις θάλασσες Κύπρου και Ελλάδας; Αν ναι, υπάρχουν αντί-
στοιχα επικερδείς πηγές ενέργειας και τρόποι εκμετάλλευσής τους; 

Μέχρι πρότινος, η επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είχε οικονομικό κόστος. Αυτό 
δεν ισχύει πια, ευτυχώς. Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας είναι φθηνότερες από τα ορυκτά καύσιμα. Ο πλανήτης όλος 
βρίσκεται στη διαδικασία απεξάρτησης από τους υδρογονάν-
θρακες. Αποτελεί ύβρη η προσήλωση όλου του ελληνικού πολιτι-
κού φάσματος, πλην του ΜέΡΑ25, σε ορυκτά καύσιμα που είναι 
ακριβότερα από την πράσινη ενέργεια, καταστρέφουν τον πλα-

νήτη, ενισχύουν την ολιγαρχία των πολυεθνι-
κών και δωρίζουν στον Ερντογάν ευκαιρίες για 
θερμά επεισόδια. Το ΜέΡΑ25 είναι σαφές: Κα-
μία εξόρυξη, πουθενά. Οι υδρογονάνθρακες 
να μείνουν εκεί που είναι, στα έγκατα της γης.
 Η προεκλογική περίοδος έχει προκαλέσει 

ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις; Πώς 
κρίνετε την τουρκική προκλητικότητα; Υπάρ-
χει τρόπος  αντιμετώπισης;

Το καθεστώς Ερντογάν γίνεται όλο και πιο επι-
κίνδυνο, καθώς καθημερινά αποδυναμώνε-
ται. Οπως όλα τα ασταθή τουρκικά καθεστώ-
τα του παρελθόντος, ο Ερντογάν θα αρπάζει 
κάθε ευκαιρία όξυνσης των εντάσεων με την 
Ελλάδα, ώστε να συσπειρώνει τις δυνάμεις 
του στο εσωτερικό. Ομως, μεγαλύτερο δώρο 
στον Ερντογάν δεν γινόταν από τη συμφωνία 
Ελλάδας - Κύπρου - Νετανιάχου. Μια μεγάλη 
ευκαιρία για τον Ερντογάν να πει στον τουρ-
κικό λαό: «Είδατε οι Ελληνες; Θέλουν να σας 
αφήσουν έξω χαριεντιζόμενοι με την ισραη-
λινή κυβέρνηση που, την ίδια ώρα, δίνει εντο-
λή στους φαντάρους της να ανοίγουν πυρ κα-
τά άοπλων διαδηλωτών στη Γάζα».
Στην ερώτηση «κι αν τουρκικά πλοία, τύπου 
“Πορθητή”, έρθουν στις θάλασσές μας και 
τρυπήσουν με τα γεωτρύπανά τους τον βυ-
θό μας, τι πρέπει να κάνουμε;», απαντάμε: Για 
το ΜέΡΑ25 μια τέτοια κίνηση θα είναι casus 
belli. Ομως, πολύ πιο εύκολα θα πάρουμε τη 
διεθνή κοινή γνώμη με το μέρος μας, ιδίως 
τους απανταχού προοδευτικούς, αν είμαστε 
συνεπείς στην αντίθεσή μας προς τις εξορύ-
ξεις από όλους: Τον Ερντογάν, τον Τραμπ, τον 
Νετανιάχου κ.λπ.


