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Στον Βασίλη σκουρη

Σ
αφές μήνυμα προς το ΔΝΤ και τον Πόουλ 
Τόμσεν αποστέλλει ο Ευκλείδης Τσακα-
λώτος με συνέντευξή του στη Realnews. 

«Το Ταμείο πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε 
μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει αναφορές στα 
ευρωπαϊκά κεκτημένα», επισημαίνει χαρακτη-
ριστικά, τονίζοντας πως «η βάση της συζήτη-
σης δεν μπορεί να είναι άλλη από τα συμφω-
νηθέντα του καλοκαιριού». Ο υπουργός Οι-
κονομικών επιμένει πως κόκκινες γραμμές της 
κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση είναι το θέ-
μα των συντάξεων («δεν μπορούμε να κόψου-
με τις τρέχουσες συντάξεις», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά) και το μέγεθος της δημοσιονομι-
κής προσαρμογής. Για το προσφυγικό προει-
δοποιεί πως «η αλληλεγγύη που έχουμε δείξει 
ως χώρα πρέπει να επιβραβευτεί και όχι να 
προκαλεί περαιτέρω προβλήματα», ενώ κα-
τηγορεί τον αρχηγό της Ν.Δ. ότι «παλινδρομεί 
συνεχώς μεταξύ δεξιού λαϊκισμού και αντικοι-
νωνικού νεοφιλελευθερισμού και μάλιστα με 
πολύ φτωχή επιχειρηματολογία». Ο Ευκ. Τσα-
καλώτος απαντά και στα περί ευρύτερων κυ-
βερνητικών σχημάτων: «Θεωρώ τα σενάρια 
άλλης πλειοψηφίας, πόσο μάλλον της εκδο-
χής της οικουμενικής, όνειρα της αντιπολίτευ-
σης και παιχνίδια τακτικής, επειδή γνωρίζουν 
ότι στο επίπεδο των εκλογικών συσχετισμών 
δεν έχουν τύχη».

 Οι προτάσεις Τόμσεν μπορούν να αποτε-
λέσουν βάση συζήτησης για το κλείσιμο της 
αξιολόγησης, κ. υπουργέ;

Η βάση της συζήτησης δεν μπορεί να είναι 
άλλη από τα συμφωνηθέντα του καλοκαι-
ριού. Δεν μπορεί να ζητούνται νέα δημοσι-
ονομικά μέτρα όταν η οικονομία αλλά και 
τα έσοδα έχουν πάει καλύτερα από τις προ-
βλέψεις που είχαμε το καλοκαίρι. Ούτε μπο-
ρούμε να κόψουμε τις τρέχουσες συντάξεις 
όταν έχουν υποστεί τόσες περικοπές τα τε-
λευταία χρόνια και συμβάλλουν τόσο στο 
γενικότερο οικογενειακό εισόδημα. Μεσο-
πρόθεσμα και σε συνθήκες ανάπτυξης, ως 
ποσοστό των συνόλων των κοινωνικών δα-
πανών, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή 
μας στην καλύτερη αντιμετώπιση και άλλων 
κοινωνικών προβλημάτων, την παιδική φτώ-
χεια για παράδειγμα. Αλλά να πάρουμε τώρα 
και άλλα προκυκλικά μέτρα απλώς θα συνέ-
χιζε τον φαύλο κύκλο των τελευταίων ετών.
 Ο Π. Τόμσεν εκτιμάτε ότι διαθέτει και προ-

σωπική ατζέντα ή εκφράζει επακριβώς τις 
θέσεις του Ταμείου; Θεωρείτε ότι το ΔΝΤ θα 
μπορούσε να μείνει ακόμα και εκτός προ-
γράμματος; Η κυβέρνηση θα το επιθυμούσε;

Το Ταμείο λέει ότι πιέζει συγχρόνως και εμάς 
για τις μεταρρυθμίσεις και τους πιστωτές για 
το χρέος. Αλλά μιας και τα κράτη-μέλη έχουν 
ξεκαθαρίσει ότι πρώτα θα τελειώσει η πρώ-
τη αξιολόγηση και μετά θα ξεκινήσει η συ-
ζήτηση για το χρέος, όλη η πίεση μεταφέ-
ρεται σε εμάς. Με αυτόν τον τρόπο δυσκο-
λεύομαι να δω πώς το ΔΝΤ θεωρεί ότι παί-
ζει τον ρόλο του honest broker.
Ως Ευρωπαίος, θα ήθελα ευρωπαϊκές λύσεις 
σε ευρωπαϊκά προβλήματα. Ως οικονομο-

«Το ΔΝΤ πρέπει να 
καταλάβει ότι είμαστε

ευρωπαϊκή χώρα»
Ο Ευκ. Τσακαλώτος, με χειμαρρώδη συνέντευξη στην «R», εξαπολύει πυρά κατά 
του Τόμσεν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τονίζοντας ότι δεν μπορεί 

να ζητούνται νέα μέτρα, ούτε περικοπή τρεχουσών συντάξεων

Ευκλείδης Τσακαλώτος υπουργός οικονομικών

λόγος, αυτό μου φαίνεται και προτιμότερο για τη μελλοντική οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική της Ε.Ε. Ως πολιτικός, οφείλω να δεχθώ την 
επιθυμία των κρατών-μελών της ευρωζώνης για τη συμμετοχή του Ταμείου. 
Αλλά και αυτό πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που έ-
χει αναφορές στα ευρωπαϊκά κεκτημένα και πως η όποια κωλυσιεργία στις 
διαπραγματεύσεις δυσκολεύει τη στρατηγική της κυβέρνησης να ξεφύγει α-
πό τον φαύλο κύκλο μέτρων-ύφεσης-νέων μέτρων. 
 Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση; Αν δεν έρθουν οι επικε-

φαλής των δανειστών; Τι θα σηματοδοτήσει μια τέτοια εξέλιξη; 
Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί σύντομα. Σύντομα, άλλωστε, θα έρθουν οι ε-
πικεφαλής των δανειστών και νομίζω μετά θα έχουμε την τελική ευθεία για το 
κλείσιμο της συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει ολοκληρωθεί το δεύ-
τερο βήμα του οδικού μας χάρτη και θα μπορούμε να περάσουμε στο χρέ-
ος. Το κυρίαρχο θα είναι να πειστούν οι πολίτες και οι οικονομικοί παράγο-
ντες ότι αλλάξαμε σελίδα.

 Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, θα προχωρή-
σει σε συμβιβασμούς προκειμένου να ολο-
κληρωθεί η αξιολόγηση. Κόκκινη ή κόκκινες 
γραμμές υπάρχουν; Και ποιες είναι;

Βεβαίως και υπάρχουν - ήδη αναφέρθηκα 
στο θέμα των συντάξεων και στο μέγεθος 
της δημοσιονομικής αναπροσαρμογής. Για 
το τελευταίο, απλώς να υπογραμμίσω ότι η 
συμφωνία του καλοκαιριού προέβλεπε να 
νομοθετήσουμε φέτος μέτρα 1% του ΑΕΠ 
για εφαρμογή το 2017 και το 2018 ώστε να 
φθάσουμε τον στόχο για πρωτογενές πλεό-
νασμα 3,5% το 2018 - αυτά τα μέτρα δεν 
τα θεωρώ «νέα».
Επιπλέον, συζητάμε πώς θα αντιμετωπιστούν 
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 Η κυβέρνηση µε τι θέσεις θα προσέλθει στη συ-
ζήτηση για το χρέος;

Οι λεπτοµέρειες των θέσεών µας είναι λιγότερο 
σηµαντικές από τη γενική κατεύθυνση - εξάλλου 
θα µπορούσαν να υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις που θα έφθαναν στο ίδιο επιθυµητό 
αποτέλεσµα. Το κυρίαρχο είναι να ληφθεί µια πο-
λιτική απόφαση που όλοι κατανοούν πως δεν µε-
τατοπίζει την τελική λύση στο µέλλον. Μόνο έτσι θα 
απελευθερωθεί η συµπιεσµένη ζήτηση στην οικο-
νοµία και οι επενδυτές θα µπορέσουν να επενδύ-
σουν, ξέροντας ότι έχουν µπροστά τους ένα καθα-
ρό τοπίο µακράς πνοής.
 Μήπως για το θέµα του χρέους πρέπει να υπάρξει εθνική συνεννόη-

ση; Και συνολικότερα, µήπως η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρω-
τοβουλίες ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης;

Η αγωνία των άλλων πολιτικών οµάδων εντός της Βουλής µού έχει δι-
αφύγει τον τελευταίο καιρό.
 Τι θα κάνετε, αλήθεια, για να έρθουν επενδύσεις;
Εκτός από την ολοκλήρωση του οδικού µας χάρτη, που, όπως είπαµε, 
θα δώσει µια αρχική ώθηση, έχουµε να παρουσιάσουµε και το νέο α-
ναπτυξιακό µας σχέδιο την άνοιξη. Μαζί µε αυτό έχουµε πολλές πρω-
τοβουλίες και θεσµικές παρεµβάσεις στα σκαριά, όπως το νέο ταµείο, 
η νέα αναπτυξιακή τράπεζα, ο νέος αναπτυξιακός νόµος κ.λπ. Το κυρί-
αρχο, όµως, είναι όλα αυτά να «δέσουν» µε προτεραιότητες και ιεραρ-

χήσεις που είναι αποτέλεσµα κάποιου σχεδί-
ου. Η γραµµή να παρακαλάµε για επενδύσεις, 
χωρίς τέτοιο σχεδιασµό, µε βάση τους χαµη-
λούς µισθούς, έχει ήδη αποτύχει.
 Ποια θα είναι η νέα κλίµακα στον φόρο ει-

σοδήµατος; Η έκτακτη εισφορά θα είναι ε-
ντός ή εκτός; Και ο ανώτατος συντελεστής θα 
επιφέρει µετατροπές και στα ενδιάµεσα εισο-
δήµατα; Ελαφρύνσεις στα κατώτερα κλιµάκια 
εξετάζεται; Και τι θα γίνει µε το αφορολόγη-
το, κ. υπουργέ;

Τα θέµατα της φορολογίας είναι µέρος της 
διαπραγµάτευσης και δεν έχουµε ακόµα τε-
λική εικόνα. Αυτά, όµως, που ακούω για έ-
κτακτη εισφορά, µε αναδροµική ισχύ µάλι-
στα, δεν στέκουν πουθενά. Προσπαθούµε 
να µην πέσουν τα βάρη στα χαµηλότερα 
στρώµατα και να υπάρχει αναδιανοµή. Συγ-
χρόνως θα υπάρχουν µια σειρά από άλλα 
µέτρα για την εθελούσια αποκάλυψη περι-

ουσιακών στοιχείων, για 
την αντιµετώπιση του λα-
θρεµπορίου στα καύσιµα 
και στα τσιγάρα, για τις 
ηλεκτρονικές συναλλα-
γές. Η επιτυχία των τε-
λευταίων θα µας επιτρέ-
ψει να µειώσουµε φορο-
λογικές κλίµακες για τα 
µεσαία στρώµατα. Αλλά 
ας είµαι σαφής - όχι για 
όλους. Θέλουµε ένα πιο 
αποτελεσµατικό κράτος, 

που να στέκεται δίπλα στον πολίτη. Οι πο-
λίτες που δεν ενδιαφέρονται για το κοινω-
νικό κράτος, για τη δηµόσια παιδεία, που 
βρίσκουν ελκυστική την τροµερή ανισότη-
τα των πιο νεοφιλελεύθερων οικονοµιών ή 
που πείθονται ότι η χαµηλή φορολογία δεν 
οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερη συρρίκνωση 
του κοινωνικού κράτους, ξέρουν ποια κόµ-
µατα πρέπει να υποστηρίξουν.

Το κυρίαρχο για 
το χρέος είναι να 
ληφθεί μια πολιτική 
απόφαση που όλοι 
κατανοούν πως 
δεν μετατοπίζει την 
τελική λύση στο 
μέλλον

οι δαπάνες για το προσφυγικό. Εχουµε κάνει 
σαφές ότι το όποιο ποσό δεν µπορεί να κα-
λυφθεί από το ΕΣΠΑ - τα διαρθρωτικά ταµεία 
είναι για τη συνοχή της Ε.Ε. και όχι για να κα-
λύψουν κοινούς εξωτερικούς κλυδωνισµούς.
Πάνω σε αυτή τη βάση µπορεί να συνεχι-
στεί ο διάλογος µε τους αγρότες και άλλες 
κοινωνικές οµάδες. Αλλά θα ήθελα αυτός ο 
διάλογος να λάβει υπόψη και τους εξωτερι-
κούς περιορισµούς, αλλά και τις προσπάθει-
ες της κυβέρνησης να εισαγάγει αναδιανεµη-
τικές πτυχές στο ασφαλιστικό και στο φορο-
λογικό. Ούτε µπορούµε να κατηγορηθούµε 
αν κάποια απόκλιση από τους στόχους οφεί-
λεται σε µεγαλύτερες δαπάνες σε αυτόν τον 
τοµέα. Η αλληλεγγύη που έχουµε δείξει ως 
χώρα πρέπει να επιβραβευτεί, όχι να δηµι-
ουργεί περαιτέρω προβλήµατα! 
 Οι κόκκινες γραµµές της κυβέρνησης για 

το νέο Ταµείο Αξιοποίησης της ∆ηµόσιας Πε-
ριουσίας πού φτάνουν, κ. υπουργέ; Και µπο-
ρεί ο πρόεδρός του να µην είναι Ελληνας;

Με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης θα ή-
θελα να αναφερθώ σε ένα σηµείο που τις τε-
λευταίες ηµέρες έχει προβληθεί από τα Μέσα 
µε στρεβλό τρόπο. Το Εποπτικό Συµβούλιο 
δεν είναι το ανώτατο όργανο του ταµείου, 
ούτε ο πρόεδρός του είναι ο πρόεδρος του 
ταµείου. Το ταµείο θα έχει διοικητικά και ε-
κτελεστικά όργανα όπως περιγράφονται στη 
συµφωνία µας µε τους δανειστές, τα οποία 
θα εκλεγούν µε διαφανείς και αξιοκρατικές 
διαδικασίες. Οσον αφορά το Εποπτικό Συµ-
βούλιο, η πλειοψηφία των µελών (3 από τα 
5) θα οριστεί από την ελληνική κυβέρνηση 
και δύο µέλη από τους δανειστές και θα απο-
φασίζει µε πλειοψηφία 4/5. Οι εταίροι κατα-
νοούν ότι πρόκειται για ένα ελληνικό ταµείο 
που ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση.
Το σηµαντικό για εµένα είναι ότι ο ρόλος του 
ταµείου είναι να φροντίζει και να καλλιεργεί 
τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, όχι µόνο 
για την αποπληρωµή του χρέους, αλλά και 
για την αύξηση των επενδύσεων.
 Νέα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών υπό ποιες προϋποθέσεις ενδέχε-
ται να υπάρξει; Η αντιπολίτευση, πάντως, α-
φήνει ανοιχτό και το ενδεχόµενο Εξεταστι-
κής Επιτροπής για την ανακεφαλαιοποίη-
ση που έγινε...

Οι τράπεζες µετά την ανακεφαλαιοποίηση 
βρίσκονται σε καλό δρόµο. Και οι ιδιώτες 
που συµµετείχαν σε αυτή τη διαδικασία ε-
ξέφρασαν την εµπιστοσύνη τους για µια κα-
λή προοπτική. Αρχίζουν και αντιµετωπίζουν 
και τα «κόκκινα» δάνεια. Ως κυβέρνηση έ-
χουµε πάρει πολλά µέτρα για να τις βοηθή-
σουµε σε αυτό το έργο. Αρα δεν βλέπω σε τι 
βοηθάει µια συζήτηση για νέα ανακεφαλαι-
οποίηση. Ιδιαίτερα αν ο οδικός µας χάρτης 
ολοκληρωθεί έγκαιρα, οπότε οι αποταµιεύ-
σεις θα επιστρέψουν και τα capital controls 
θα αρθούν.
Οσο για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, 
παλαιότερα είχα «πειράξει» τη Ζωή Κων-
σταντοπούλου ότι υποστήριζε τον δικαστι-
κό δρόµο προς τον σοσιαλισµό. Θα ήθελα 
να πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει α-
νακαλύψει τον δικαστικό δρόµο προς τον α-
κραίο νεοφιλελευθερισµό.

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΕΙ
Ως αρχηγός της Ν.∆. παλινδρο-

μεί συνεχώς μεταξύ δεξιού λαϊ-
κισμού και αντικοινωνικού νεο-
φιλελευθερισμού και μάλιστα με 
πολύ φτωχή επιχειρηματολογία»

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
∆εν μπορεί να ζητούνται νέα δη-

μοσιονομικά μέτρα όταν η οικονο-
μία αλλά και τα έσοδα έχουν πάει 
καλύτερα από τις προβλέψεις που 
είχαμε το καλοκαίρι»

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Η αλληλεγγύη που 

έχουμε δείξει ως χώρα 
πρέπει να επιβραβευτεί, 
όχι να δημιουργεί περαι-
τέρω προβλήματα!»

 

«Αυτά που ακούω για έκτακτη εισφορά με 
αναδρομική ισχύ δεν στέκουν πουθενά»

«Προσπαθούµε να 
υπάρχει αναδιανοµή των 
φορολογικών βαρών»

συνέχεια στη σελ. 12 »
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 Αν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν 
αντέξει την ψήφιση των µέτρων, τι πρέπει 
να γίνει, κ. υπουργέ; Εκλογές; Να εξεταστεί 
το ενδεχόµενο να προκύψει άλλη πλειοψη-
φία από την παρούσα Βουλή; Ή οικουµενι-
κή κυβέρνηση;

∆εν εκτιµώ ότι απειλείται η συνοχή της Κοι-
νοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ µε τα µέ-
τρα πολιτικής που καταθέτουµε, όσο δύσκο-
λα και αν είναι, µε την έννοια ότι έχουν συ-
ζητηθεί εγκαίρως από τα αρµόδια όργανα 
του ΣΥΡΙΖΑ, των σηµερινών βουλευτών συ-
µπεριλαµβανοµένων, έχουν εγκριθεί και µας 
δεσµεύουν όλους και όλες. Πάλι µε αυτή την 
έννοια θεωρώ τα σενάρια άλλης πλειοψηφί-
ας, πόσο µάλλον της εκδοχής της οικουµενι-
κής, όνειρα της αντιπολίτευσης και παιχνίδια 
τακτικής, επειδή γνωρίζουν ότι στο επίπεδο 
των εκλογικών συσχετισµών δεν έχουν τύχη.
 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να σκλη-

ραίνει τη στάση του και ζητεί ήδη απόσυρση 
του νοµοσχεδίου. Πώς κρίνετε συνολικότερα 
την έως τώρα αντιπολιτευτική του τακτική;

Με δύο λέξεις θα την έλεγα αλλοπρόσαλλη 
και παραδοσιακή. Ο κ. Μητσοτάκης υπερί-
σχυσε στην εσωκοµµατική εκλογή της Ν.∆., 
προβάλλοντας το πρόσωπο του σκληρού νεο-
φιλελεύθερου εκσυγχρονιστή, αντιπάλου της 
λαϊκής δεξιάς, ο οποίος δεν διστάζει να συ-
νάψει συµµαχίες µε την ακροδεξιά του κόµ-
µατός του προκειµένου να επιβάλει τις από-
ψεις του. Ως αρχηγός της Ν.∆. παλινδροµεί 
συνεχώς µεταξύ δεξιού λαϊκισµού και αντι-
κοινωνικού νεοφιλελευθερισµού και µάλιστα 
µε πολύ φτωχή επιχειρηµατολογία, πράγµα 
που ακυρώνει την όποια δυνατότητά του να 
χαράξει ένα ηγεµονικό σχέδιο, αντίπαλο µε 
εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ.
 Οι δηµοσκοπήσεις, πάντως, δείχνουν τη 

Ν.∆. να εδραιώνει ένα προβάδισµα στην πρό-
θεση ψήφου. Υπό ποιες προϋποθέσεις µπο-
ρεί, κατ’ εσάς, να καταστεί το προβάδισµα 
αυτό αντιστρέψιµο;

Οι δηµοσκοπήσεις είναι µια «φωτογραφία 
της στιγµής». Ιδιαίτερα όταν διενεργούνται 
στα µεσοδιαστήµατα των µεγάλων πολιτι-
κών και εκλογικών αναµετρήσεων, επιτρέ-
πουν την «άνεση» των διαφοροποιήσεων 
µε απόντα τα µεγάλα πολιτικά διακυβεύµα-
τα. Με αυτή την έννοια δεν ανησυχώ από 
τις δηµοσκοπικές επιδόσεις της Ν.∆., ανη-
συχώ όµως στο κατά πόσο επικοινωνούµε 
το δικό µας πολιτικό σχέδιο, τις κοινωνικές 
µας προτεραιότητες, τις τοµές και τους µε-
τασχηµατισµούς που επιχειρούµε στο επίπε-
δο του κράτους, της οικονοµίας και των κοι-
νωνικών θεσµών. Οπως, βεβαίως, ανησυχώ 
για τα δικά µας λάθη, τις παραλείψεις, τις α-
στοχίες και την αίσθηση του κατεπείγοντος 
που οφείλει να έχει η δική µας παραγωγή 
πολιτικής σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, 
ανεργίας και ανθρωπιστικής καταστροφής.
 Ποιο πρέπει να είναι το νέο «πολιτικό αφή-

γηµα» του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του συνεδρίου του;

«∆εν εκτιμώ ότι απειλείται 
η συνοχή της Κ.Ο. του 

ΣΥΡΙΖΑ με τα μέτρα 
που καταθέτουμε, όσο 
δύσκολα και αν είναι»

«Τα σενάρια για οικουµενική 
είναι όνειρα της αντιπολίτευσης»

της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε αφορ-
µή το προσφυγικό. Και την ίδια στιγµή δι-
απιστώνουµε ότι αναπτύσσεται ραγδαία έ-
να κύµα κριτικής αµφισβήτησης και εναλλα-
κτικού παραδείγµατος που δεν αφορά µόνο 
τον ευρωπαϊκό Νότο, αλλά και τις µητροπό-
λεις του Βορρά, µε τον Σάντερς και τον Κόρ-
µπιν ως δύο εµβληµατικές περιπτώσεις - και 
δεν είναι οι µόνοι. 
 Οι τάσεις να θεσµοθετηθούν; Και στο πλαί-

σιο αυτό, τι ρόλο µπορεί να παίξει η κίνη-
ση των «53», στην οποία είστε επικεφαλής;

Οι τάσεις ως ρεύµατα ιδεών είναι θεσµο-
θετηµένες στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, τα 
ρεύµατα ιδεών, όπως οι «53», δεν έχουν 
αρχηγούς, ιεραρχική δοµή, εσωτερική πει-
θαρχία κ.ο.κ., δεν είναι -µε δυο λόγια- κόµ-
µα µέσα στο κόµµα. Ως ρεύµατα ιδεών ο-
φείλουν να προωθούν τη στρατηγική ανα-
ζήτηση, την κριτική σκέψη, την ιδεολογική 
δουλειά και εκτιµώ ότι οι «53» κάνουν ό,τι 
µπορούν σε αυτή την κατεύθυνση και πως 
αυτή η συµβολή δίνει υλικό και στον προ-
συνεδριακό µας διάλογο.

 Μιας και συµπληρώνεται ένας χρόνος, τι 
λάθος έγινε µε τη συµφωνία της 20ής Φε-
βρουαρίου;

Θα έλεγα εκ των υστέρων ότι φανήκαµε κα-
λόπιστοι πως στην Ευρώπη λειτουργεί η αρ-
χή του σεβασµού της λαϊκής κυριαρχίας και 
του εκλογικού αποτελέσµατος και πως συµ-
µεριζόµαστε όλοι την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενωση θα πρέπει να διατηρηθεί µε τη ση-
µερινή της τουλάχιστον σύνθεση και µε το 
ίδιο, κοινό νόµισµα. Καταλάβαµε αργότερα 
ότι οι υπερσυντηρητικοί κύκλοι εργάζονταν 
στην αντίθετη κατεύθυνση.
 Συµµερίζεστε την άποψη ότι το µεγαλύ-

τερο πρόβληµα της κυβέρνησης είναι το να 
κυβερνήσει αποτελεσµατικά και να υπάρ-
ξουν και άλλα θέµατα πέραν του µνηµονίου;

«Ανησυχώ για τα λάθη µας, 
τις παραλείψεις, τις αστοχίες και 
την αίσθηση του κατεπείγο-
ντος που οφείλει να έχει η δική 
µας παραγωγή πολιτικής»

∆εν θα το έλεγα νέο πολιτικό αφήγηµα. Θα 
το όριζα ως νέο πολιτικό σχέδιο σε ευθεία 
συνάρτηση µε το προηγούµενο, αφού σε 
κάθε περίπτωση το διακύβευµα είναι πως 
µπορείς να κάνεις αριστερή πολιτική σε α-
ντίξοες συνθήκες. Σήµερα έχουµε τη δυνα-
τότητα να το προσδιορίσουµε µε µεγαλύτε-
ρη σαφήνεια από το παρελθόν, αφού γνω-
ρίζουµε -µε οδυνηρό τρόπο είναι η αλή-
θεια- τους περιορισµούς αλλά και τις ευκαι-
ρίες. Για παράδειγµα, εδώ και χρόνια µιλά-
µε στα συνεδριακά µας κείµενα για την κα-
πιταλιστική κρίση και σήµερα τη βλέπουµε 
να ξεδιπλώνεται µε όλες της τις πλευρές, ως 
κρίση υπερσυσσώρευσης µε αφορµή την 
περίπτωση της Deutsche Bank, ως κρίση γε-
ωπολιτικών ανταγωνισµών µε αφορµή τη 
Συρία και την εµπλοκή του ΝΑΤΟ, ως κρίση 

Είµαστε σε έκτακτες συνθήκες και πρέπει να 
συµπιέσουµε τον πολιτικό χρόνο, χρειάζεται 
να παραγάγουµε πολιτική αλλαγών στην οι-
κονοµία, την κοινωνία και το κράτος άµεσα, 
γιατί η σηµερινή κατάσταση είναι αβίωτη. 
Η ελληνική κοινωνία είναι εξουθενωµένη α-
πό τα µνηµόνια και τις νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές και πρέπει άµεσα να δει τα αποτελέ-
σµατα της πολιτικής µας και την ίδια στιγµή 
να αλλάξουµε το παράδειγµα, να κάνουµε 
τις δοµικές αλλαγές για την ανάπτυξη και το 
κράτος µε ενεργή συµµετοχή της κοινωνί-
ας. Εχουµε µια παρακαταθήκη παρεµβάσε-
ων, την ονοµάσαµε παράλληλο πρόγραµµα, 
που οφείλουµε να βάλουµε σε κίνηση, χω-
ρίς να παραγνωρίζουµε τις δυσκολίες που 
µας δηµιουργούν το καθεστώς της επιτήρη-
σης και η έλλειψη πόρων.

«  συνέχεια από τις σελ. 10-11  


