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ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Γεια σας. Είμαστε μόλις τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές

με καλή και ειλικρινή διάθεση. Από το πρωί σιγοψιθυρίζω ένα τραγούδι των

νεανικών μου χρόνων, ενός αγαπημένου μου ποιητή «Ο κόσμος υποφέρει και

πονά  και  εσείς  τα  ίδια  παραμύθια» λέει  ο  στίχος.  Αν  ήμουν  καλός,  θα

μπορούσα να το τραγουδήσω κιόλας.

Απευθυνόμαστε  στα  κόμματα που έχουν κυβερνήσει:  στο  ΠΑΣΟΚ,  τη Νέα

Δημοκρατία  και  το  ΣΥΡΙΖΑ  και  τους  επαναλαμβάνουμε  αυτό  τον  στίχο:  Ο

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια.

Περιμέναμε  όλη  αυτή  την  προεκλογική  περίοδο  να  ακούσουμε  κάποια

συγκεκριμένη απάντηση για όλα αυτά που θα γίνουν την επόμενη μέρα. Δεν

έρχεται.  Ακόμη  κι  αυτή  τη  στιγμή  τους  λέμε  ότι  θέλουμε  να  μας  πουν

τουλάχιστον σε ποια ημερομηνία θέλουν να μας γυρίσουν.  Θέλουν να μας

γυρίσουν στο Γενάρη του ’15; Στους αυτοσχεδιασμούς και στα βήματα στο

κενό; Ή, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θέλουν να μας γυρίσουν στο 2013-

2014 τότε που πέταγαν τις μεταρρυθμίσεις στο κάλαθο των αχρήστων;

Εμείς  χωρίς  πολλά  μέσα  και  μεγάλες  διαφημιστικές,  προσπαθούμε  τις

τελευταίες κυρίως μέρες που ο κόσμος δείχνει ένα ενδιαφέρον να του πούμε

συγκεκριμένα πράγματα για τη ζωή του, να του πούμε τι μπορεί να αλλάξει και

πως  μπορεί  να  αλλάξει  η  ζωή  του  προς  το  καλύτερο  από  την  ερχόμενη

Δευτέρα.
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Γιατί ξέρετε -και το λέμε με κάθε τόνο, θεωρούμε ότι τους έχουμε πληρώσει

πάρα πολύ ακριβά. Έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα

Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τους έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και

σε χρήμα και σε ψυχολογία.

Λέμε στον κόσμο ότι έχει ένα μεγάλο δίλημμα την Κυριακή: να επιστρέψει σε

μια από τις ημερομηνίες του παρελθόντος ή να φύγει μπροστά με ένα δυνατό

Ποτάμι.  Ένα Ποτάμι  του 10% για να  μπορέσουμε να  ελέγξουμε το πρώτο

κόμμα, να μην επαναλάβει τις ίδιες γνωστές αυθαιρεσίες του παρελθόντος.

Βέβαια σήμερα εδώ δεν είμαστε για τα συνθήματα, είμαστε για τις λύσεις. Γιατί

επίσης είπαμε στον ελληνικό λαό ότι  μπορεί  τα  προβλήματα να  είναι  δικά

τους,  να  είναι  προβλήματα  που  έχει  δημιουργήσει  στο  παλιό  πολιτικό

σύστημα, είμαστε όμως υποχρεωμένοι οι λύσεις να είναι δικές μας.

Έχουμε σήμερα μια πρωτότυπη για τα πολιτικά δεδομένα παρουσίαση, λίγες

μέρες πριν από τις εκλογές. Είναι εδώ οι άνθρωποι που συζητάμε μαζί τους

τις οικονομικές λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για

τους  χαμένους  των  Μνημονίων.  Γιατί  ξέρετε,  ότι  αυτή  είναι  η  απόλυτη

προτεραιότητα για το Ποτάμι:  οι  χαμένοι  των Μνημονίων,  οι  άνθρωποι της

ανεργίας  και  οι  μικρομεσαίοι  που χάνουν τις  δουλειές  τους,  τα  νέα  παιδιά

κυρίως που δεν βλέπουν μέλλον σε αυτή τη χώρα.

Δεν  είμαστε  όμως  εδώ  για  τα  συνθήματα,  είμαστε  εδώ  για  να  πούμε

συγκεκριμένες  προτάσεις,  συγκεκριμένες  λύσεις  και  θα  ακούσετε  τους

ανθρώπους που τόσους μήνες συνεργάζομαι.  Θα σας πω κάτι  παράδοξο,

αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ δεν είναι Ποτάμι. Τι εννοώ; Δεν είναι Ποτάμι

με την έννοια του μέλους όλοι, και αυτή είναι η διαφορά μας σε σχέση με τα

άλλα κόμματα.

Είναι οι άνθρωποι που συζητάμε μαζί τους. Είναι Ποτάμι ως προς τις λύσεις.

Δεν είναι Ποτάμι με την έννοια της κάρτας μέλους. Όπως δεν είναι Ποτάμι ο

Διαμαντούρος,  ο  Αλιβιζάτος.  Είναι  μαζί  μας  αλλά  δεν  τους  θέλουμε

κομματικούς  υπαλλήλους.  Θέλουμε  προσωπικότητες  που  πετυχαίνουν  στη

ζωή και κάποια στιγμή βοηθούν ένα λαϊκό Κίνημα όπως είναι το Ποτάμι, για

να δώσει λύσεις.
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Θέλω  να  ακούσουμε  όλοι  και  βέβαια  εσείς  οι  δημοσιογράφοι  που  είστε

σήμερα  εδώ,  τις  δικές  μας  προτάσεις  και  στη  συνέχεια  θα  έχουμε  τη

δυνατότητα να κάνουμε κι ένα διάλογο, να κάνετε τα ερωτήματα.

Δίνω  τον  λόγο  στον  Μάνο  Ματσαγγάνη  που  είναι  και  στο  ψηφοδέλτιο

Επικρατείας  του  Ποταμιού,  για  να  διαψεύσω  την  άποψη  ότι  οι  Αριστεροί

οικονομολόγοι έχουν την εμφάνιση του Γιάνη Βαρουφάκη!

Μ.  ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ  πολύ.  Εγώ  θα  σας  πω  τι  μπορούμε  να

κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική κρίση.

Κατ'  αρχήν  η  επόμενη  Κυβέρνηση  πρέπει  να  αφήσει  τη  μοιρολατρία  των

προηγούμενων  κυβερνήσεων.  Είναι  αλήθεια  ότι  η  κοινωνική  κρίση  είναι

σοβαρή, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι είναι διαχειρίσιμη. Αυτή είναι η δουλειά

της κυβέρνησης.

Τι  μπορούμε  να  κάνουμε;  Χρειαζόμαστε  μια  γενναία  στροφή  προς  την

κοινωνική  πολιτική.  Πρέπει  να  εξοικονομήσουμε  πόρους  από  μερικά

πράγματα  που  κάνουμε  και  δεν  έχουν  καλό  αποτέλεσμα  και  να  τους

χρησιμοποιήσουμε  σε  άλλα  πράγματα  που  δεν  κάνουμε  και  θα  έχουν

πολλαπλάσιο αποτέλεσμα.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακόμη και σήμερα μετά από πέντε χρόνια

διεθνούς επιτήρησης και σκληρής λιτότητας και Μνημονίου κτλ., το 25% όσων

βγαίνουν στη σύνταξη σήμερα,  έχουν ηλικία κάτω των 55. Στο δημόσιο το

ποσοστό αυτό είναι 36%.

Ξέρετε πόσο κοστίζουν όλα αυτά; Πόσο κοστίζουν οι συντάξεις σε άτομα που

είναι  στο  άνθος  της  ηλικίας  τους  -25  έως  55  ετών;  Κοστίζουν  20  φορές

περισσότερο από όσο κοστίζει το πολυδιαφημισμένο πακέτο μέτρων για την

ανθρωπιστική κρίση, της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Σκορπάμε χρήματα και φυσικά δεν μας φτάνουν για άλλα πράγματα και έτσι

δεν μιλάμε καν γι' αυτά. Κανείς δεν μιλά για το γεγονός ότι στους 10 ανέργους

οι  9  δεν  παίρνουν  επίδομα  ανεργίας  και  δεν  παίρνουν  και  κανένα  άλλο

επίδομα. Κανείς δεν πολυμιλάει για το ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν παιδιά

που  πάνε  στο  σχολείο  νηστικά.  Τα  νοσοκομεία  μας  δεν  έχουν  γάζες  και

φυσικά  για  πράγματα  που  έχουν  όλες  οι  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  τύπου
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ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δεν μας περισσεύουν χρήματα και έτσι δεν το

κάνουμε.

Τι  μπορούμε  να  κάνουμε;  Να  ξεκινήσουμε  από  την  εξυγίανση  του

ασφαλιστικού συστήματος. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα, με

τους ίδιους κανόνες, χωρίς εξαιρέσεις και δίκαιο, αλλά φυσικά πιο λιτό. Αυτό

θα απελευθερώσει πόρους. Οι πόροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί

που θα πιάσουν τόπο.

Χρειάζεται  να  επιμηκύνουμε  τη  διάρκεια  του  επιδόματος  ανεργίας,  μέχρι  η

ανεργία να αρχίσει να πέφτει σημαντικά. Χρειάζεται να εγγυηθούμε σε όλους

τους Έλληνες,  σε όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας, ξεκινώντας από

τους  πιο  αδύναμους,  πρόσβαση σ’  ένα  βασικό  πακέτο  υπηρεσιών υγείας:

επισκέψεις στους γιατρούς, νοσηλεία, φάρμακα.

Χρειάζεται να εγγυηθούμε μια θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλες τις

οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Αυτή η θέση θα είναι είτε σε δημοτικούς

δημόσιους  σταθμούς,  είτε  με  τη  μορφή  κουπονιού  σε  ιδιωτικούς

πιστοποιημένους σταθμούς. Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι έξω από τον

παιδικό σταθμό, όπως έμειναν τόσες χιλιάδες αυτές τις μέρες.

Οι  ηλικιωμένοι  που  μένουν  μόνοι  τους  πρέπει  να  έχουν  πρόσβαση  στο

«Βοήθεια στο Σπίτι», τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, στα δημοτικά σχολεία

να μπορούν να έχουν γεύματα στα σχολεία. Οι άλλες χώρες αυτό κάνουν. Δεν

είναι καν ακριβό. Θα είναι δωρεάν για τα φτωχά παιδιά, θα είναι έναντι ενός

μικρού αντιτίμου για όλα τα υπόλοιπα παιδιά.

Και κυρίως θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε

εθνική κλίμακα αφού μάθουμε από τα διδάγματα και από την εμπειρία της

πιλοτικής  εφαρμογής  αλλά  αυτό  θα  σας  το  πει  καλύτερα  η  Αντιγόνη

Λυμπεράκη.

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ωραία.  Πόσες  ερωτήσεις  έχω  να  σου  κάνω  τώρα!!

Ερωτήσεις εννοώ για να φωτίσουμε κάποιες πτυχές του προγράμματός μας.

Αλλά ας συνεχίσει η Αντιγόνη Λυμπεράκη.

Α.  ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Η  Ελλάδα  χρειάζεται  ένα  κοινωνικό  εργαλείο  για  την

αντιμετώπιση  των  κρίσεων.  Ένα  εργαλείο  ικανό  να  αντιμετωπίζει  τις
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κοινωνικές συνέπειες που να παρηγορεί αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει ότι

όταν έρθει η ανάκαμψη δεν θα μείνει κανένας και καμία πίσω.

Τη σημασία τέτοιων εργαλείων την καταλαβαίνουμε κοιτάζοντας χώρες όπως

η  Ιρλανδία,  η  Πορτογαλία,  η  Κύπρος  που  είχαν  συστήματα  ελάχιστου

εγγυημένου  εισοδήματος  και  εκεί  η  κρίση είχε  πολύ μικρότερες  κοινωνικές

επιπτώσεις, πιο ανεκτές και κυρίως η διάρκειά τους ήταν πολύ μικρότερη.

Γι'  αυτό  κι  εμείς  στο  Ποτάμι  από  τον  Φεβρουάριο  όταν  συζητιόταν  το

νομοσχέδιο για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης, είχαμε προτείνει το

ελάχιστο  εγγυημένο εισόδημα. Τότε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ προτίμησε να δώσει

200  εκατομμύρια  στους  φτωχούς  με  το  ίδιο  νομοσχέδιο  που  έδινε  500

εκατομμύρια  για  να  αγοραστούν  κάτι  πανάρχαια  αεροπλάνα  για  τον  κ.

Καμμένο.

Ουσιαστικά  πέταξε  μερικά  ψίχουλα  σε  ειδικές  κατηγορίες,  σε  ειδικά

προγράμματα, κάτι σαν το παλιό προσάρτημα του πελατειακού κράτους.

Η δική μας πρόταση είναι ότι θέλουμε ένα σύστημα με ενιαίους κανόνες για

όλους  και  για  όλες,  που  θα  εντοπίζει  την  πραγματική  ανάγκη  και  θα

παρεμβαίνει. Ένα σύστημα δηλαδή κάτι σαν το ΕΚΑΣ αλλά για ολόκληρο τον

πληθυσμό. Ένα σύστημα, που θα εντοπίζει, θα αμβλύνει τις επιπτώσεις, θα

καλύπτει  με χρηματικό εισόδημα ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ λίγους

πόρους ή καθόλου και παράλληλα θα δίνει κι ένα πακέτο υπηρεσιών για να

αντιμετωπιστούν οι αιτίες της φτώχειας και του αποκλεισμού.

Μερικοί μας λένε «και πως θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο; Κοστίζει πάρα πολύ»;

Θα ήθελα να πω ότι στην πλήρη εφαρμογή του το σύστημα του ελάχιστου

εγγυημένου εισοδήματος που προτείνουμε εμείς, δεν θα κοστίζει περισσότερο

από το σημερινό σύστημα που είναι ένα κοινωνικό κράτος – κουρελού.

Θέλω  να  σας  θυμίσω  ότι  σήμερα  κάθε  πλούσιος  πολίτης  παίρνει  σε

κοινωνικές  παροχές  τριπλάσιο  ποσό  από  τον  κάθε  φτωχό.  Δηλαδή  η

κοινωνική παροχή για κάθε πλούσιο είναι ίση με την κοινωνική παροχή για

τρεις φτωχούς ανθρώπους. Ασφαλώς θα υπάρξουν προσαρμογές μέχρι να

αναπτυχθεί πλήρως το σύστημα και το ΕΚΑΣ θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό

το σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,  αλλά σε καμία περίπτωση

δεν θα μείνει κανείς και καμία ακάλυπτη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.
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Εκεί  στον πίνακα μπορείτε  να  δείτε  κάποιους υπολογισμούς που δείχνουν

πως ένα σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μπορεί να σχεδιαστεί

είτε κατά τα πρότυπα της Πορτογαλίας, είτε κατά τα πρότυπα της Κύπρου που

είναι λίγο πιο γενναιόδωρα και εκεί βλέπετε τι επιπτώσεις έχουν στη μείωση

της  φτώχειας,  στη  μείωση  της  ακραίας  φτώχειας  και  πόσοι  άνθρωποι

καλύπτονται.

Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι το εξής: δεν είναι μόνο η παροχή

πόρων. Είναι εντοπισμός ανάγκης και υπηρεσίες, είναι ένα σύστημα μοχλός

που  πάει  ολόκληρη  την  κοινωνία  μπροστά  εντοπίζοντας  την  προσπάθεια

στους πιο αδύναμους.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ο Γιώργος Παγουλάτος.

Γ.  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ: Η Ελλάδα πρέπει  να  έχει  φωνή στη μεταρρύθμιση στο

ευρώ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε απόντες από τις εξαιρετικά

σημαντικές διεργασίες στην Ευρωζώνη, ως η χώρα – πρόβλημα. Πρέπει να

μπορέσουμε  από μια  βάση αξιοπιστίας  και  σοβαρότητας  να  ενώσουμε  τις

δυνάμεις  μας  με  άλλες  δυνάμεις  με  τις  οποίες  έχουμε  συγκλίνοντα

συμφέροντα,  για να μετατρέψουμε το ευρώ, σε μια πραγματική οικονομική

ένωση.

Επτά στόχοι. Ο πρώτος είναι ότι δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα

άλλα θεσμικά όργανα να κοιτάνε μόνο τους οικονομικούς στόχους. Πρέπει να

λαμβάνουν  υπόψη  και  τους  οικονομικούς  δείκτες.  Αυτό  σημαίνει  να  μην

παρακολουθούνται μόνο τα ελλείμματα και οι αποκλίσεις από τους στόχους

που τίθενται  από την Επιτροπή, αλλά να παρακολουθούνται  και  οι  δείκτες

φτώχειας,  ανισότητας,  υγειονομικής κάλυψης και  όλοι  οι  άλλοι  δείκτες  που

έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της κοινωνικής συνοχής. Και να ενισχύονται.

Το  δεύτερο  είναι  ότι  χρειαζόμαστε  μια  κοινή  ευρωπαϊκή  αντιμετώπιση  της

φοροαποφυγής,  των  φορολογικών  παραδείσων  και  της  υψηλής

φοροδιαφυγής. Καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της. Είναι ανάγκη όχι μόνο για

την ενίσχυση των δημοσιονομικών εσόδων και για την ανάπτυξη, αλλά είναι

αίτημα κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Το τρίτο,  χρειαζόμαστε  μια πραγματική δημοσιονομική ενοποίηση με κοινό

προϋπολογισμό  Ευρωζώνης,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  η  Ευρωζώνη  ν’
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αντιμετωπίζει  με  τα  εργαλεία  που  έχει  οποιοδήποτε  φυσιολογικό

ομοσπονδιακού τύπου κράτος, ν’ αντιμετωπίζει τις κρίσεις και τις υφέσεις που

υφίστανται συγκεκριμένα κράτη μέλη της την ώρα που αυτά δεν έχουν επαρκή

εργαλεία για να τις αντιμετωπίσουν.

Ένας κοινός προϋπολογισμός Ευρωζώνης όπως έχει προταθεί και από άλλες

κυβερνήσεις, θα μπορεί να ενισχύεται, να χρηματοδοτείται τουλάχιστον στην

αρχική φάση από ένα ευρωομόλογο που θα εκδίδεται στις αγορές.

Το  τέταρτο,  κι  είναι  εξαιρετικά  σημαντικό,  χρειαζόμαστε  ένα  ευρωπαϊκό

σύστημα επιδότησης ανέργων, το οποίο θα έρχεται και θα συμπληρώνει τα

εθνικά  συστήματα  και  τις  εθνικές  προσπάθειες  και  μεταρρυθμίσεις  για  τη

μείωση της ανεργίας.  Αυτό ειδικά θα πρέπει  να έχει  εφαρμογής τις  χώρες

εκείνες στις η ανεργία βρίσκεται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Τα επίπεδα

ανεργίας στην Ελλάδα και την Ισπανία δεν είναι ένα πρόβλημα για την Ελλάδα

και  την  Ισπανία,  είναι  ένα  ευρωπαϊκό  πρόβλημα και  πρέπει  η  Ευρώπη ν’

αποκτήσει τα δικά της εργαλεία για να μπορεί ν’ αντιμετωπίζει τουλάχιστον το

κυκλικό επίπεδο της ανεργίας.

Πέμπτον, χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων πέρα από

το προγραμματική Γιουνκέρ, το οποίο θα έρθει και θα κατευθυνθεί ακριβώς

στις οικονομίες που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη αποεπένδυση. Και αυτό θα

μπορεί  να  χρηματοδοτηθεί  με  την  αγορά  ομολόγων  της  Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Έκτον:  Χρειαζόμαστε  ένα  κοινό  Πανευρωπαϊκό  Σύστημα  Εγγύησης

Καταθέσεων, ο λεγόμενος τρίτος πυλώνας της τραπεζικής ενοποίησης έτσι

ώστε οι καταθέτες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας,

να  αισθάνονται  ότι  εγγυητής  για  τις  αποταμιεύσεις  τους  μέχρι  τις  100.000

ευρώ δεν είναι απλώς το εθνικό κράτος, αλλά είναι η ίδια η Ευρωζώνη.

Τέλος, πρέπει ν’ απορριφθούν οι προσπάθειες εισαγωγής ρήτρας εξόδου από

το  ευρώ.  Είναι  σημαντικό  να  ενισχυθεί  το  αμετάκλητο  της  μετοχής  στην

Ευρωζώνη.

Με αυτές τις παρεμβάσεις μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια μεταρρύθμιση του

ευρώ προς όφελος της Ελλάδας.
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ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Για  το  τελευταίο  ίσως να  άξιζε  να  μας  πεις  δυο τρία

πράγματα παραπάνω.

Γ.  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ: Υπάρχει  πρόσφατα  μια  πρόταση  του  Γερμανικού

Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, να εισαχθεί μια ρήτρα εξόδου

από το κοινό νόμισμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που εισάγεται

σε  μια  Συνθήκη,  αποτελεί  μέρος  του  θεσμικού  πλαισίου,  αυτομάτως

δημιουργεί προσδοκίες εξόδου. Αυτές οι προσδοκίες του Grexit, τις οποίες τις

ζήσαμε τα τελευταία 5 χρόνια, υπονομεύουν κάθε προσπάθεια προσαρμογής.

Πρακτικά  σημαίνουν  ότι  οι  ελληνικές  επιχειρήσεις,  το  ελληνικό  κράτος  θα

δανείζονται διαρκώς με πολύ υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αυτό το

κόστος θα πρέπει ν’ αντισταθμίζεται με πολύ μεγαλύτερες θυσίες στο επίπεδο

του κόστους της εργασίας για παράδειγμα, για να μπορούν οι επιχειρήσεις να

παραμένουν ανταγωνιστικές και ούτω καθ' εξής, σ’ έναν φαύλο κύκλο.

Το να φύγεi επομένως οποιαδήποτε αναφορά στο Grexit και να επιστρέψουμε

σ’ αυτό που ήταν η Ευρωζώνη από την αρχή, μια αμετάκλητη Νομισματική

Ένωση, θα μπορέσει να βγάλει από τη μέση με την προϋπόθεση ότι κι εμείς

προχωράμε  στο  δρόμο  της  προσαρμογής,  αυτό  τον  εφιάλτη.  Και  αυτό

αυτομάτως θα επιτρέψει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται φθηνότερα και να

μπούμε σ’ ένα δρόμο ανάπτυξης. Και τις ελληνικές επιχειρήσεις κυρίως να

οδηγήσουν αυτή την ανάπτυξη.

Σ. ΜΟΥΓΕΡ: Μίλησες πριν για τους μεγάλους κανόνες των μνημονίων και η

αλήθεια είναι ότι το εφιαλτικό κομμάτι των τελευταίων 6 ετών είναι ότι 900.000

άνθρωποι  έχασαν τη δουλειά τους. 650.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν

είναι σε τομείς που δε μπορούν ν’ αυξηθούν διότι έχει αλλάξει τόσο πολύ το

πλαίσιο. Και ο δικός μας ο νους και ο λογισμός, είναι στο πώς μπορούμε να

φύγουμε απ’ αυτό το 26% ανεργίας που βλέπουμε και να πάμε σ’ ένα 12%,

11%, σ’ ένα νορμάλ επίπεδο ανεργίας.

Δηλαδή λέμε τι: Ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια πρέπει να δημιουργηθούν

700 περίπου θέσεις εργασίας. 12.000 θέσεις περίπου το μήνα, 13.000 θέσεις

περίπου το μήνα. Αυτό δε θα γίνει μαγικά, υπάρχουν πολλές θεωρίες για το

ότι πρέπει να προσλάβει πάρα πολύ κόσμο το Δημόσιο ή να νομοθετηθούν..
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Οι  δουλειές  δε  νομοθετούνται,  οι  δουλειές  δημιουργούνται  μέσω  της

δημιουργίας  νέων  επιχειρήσεων.  Και  μόνο  μέσω  της  επιχειρηματικότητας

μπορούμε να φύγουμε από το τέλμα στο οποίο έχουμε περιέλθει. Όμως το

συζητάμε  θεωρητικά  και  θέλω  να  κάνω  μερικές  διαπιστώσεις.  Γιατί  δε

μπορούμε να μιλάμε σ’ ένα κενό πλαισίου.

Πρώτον:  Η Ελλάδα είναι  μια  χώρα με πολύ μικρές  επιχειρήσεις.  Είναι  μια

χώρα στην οποία έχουμε κατά μέσο όρο 1,8 άτομα ανά επιχείρηση, το 98%

των επιχειρήσεων, κάτω από 20 άτομα. Τι σημαίνει αυτό;

Πρώτον,  πρέπει  να  μπορούμε  να  ενθαρρύνουμε  τη  δημιουργία  πολλών

μικρών, νέων επιχειρήσεων. Δεν είμαστε μια χώρα που έχει Siemens, που

έχει BMW,  που  έχει Nokia.  Δεν  είναι  αυτό  το  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο

λειτουργούμε.  Πρέπει  να  το αποδεχθούμε και  πρέπει  να  ενθαρρύνουμε  τη

μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα.

Μας δίνει μια πολύ μεγάλη ευελιξία για το δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει ν’

αναγνωρίσουμε,  είναι  ότι  είμαστε  σε  τομείς  που  δεν  έχουν  μεγάλη

προστιθέμενη  αξία.  Κι  αυτό  είναι  το  σημαντικότερο  κομμάτι.  Για  να

διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο και την Ελλάδα ως μια πλούσια χώρα,

πρέπει ν’ αλλάξουμε το μοντέλο. Δε μπορούμε να παράγουμε υπηρεσίες που

δεν  έχουν  υψηλή  προστιθέμενη  αξία  και  προϊόντα  που  δεν  έχουν  υψηλή

προστιθέμενη αξία.

Αυτή τη στιγμή 90% περίπου υπολογίζουν, των παραγόμενων προϊόντων και

υπηρεσιών στην Ελλάδα, είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό πρέπει ν’

αλλάξει.  Το  καλό  είναι  ότι  ακριβώς  επειδή  έχουμε  μικρές  ευέλικτες

επιχειρήσεις  μπορεί  ν’  αλλάξει  πολύ  πιο  γρήγορα  απ’  ό,τι  σε  άλλες

χώρες.            

Το τρίτο: Είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει τραπεζικό σύστημα. ό,τι και να

λέμε, όσο καλός και δυνατός να είναι ο σπόρος, αν τον πετάξεις πάνω σε μια

πέτρα και δεν έχει νερό, δε θα πιάσει. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να

ξεφύγουμε από το καθεστώς των capital controls που έχουμε αυτή τη στιγμή

και να υπάρξει μια ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Χωρίς αυτό, η

οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα έχει πρόβλημα.
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Τέταρτον: Μιλάμε για τι μεγάλες επενδύσεις τις οποίες τις διώχνουμε. Πρέπει

να τις φέρουμε. Είναι αστείο να παίρνει 35 δισεκατομμύρια ξένων επενδύσεων

το χρόνο η Ιρλανδία, 13 το Ισραήλ, 5 η Ουγγαρία κι εμείς να είμαστε στα 2. Για

να λέμε λίγο το πλαίσιο..               

Άρα, έχουμε μια σειρά από προτάσεις τις οποίες δε θα σας κουράσω να σας

πω, αλλά θα πω απλά πέντε πράγματα.

1)  Πρέπει  να  πέσει  η  φορολόγηση  των  επιχειρήσεων.  Αυτή  τη  στιγμή  δε

μπορούμε να τραβήξουμε καινούργιες επιχειρήσεις, διώχνουμε επιχειρήσεις.

Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το πλαίσιο της φορολόγησης. Δε μπορεί

να γίνει  σήμερα, μπορεί όμως να γίνεις σε βάθος μιας πενταετίας και είναι

απαραίτητο να γίνει.

2)  Κατάργηση  του  τέλους  επιτηδεύματος.  Είναι  παράλογο  μια  καινούργια

επιχείρηση η οποία προσπαθεί να ξεκινήσει τη δουλειά της να επιβαρύνεται μ’

ένα  τέλος  650  ή  παραπάνω  ευρώ,  θα  πάει  στα  1.000,  στην  αρχή.  Είναι

τελείως παράλογο.

3) Δεν έχουμε σταθερό πλαίσιο, άρα κανείς δε μπορεί να κάνει μια επένδυση

που να έχει ορίζοντα πάνω από 2-3 χρόνια γιατί αλλάζει συνέχεια το πλαίσιο.

Κι  όταν  μιλάω  για  πλαίσιο  δε  μιλάω  μόνο  για  φορολογία,  φορολογικό,

εργασιακό,  τα  πάντα  αλλάζουν.  Πρέπει  να  μπορούμε  να  εγγυηθούμε  το

πλαίσιο.

4) Πρέπει να μειωθεί το κόστος ενέργειας. Είμαστε σε χώρα η οποία έχει από

τα  πιο  ακριβά  κόστη  ενέργειας  σε  όλη  την  Ευρώπη.  και  καταστρέφει

οποιαδήποτε παραγωγή.

Αυτά είχα να πω, πολύ γρήγορα.

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είμαστε  όλοι  όπως  φαντάζεστε,  τηλεγραφικοί  γιατί

θέλουμε να δώσουμε και  χρόνο στους δημοσιογράφους να ρωτήσουν.  Και

όπως  ήδη  βλέπουν  οι  τηλεθεατές  από  τη  μετάδοση,  παρουσιάζουμε

αναλυτικά,  κυρίως  στο  site  μας,  στο potami.gr,  συγκεκριμένες  αναλυτικές

θέσεις  για όλα αυτά τα οποία ακούτε  σήμερα.  Ο Θανάσης Σκόκος έχει  το

λόγο.

Θ.  ΣΚΟΚΟΣ: Στο  Ποτάμι  είμαστε  κατά  του  ξεπουλήματος  της  δημόσιας

περιουσίας.  Είμαστε  όμως  υπέρ  των  επενδύσεων.  Με  τις  επενδύσεις  θα
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μειωθεί η ανεργία. Γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημά μας. Έτσι, με αυτή την

έννοια είμαστε υπέρ των συμβάσεων παραχώρησης ορισμένου χρόνου, κάτω

από διαφανείς διαδικασίες και με βάση το δημόσιο συμφέρον ούτως ώστε να

γίνουν  αυτές  οι  επενδύσεις.  Αυτό  που  έχει  επικρατήσει  να  λέμε,

αποκρατικοποιήσεις.

Λέμε  λοιπόν  ότι  μέσα  στο  2016  πρέπει  να  τελειώνουμε  με  τις  7  ώριμες

αποκρατικοποιήσεις,  τα  δυο  λιμάνια,  τα  14  περιφερειακά  αεροδρόμια,  τον

Αστέρα, το Ελληνικό, τον Ιππόδρομο. Αυτές θα φέρουν δουλειές. Θα δώσουν

όχι μόνο άμεσες δουλειές σ’ αυτούς που θα συμμετέχουν στις επενδύσεις και

θα  εργάζονται  σ’  αυτές,  αλλά  και  σε  δεκάδες,  εκατοντάδες  ελληνικές

επιχειρήσεις και εργαζομένους που θα εργαστούν περιφερειακά. Θα είναι ένας

μοχλός ανάπτυξης που θα μειώσει την ανεργία.

Θα σας πάω σ’ ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με το χρέος. Συνήθως όταν

ακούτε  «χρέος»,  πάει  ο  νους  σας  στο  δημόσιο  χρέος,  πάνω  στο  οποίο

αναπτύσσεται μια μεγάλη δημαγωγία. Και αυτό γιατί: Γιατί αυτό θα ρυθμιστεί

κι  έτσι  όποιος  είναι  στην  κυβέρνηση,  προσδοκά  να  το  παρουσιάζει  σαν

προσωπικό του θρίαμβο.

Όμως, ο μεγάλο βραχνάς για την οικονομία και τους πολίτες είναι το ιδιωτικό

χρέος.. Αυτά δηλαδή τα οποία χρωστάμε στις Τράπεζες και το Δημόσιο. Στο

Δημόσιο  χρωστάμε  80  δις  από  τα  οποία  εκτιμάται  ότι  είναι  δύσκολο  να

εισπραχθούν  παραπάνω  από  5  έως  10  δις.  Στις  Τράπεζες,  χρωστάμε,

επιχειρήσεις  και  νοικοκυριά,  215  δις  από  τα  οποία  δεν  πληρώνουμε,  δεν

εξυπηρετούμε, τα 100 δις. Περίπου δηλαδή το μισό. 64 δις στεγαστικά δάνεια.

1.200.000 στεγαστικά δάνεια που τα έχουν πάρει 800.000 πολίτες και που το

40%, ίσως και παραπάνω, δεν εξυπηρετείται.

Στο Ποτάμι λέμε κάτι πολύ καθαρό από την αρχή: Κανένας δε μπορεί να χάσει

το σπίτι του αν πράγματι δε μπορεί να το πληρώσει. Αλλά και σε κανέναν δε

μπορεί να χαριστεί ένα σπίτι το οποίο το χρωστάει. Έτσι, μ’ αυτή την έννοια,

δεν υπάρχει θέμα να διώξουμε ανθρώπους από τα σπίτια και τα νοικοκυριά

στα οποία κατοικούν.

Μια στις  δυο μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  δεν πληρώνει  τα  δάνειά  της.  Έτσι

λοιπόν, αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο βραχνά στην ανάπτυξη της οικονομίας,

ενώ  οι  Τράπεζες  έχουν  καταντήσει  ζόμπι  και  δε  δανείζουν.  Διαρκώς
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δανειζόμαστε σαν κράτος ούτως ώστε να κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση των

Τραπεζών.

Είναι αυτός ο καταλληλότερος τρόπος; Μάλλον όχι. Εμείς λέμε ότι όλο αυτό το

χρέος κάτω από διαφανείς κανόνες, οργανωμένα και με νομοθεσία που θα

ψηφιστεί,  πρέπει  να πάει  σ’  έναν Οργανισμό για να το διαχειριστεί.  Να το

διαχειριστεί σε βάθος χρόνου και σωστά.

Για παράδειγμα, έχουμε 24 δις καταναλωτικά δάνεια τα οποία είναι περίπου,

μέσος όρος κάτω από 5.000 ευρώ, αν κάποιος έχει πληρώσει το κεφάλαιο και

κάποιους  τόκους,  πρέπει  να  συνεχίσουμε  σε  συνθήκες  κρίσης  να  τον

κυνηγάμε; Πρόκειται για 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό θα δημιουργούσε κι

ένα χαμηλότερο κόστος διαχείρισης.

Άρα λοιπόν, πρέπει να κάνουμε έναν Οργανισμό, αυτό που ορισμένοι λένε

κακή Τράπεζα, αλλά είναι μια πολύ καλή Τράπεζα αυτή αν δουλέψει σωστά, η

οποία θ’ αναδιαρθρώσει παραγωγικά όλη την ελληνική οικονομία.

Και βγάζοντας αυτά τα δάνεια από τις Τράπεζες, τότε αυτές θα μπορέσουν ν’

ανακεφαλαιοποιηθούν από ιδιωτικά κεφάλαια. Και θα σταματήσουν να είναι

ένας βραχνάς που δημιουργεί νέο δημόσιο χρέος. Ενώ θ’ αρχίσουν σε πολύ

σύντομο χρονικό διάστημα να χρηματοδοτούν την οικονομία που είναι βασικό

στοιχείο για την ανάπτυξη.

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ θέλω να πω δυο λόγια για το τι  πρέπει  να κάνει  το

Υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά τις εκλογές.

Το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να βάλει συγκεκριμένους στόχους ώστε να

μας βγάλει γρηγορότερα από αυτή την κρίση.

1)  Άμεση  και  οριστική  ανακεφαλαιοποίηση  των  Τραπεζών  ώστε  να  μην

ξαναχρειαστούν χρήματα και να χρηματοδοτήσουν πραγματικά την ελληνική

οικονομία.

2) Πάταξη της φοροδιαφυγής ώστε να υπάρχει το αίτημα της ισονομίας, αλλά

και  να  ξεκινήσουμε  επιτέλους  τη  μείωση  των  φορολογικών  βαρών  που

βαραίνουν τους πολίτες.

3)  Ενεργοποίηση  με  πνεύμα  δικαιοσύνης,  ανενεργών  κεφαλαίων  των

Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό.
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4) Εμπέδωση κλίματος  σταθερότητας  και  οικονομικής ασφάλειας,  αλλά και

μείωσης γραφειοκρατίας, ώστε επιτέλους να προσελκύσουμε τις πολυπόθητες

επενδύσεις. Τέλος, οριστική επίλυση του χρέους, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο

τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε κάποια μέτρα που μπορούν να μας βοηθήσουν

για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς: Ούτε μία μέρα χαμένη από το πλάνο

επανακεφαλαιοποίησης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Πρέπει  κατά το δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και  ιδιωτικά κεφάλαια για να

μειωθεί το βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Αλλά επίσης δεν πρέπει να

κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το τραπέζι, για να μην ξαναχρειαστούν

επιτέλους οι τράπεζές μας άλλα χρήματα, δεν το αντέχουμε.

Φοροδιαφυγή, αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Προτείνουμε:

Μία ΔΟΥ για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Επιτέλους μισθωτοί και συνταξιούχοι

να εξυπηρετούνται από το internet, τα τηλέφωνα και τα ΚΕΠ. Υποχρεωτικά

ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις  επιχειρήσεις  με τζίρο από 30 χιλιάδες

ευρώ και πάνω. Θα μειωθεί η φοροδιαφυγή, θα μειωθεί το κόστος, θα αυξηθεί

η ευελιξία της ελληνικής κοινωνίας.

Ενεργοποίηση ελέγχων γραφείου, με διασταυρώσεις μπορούμε να πιάσουμε

τη φοροδιαφυγή της πρώτης φοράς. Δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για όλα

τα φορολογικά νομοσχέδια τα οποία θα τα καταθέτει η Κυβέρνηση μαζί με τον

προϋπολογισμό της  χρονιάς.  Απαλλαγή  του  40% των επιχειρήσεων αυτές

που έχουν τζίρο μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ από το βραχνά του ΦΠΑ. Κατάργηση

όλων των  φόρων υπέρ  τρίτων.  Σταδιακή  ενοποίηση  φόρων και  εισφορών

ώστε επιτέλους να αρχίσει η μείωση της μαύρης εργασίας.

Επαναπατρισμό  με  φορολόγηση  μη  φορολογημένων  κεφαλαίων  που

βρίσκονται στο εξωτερικό, με πλήρη φορολόγηση, αλλά χωρίς πρόστιμα και

χωρίς ποινικές ευθύνες. Μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους ώστε επιτέλους

η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  να  αποκτήσει  δικούς  της  πόρους,  είναι  αναγκαίο.

Μείωση φόρων και εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν

νέους.

Για το χρέος. Ποιο είναι  το πρόβλημά του χρέους, αν το σκεφτούμε; Εμείς

ζητάμε να επιλυθεί το χρέος άμεσα και θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις μετά.
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Οι  εταίροι  μας  το  ακριβώς ανάποδο,  κάντε  τις  μεταρρυθμίσεις  και  θα σας

δώσουμε το χρέος.

Η λύση,  αυτό  που προτείνει  το  Ποτάμι  είναι  το  εξής:  Άμεση κοστολόγηση

όλων  των  μεταρρυθμίσεων,  για  παράδειγμα  η  αναμόρφωση  του

συνταξιοδοτικού  αξίζει  15  δις,  με  την  ολοκλήρωση  κάθε  μίας  από  τις

μεταρρυθμίσεις  παίρνουμε αυτόματα και  χωρίς πολιτική απόφαση ισόποση

μείωση  του  χρέους  μας.  Έτσι  δε  θα  συζητάμε  για  το  άνοιγμα  των

επαγγελμάτων, αλλά θα συζητάμε για το άνοιγμα των επαγγελμάτων που θα

μας μειώσει για 5 δις το χρέος.

Ανέφερα  ενδεικτικά  παραδείγματα  των  δράσεων  που  μπορούν  να  μας

βγάλουν από την κρίση. Ποιο είναι  το πνεύμα του Ποταμιού, ποιο είναι  το

πνεύμα όλων αυτών των δράσεων; Είναι το τρίπτυχο: Δουλειά, εμπιστοσύνη,

αποτελεσματικότητα.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου έχει το λόγο.

Π.  ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα  κι  από  μένα,  ήθελα  να  αναφερθώ  σε  δύο

πράγματα τα οποία ακούγονται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα και έχουν

σχέση με τις μεταρρυθμίσεις και την αναγκαία οικονομική ανάπτυξη.

Νομίζω το πρόβλημα της ελληνικής κρίσης, η ρίζα του προβλήματος είναι η

χαμηλή  ανταγωνιστικότητα  της  ελληνικής  οικονομίας,  κάτι  στο  οποίο

αναφέρθηκαν  και  οι  άλλοι  ομιλητές  προηγουμένως.  Αυτή  πάλη  η  χαμηλή

ανταγωνιστικότητα νομίζω ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι

από το 2001 έως το 2009-2010 η ελληνική  οικονομία σταμάτησε  να κάνει

σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν ένα χαρακτηριστικό: Τις κάνεις σήμερα

αλλά τα αποτελέσματα τα βλέπεις μερικά χρόνια αργότερα. Αυτός ήταν και ο

λόγος που παρά το ότι δεν έγιναν σοβαρές μεταρρυθμίσεις εκείνο το διάστημα

που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και το ότι είχαμε χαμηλά επιτόκια λόγω

του ευρώ, μας έδωσε κάποια οικονομική ώθηση ως το 2007. Την περίοδο

μετά το 2007 τη γνωρίζετε όλοι.

Από  το  2010  και  μετά  και  αντίθετα  από  ότι  λένε  διάφοροι  διεθνείς

παρατηρητές  και  ούτω  καθεξής,  στην  Ελλάδα  έχουν  γίνει  πολλές

μεταρρυθμίσεις  κι  είναι  κάτι  το  οποίο  το  πιστοποιούν  Διεθνείς  Οργανισμοί
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όπως ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Τράπεζα και ούτω καθεξής. Που είναι το πρόβλημα

όμως; Ξεκινάγαμε από πάρα πολύ χαμηλή βάση. Αντίθετα από ότι λένε άλλα

κόμματα, αυτή η πορεία δεν πρέπει με τίποτα να σταματήσει, ίσα-ίσα πρέπει

να επιταχυνθεί.

Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς στους οποίους κατά τη γνώμη μου θα χρειάζεται η

μεγαλύτερη επικέντρωση της προσπάθειας; Νομίζω ότι είναι τρεις. Ο πρώτος

έχει να κάνει με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα

του δημόσιου τομέα, που θα τον κάνουν περισσότερο  φιλικό προς τον πολίτη

και το κυριότερο περισσότερο φιλικό προς το επιχειρείν.

Το  κράτος  πρέπει  να  μείνει  σε  ένα  ρόλο  ο  οποίος  θα  είναι  επιτελικός,

εποπτικός,  ρυθμιστικός,  όχι  παραγωγός.  Εκεί  που  χρειάζεται  να  είμαστε

παραγωγοί πρέπει  να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, υγεία,  παιδεία

και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων,  κάτι  στο  οποίο  δεν  ήμασταν  καλοί  ούτε

στους παλιούς καλούς καιρούς τους λεγόμενους.

Ο δεύτερος μεγάλος τομέας είναι στις απελευθερώσεις αγορών και εκεί που

πρέπει να δώσουμε την πολύ μεγάλη έμφασή μας νομίζω ότι πρέπει να είναι

οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι αυτός ένας τομέας ο οποίος θα

καταφέρει να κάνει τα προϊόντα μας περισσότερο ανταγωνιστικά, να ανοίξουν

περισσότερες επιχειρήσεις, να βρουν περισσότεροι δουλειά, τα παιδιά μας και

οι άνεργοί μας.

Ο τρίτος σημαντικός τομέας και είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν επίσης οι

προηγούμενοι, έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας. Σε

περίοδο κρίσης πάντα αυξάνονται  οι  ανάγκες και μειώνονται  οι  πόροι, άρα

αυτό  το  πράγμα  το  οποίο  είναι  πολύ  μεγάλη  ανάγκη  να  γίνει  τώρα  είναι

κυρίως το μη ανταποδοτικό κομμάτι των κοινωνικών παροχών να κατευθυνθεί

σε αυτούς που πραγματικά έχουν την πολύ μεγάλη ανάγκη και το ελάχιστο

εγγυημένο εισόδημα είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση.

Ανακεφαλαιώνοντας  θα  ήθελα  να  πω ότι  οικονομίες  σαν  την  ελληνική  και

κοινωνίες σαν την ελληνική, οι οποίες είναι κοινωνίες που γερνάνε, ο μόνος

τρόπος για  να  πετύχουμε  ένα  καλό ρυθμό οικονομικής  ανάπτυξης  και  μία

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, είναι να μείνουν αταλάντευτα

σε αυτό το δρόμο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
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ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ Πάνο. Η κα Λενιώ Μυριβήλη έχει το λόγο.

Λ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ: Εγώ θέλω να μιλήσω για την ενέργεια και θέλω να πω πως

όταν μιλάμε για την ανάπτυξη είναι αδιανόητο το να μην έχουμε ακόμα και

σήμερα ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια.

Εμείς στο Ποτάμι και με την Ευρώπη Οικολογία που μιλάει με την Επιτροπή

Ενέργειας του Ποταμιού έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ακράδαντα ότι μία

γενναία  στροφή  προς  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  με  τη  σταδιακή

αποδέσμευση από τα ορυκτά  καύσιμα μέσα σε 10 με  15 χρόνια  αποτελεί

οικονομικά μονόδρομο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα.

Το νερό, ο ήλιος και ο αέρας θα πρέπει να είναι τα εθνικά μας καύσιμα από

δω και πέρα και γιατί αυτό; Γιατί τώρα πια μπορούν να μας καλύπτουν στις

ανάγκες  μας  κάθε  μέρα  και  κάθε  ώρα.  Το  πρόβλημα  με  τις  ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας ήταν ότι τι θα κάναμε όταν δεν είχαμε αέρα ή όταν δεν είχαμε

ήλιο,  οπότε αναγκαστικά χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά καύσιμα για να μας

καλύψουν.

Αλλά  σήμερα  μπορούμε  να  τις  αποθηκεύσουμε  και  μάλιστα  το  Μετσόβιο

πολυτεχνείο με μία μελέτη αποδεικνύει ότι δε χρειάζεται να χτίσουμε καινούρια

συστήματα αποθήκευσης, αλλά μπορούμε να μετατρέψουμε με πολύ χαμηλό

κόστος υφιστάμενους ηλεκτρογεννητικούς σταθμούς της ΔΕΗ ώστε να γίνουν

αποθηκευτικά συστήματα για την καθαρή ενέργεια.

Αυτό σημαίνει  τρία πράγματα: Ξαναδίνουμε στρατηγικό στόχο στη ΔΕΗ και

της δίνουμε ένα καινούριο προσανατολισμό, αλλάζουμε το ενεργειακό μοντέλο

της χώρας γιατί  αφήνουμε να διεισδύσουν περισσότερο οι ανεμογεννήτριες

και  τα  φωτοβολταϊκά  και  τέλος  έχουμε  και  το  θέμα  της  προστασίας  του

περιβάλλοντος που δεν είναι λίγο.

Το άλλο κομμάτι είναι ότι σήμερα πια κάθε νοικοκυριό μπορεί να παράγει την

ενέργεια που καταναλώνει με το net metering, που είναι κανένας χρόνος που

μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτό  τι  σημαίνει;  Σημαίνει  ότι  πρέπει  να  προχωρήσουμε,  μπορούμε  να

προχωρήσουμε με πολύ γρήγορα βήματα στο να γίνει  ένα σωστό θεσμικό

πλαίσιο για συνεταιρισμούς παραγωγών ενέργειας,  έτσι  ώστε  τα οφέλη να
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γυρίζουν πίσω στους πολίτες, όπως επίσης να υποστηριχτεί μία βιομηχανία

φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα με εξαγώγιμη δυνατότητα γρήγορα στο μέλλον.

Επίσης σημαντικό είναι το θέμα της εξοικονόμησης της ενέργειας, πάλι με την

ίδια λογική κυρίως στον κτιριακό τομέα, που και εκεί δηλαδή τι έχουμε; Μιλάμε

για δουλειές και μιλάγαμε για πιθανότητα μίας βιομηχανίας η οποία θα έχει να

κάνει με τα υλικά, όπως και με την τεχνολογία.

Τι  θέλω  να  πω  καταλήγοντας:  Ότι  χρειαζόμαστε  ένα  σταθερό  και  δίκαιο

θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα επενδύσεις, μικρής

και  μεγάλης  κλίμακας.  Η  Ευρώπη  αυτή  τη  στιγμή  θέλει  και  χρηματοδοτεί

επενδύσεις  σε  θέματα  πράσινης  ενέργειας,  κοιτάζει  προς  τα  κει,  που  τι

σημαίνει αυτό; Δουλειές.

Έχουμε  υπολογίσει  περίπου  250  χιλιάδες  δουλειές  μπορούν  να  ανοίξουν,

άμεσες και έμμεσες, γύρω από τη στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Δεύτερον το δυναμικό μας το επιστημονικό,

υποστήριξη αυτού,  νέων ανθρώπων,  καινοτόμα επιχειρηματικότητα και  στο

τέλος-τέλος το πιο βασικό είναι  ότι  με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε το

περιβάλλον και ενισχύουμε την οικονομία της χώρας μας.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Λοιπόν αυτό είναι  το Ποτάμι.  Προσέξτε και νομίζω ότι

μετά από αυτή την παρουσίαση ίσως να πρέπει να αλλάξουμε και το κεντρικό

σύνθημα στο Ποτάμι, δηλαδή να φύγουμε από το «τους πληρώσαμε ακριβά»

που ισχύει και να πάμε σε κάτι που νομίζω ότι θα βγαίνει από τα χείλια όλων

όσων μας  παρακολούθησαν.  Νομίζω ότι  μπορεί  η  χώρα να  πάει  «πρώτη

φορά στα σοβαρά». «Πρώτη φορά στα σοβαρά», αυτό είναι  το Ποτάμι, ότι

δείχνει σήμερα στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.

Θα μου επιτρέψετε μόνο μία επισήμανση, από όλα αυτά που ειπώθηκαν κι

είμαι στη διάθεσή σας για απαντήσεις. Στο Ποτάμι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει

τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων. Γι΄ αυτό θα καταλάβατε

ότι  οι  περισσότερες προτάσεις μας δίνουν μια προτεραιότητα σε αυτά που

θεωρούμε εμείς σημαντικά για να ξανασηκωθούν στα πόδια τους οι χαμένοι

των μνημονίων.

Αυτοί είναι  η έγνοια μας, οι  άνεργοι,  οι  άνθρωποι της μαύρης εργασίας, οι

σκλάβοι της μαύρης εργασίας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ή κλείνουν
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ή ετοιμάζονται να κλείσουν. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του Ποταμιού που

επιγραμματικά  παρουσίασαν  οι  άνθρωποι  που  τόσους  μήνες  δουλεύουμε

μαζί.

Είμαστε όλοι στη διάθεσή σας για τα ερωτήματά σας. Παρακαλώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Θεοδωράκη, έχω δυο ερωτήσεις. Θα κάνω τη μία

σε εσάς και όταν θα έρθει η σειρά μου για να μην καταχραστώ τη σειρά των

συναδέλφων, θα κάνω και μια ερώτηση για το πρόγραμμα.

Ενώ εσείς μας παρουσιάζετε το Ποτάμι αυτές τις ιδέες, που όπως τις λέτε με

τις  προγραμματικές  σας  προτεραιότητες  τις  οποίες  η  χώρα  θα  πρέπει  να

κινηθεί  από τη  Δευτέρα,  τέσσερις  μέρες  πριν  από τις  εκλογές  έχουμε  ένα

κλίμα,  όπου  κυριαρχεί  η  υπόθεση  Φλαμπουράκη,  οι  υπαινιγμοί  του  κ.

Καμμένου ότι έχει κάποιο σκάνδαλο να αποκαλύψει, δημοσιεύματα για το πώς

απόκτησε  το  εξοχικό  του  σπίτι  πολιτικός  αρχηγός,  μια  φημολογία  ότι  όλοι

έχουν κάνει λαδιές στη ζωής τους με δημόσιο χρήμα και αναρωτιέμαι: μέσα σε

αυτό το κλίμα πως το βλέπει το Ποτάμι, τη στιγμή που θα κυριαρχήσει τρεις

μέρες πριν τις εκλογές, για να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που λέει;

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Η συνταγή των Κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, είναι

πάντα κάθε προεκλογική περίοδο η ίδια. Να συζητάμε για όλα τα επουσιώδη,

να φαινόμαστε ότι είμαστε σκληροί, πουλάμε μαγκιά στους αντιπάλους, αλλά

επί της ουσίας να μην απαντάμε σε κανένα ερώτημα.

Επιτρέψτε μου δυο συγκεκριμένες αναφορές σε αυτά που είπατε για τον κ.

Φλαμπουράρη. Εμείς λέμε κάτι  πάρα πολύ απλό στον κ.  Τσίπρα και  στον

πνευματικό  του  πατέρα:  να  δώσουν  στη  δημοσιότητα  σήμερα  τη

συμβολαιογραφική πράξη που φαίνεται ότι ο κ. Φλαμπουράρης παραχώρησε

τις μετοχές του σε άλλο πρόσωπο. Εάν δοθεί αυτή η πράξη -και βεβαίως και

με τι τίμημα- θα είναι μια σαφέστατη απάντηση.

Σε τέτοια ζητήματα διαφθοράς όλοι καλοί είμαστε, όλοι για τη διαφθορά των

άλλων  μιλάμε.  Οι  απαντήσεις  που  πρέπει  να  δίνονται,  είναι  πολύ

συγκεκριμένες: το χαρτί στη δημοσιότητα και ο θόρυβος θα σταματήσει.

Δεν θα ακολουθήσουμε και θα προσπαθήσουμε έστω τις μέρες που μένουν

να μην πάμε μια κουβέντα για τα σκάνδαλα, μια κουβέντα για όλο αυτό το

θολό  κλίμα  που  προσπαθεί  να  δημιουργήσει.  Αλλά,  προσέξτε,  έχω  μια
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απορία. Όταν η κουβέντα για τη διαφθορά πάει να γίνει λίγο συγκεκριμένη, τα

Κόμματα που έχουν κυβερνήσει, σιωπούν. Αν βάλεις τη μεγάλη διακήρυξη, τη

βάζουν όλοι «είμαστε ενάντια στη διαφθορά και στη διαπλοκή». Χαίρω πολύ.

Σκέφτεστε κάποιον πολιτικό να λέει ότι «δεν είμαι ενάντια στη διαφθορά και

στη διαπλοκή»;

Εμείς  βγαίνουμε  με  συγκεκριμένες  προτάσεις:  από  την  Ενιαία  Αρχή

Προμηθειών, μέχρι τις προτάσεις για την τηλεόραση, συγκεκριμένες λύσεις.

Απαιτούμε από τα Κόμματα που έχουν κυβερνήσει, αυτές τις τρεις τελευταίες

μέρες  εάν  θέλουν  να  μιλήσουν  για  τη  διαφθορά  να  πουν  συγκεκριμένα

πράγματα.

Δεν λέει η Νέα Δημοκρατία τίποτε συγκεκριμένο, δεν λέει το ΠΑΣΟΚ τίποτε

συγκεκριμένο  και  δεν  λέει  γιατί  οι  Κυβερνήσεις  που  έχουν  κυβερνήσει,  τα

Κόμματα που έχουν κυβερνήσει έχουν θρέψει τη διαφθορά στη χώρα μας.

O. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ («ANT-1»): Κύριε  Θεοδωράκη θέλω να συνεχίσω λίγο

την ερώτηση του συναδέλφου. Χτες αναφερθήκατε σε συγγενικά πρόσωπα,

αφήσατε υπαινιγμούς για συγγενικά πρόσωπα του κ. Τσίπρα, οι οποίοι πήραν

δημόσια έργα πριν  τις  εκλογές.  Θέλω να  είστε  λίγο  πιο  συγκεκριμένος,  τι

εννοείτε και αν έχετε να κατονομάσετε τα πρόσωπα αυτά.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ξέρετε,  το Ποτάμι προκαλείται  συνεχώς από τα παλιά

Κόμματα  σε  κάποιες  αναφορές  που  κάνουν  κάποια  στιγμή  για  να  μας

τσουβαλιάσουν με τη δική τους συμπεριφορά και με τη δική τους πολιτική.

Άκουσα και  την  κα Γεννηματά  στο debate να  λέει  το  πρωτοφανές  «έχουμε

χρέη στις Τράπεζες, αλλά όλα τα Κόμματα έχουν χρέη». Λοιπόν, μισό λεπτό

παιδιά,  το  ΠΑΣΟΚ  έχει  πολλά  χρέη,  ο  ΣΥΡΙΖΑ  έχει  πολλά  χρέη  στους

τραπεζίτες, η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά χρέη στους τραπεζίτες, το Ποτάμι

δεν χρωστάει ένα ευρώ πουθενά. Για τον απλό λόγο: δεν έχει ανάγκες, δεν

έχουμε κομματικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί; Η κύρια διαφοροποίησή

μας από όλα τα άλλα Κόμματα είναι μία. Αφήστε τις διακηρύξεις, αφήστε την

ιδεολογία,  μία  είναι  η  διαφοροποίησή  μας:  εμείς  δεν  πιστεύουμε  στην

παντοκρατορία των κομματικών μηχανισμών. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε

κομματικούς μηχανισμούς.
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Και γι' αυτό ακριβώς δεν δανειστήκαμε και δεν πήγαμε σε κανένα από αυτούς

που είναι πρόθυμοι να ενισχύσουν το πολιτικό σύστημα να ζητήσουμε λεφτά,

για  να  ανοίξουμε  γραφεία  στην  Πτολεμαΐδα,  στο  Λασίθι,  στην  Ξάνθη.  Δεν

έχουμε πουθενά γραφεία, πληρώνουμε το κόστος και απομακρυνόμαστε από

την ανάγκη να γίνουμε επαίτες στους πλουσίους και στις Τράπεζες.

Με ρωτάτε όμως κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές.

Το  Ποτάμι  δεν  θέλει  να  τροφοδοτήσει  αυτή  τη  συζήτηση.  Ζητάω  όμως

εξηγήσεις από ένα Κόμμα, που κατά στιγμές τολμά να μιλά για την διαφθορά

των άλλων. Εάν ο κ. Τσίπρας θέλει να συνεχίσει αυτή την κουβέντα για τους

διεφθαρμένους  της  πολιτικής,  ας  απαντήσει  για  τους  διεφθαρμένους  της

Κυβέρνησής του.

Ήταν  ενήμερος  ο  κ.  Τσίπρας  για  πράγματα  που  αποκαλύπτονται  τις

τελευταίες μέρες. Ήταν ενήμερος για την υπόθεση Χαϊκάλη, ήταν ενήμερος και

από εμένα προσωπικά. Ήταν ενήμερος ο κ. Τσίπρας για διάφορες συζητήσεις

που γίνονται σήμερα σε σχέση με τις παροχές τις τελευταίες μέρες κάποιων

Υπουργών του σε κάποια συμφέροντα. Ήταν σε όλα ενήμερος.

Δεν θέλουμε να μεταβάλλουμε τον προεκλογικό αγώνα σε μια προσωπική

αντιδικία,  αλλά ζητάμε επιτέλους ελάχιστη  ειλικρίνεια,  ελάχιστη  ταπεινότητα

και  τέλος  πάντων  μια  γνώση  ότι  αν  στο  σπίτι  σου  υπάρχουν  αρκετά

σκουπιδάκια,  μην  κοιτάς  τα  άλλα  σπίτια  πετώντας  λάσπη.  Να  εξηγήσεις

πρώτα  στον  ελληνικό  λαό  γιατί  έχεις  αφήσει  τα  σκουπίδια  να  πιάσει  ένα

μεγάλο μέρος του σπιτιού σου.

Ε.  ΣΤΕΡΓΙΟΥ  («ΠΡΩΤΟ  ΘΕΜΑ»): Κύριε  Θεοδωράκη,  η  κα  Ζωή

Κωνσταντοπούλου ανέφερε χτες στην ομιλία της στην Ομόνοια ότι το Ποτάμι

συγκεκριμένα διεκδικεί την εκπροσώπηση της διαπλοκής και της τρόικας.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ποια κυρία το είπε αυτό;

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εντάξει, πάμε σε άλλο ερώτημα!

Ε.  ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επίσης  ο  κ.  Τσίπρας,  σας  χαρακτήρισε  «υπηρέτη  της

διαπλοκής». Πως δικαιολογείτε αυτή την επίθεση;

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Πρώτον για την κα Κωνσταντοπούλου.  Η προσωπική

πορεία  του  καθενός  είναι  πολύ  συγκεκριμένη.  Δεν  είναι  πρέπον  τώρα  να
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ασχολούμαι με την κα Κωνσταντοπούλου. Αλλά για να μην φανεί ότι δεν θέλω

κιόλας  να  απαντήσω,  δεν  έχω  εγώ  υπερασπιστεί  ποτέ  στη  ζωή  μου  με

αθέμιτους δικονομικούς τρόπους βιαστές γυναικών. Η κα Κωνσταντοπούλου

έχει  ένα  πρόβλημα  μαζί  μου,  γιατί  αποκάλυψα  ως  δημοσιογράφος  ότι

παραβαίνοντας όλους τους νόμους της Δικαιοσύνης, υπερασπιζόταν βιαστές

γυναικών, με καταγγελίες όχι δικές μου, των γυναικών του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την

εποχή.

Την ξέρετε την ιστορία! Και έχει πάρα πολλά αντίστοιχα πράγματα το γραφείο

Κωνσταντοπούλου  το  δικηγορικό.  Έχει  πάρα  πολλές  ιστορίες  που  θα

μπορούσαν να συζητηθούν και να κάνουν πολύ πιπεράτη την προεκλογική

μας μάχη. Δεν θέλω να το κάνω.

Τώρα, επιτρέψτε μου, γιατί τα διάφορα Κόμματα και οι διάφοροι εκπρόσωποι

βάλουν συνεχώς εναντίον του Ποταμιού; Και πραγματικά γίνεται αυτό. Ακούω

συχνά  υπονοούμενα  από  ανθρώπους  και  από  το  ΠΑΣΟΚ,  από  την  Νέα

Δημοκρατία τώρα τελευταία που έχουν νιώσει την ανάσα μας, αλλά και από

τον ΣΥΡΙΖΑ να  μιλούν και  να  ρίχνουν  λάσπη προς το  Ποτάμι.  Είναι  ένας

σαφέστατος λόγος: είμαστε οι μόνοι αντίπαλοί τους.

Το Ποτάμι  αντιστρατεύεται  το σύστημά τους.  Το Ποτάμι  αντιστρατεύεται  τη

λογική  που έχουν για  να  κυβερνήσουν τη χώρα,  φαίνεται  στα ψηφοδέλτια

Επικρατείας,  φαίνεται  παντού.  Τι;  Ερχόμαστε,  έρχεται  ο  κομματικός  μας

στρατός να αναλάβει να σας σώσει. Εμείς λέμε ότι έρχεται η κοινωνία και μέσα

από  το  Ποτάμι  η  κοινωνία  θα  επιβάλλει  λύσεις.  Η  κοινωνία  θα  φέρει,  με

γέφυρα το Ποτάμι, τους δημιουργούς, τους ικανούς ανθρώπους να λύσουν τα

προβλήματα της χώρας. Είμαστε ο εχθρός τους γιατί είμαστε οι διαφορετικοί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («MEGA»): Ευχαριστώ. Κύριε Θεοδωράκη ο κ. Τσίπρας

χαρακτήρισε μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογική, ως

μία  παρά φύση συνεργασία.  Ο κ.  Μεϊμαράκης  είπε  ότι  θα απευθυνθεί  ως

πρώτο  Κόμμα  την  επομένη  των  εκλογών  στον  ΣΥΡΙΖΑ  για  σχηματισμό

συνεργασίας. Εσείς έχετε μιλήσει για την ανάγκη  μιας Κυβέρνησης του 51%,

ο  κ.  Τσίπρας  στο debate έκανε  τρεις  φορές  αναφορά  στη  φράση

«Προοδευτική Κυβέρνηση, η χώρα χρειάζεται προοδευτική Κυβέρνηση».

Το ερώτημά μου είναι: εάν πάμε σε μια Κυβέρνηση του 51% τι πολιτικό και

κοινωνικό  πρόσημο θα έχει  αυτή η Κυβέρνηση σε θέματα για  παράδειγμα
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μεταναστευτικού,  συμφώνου  συμβίωσης,  τα  θέματα  παιδείας  που  είναι

προφανές ότι  η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τελείως διαφορετικές

απόψεις  και  εσείς  επίσης,  όπως  και  σε  θέματα  διαχωρισμού  κράτους

ιδιαίτερα- εκκλησίας. Ευχαριστώ.

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι  αστείο  και  νομίζω  και  πολύ  συντηρητικό  ο  κ.

Τσίπρας να μιλάει για «παρά φύση συνεργασίες» και ειδικά ο κ. Τσίπρας που

έχει συνεργαστεί με τη Δεξιά της Δεξιάς, πράγμα που είχε ενοχλήσει και τους

ψηφοφόρους του και το κόμμα του. Άρα ας μην κάνουμε αυτή την κουβέντα

που είναι λογική για όλους.

Τώρα,  το  Ποτάμι  δεν  έχει  πει  ποτέ  ότι  αυτό  που  μας  ενδιαφέρει  είναι  να

συνεργαστούν όλοι  και  να κάνουμε μια Κυβέρνηση που όλοι αγαπιόμαστε,

γιατί ίσως σε μια τέτοια Κυβέρνηση να μη λυθούν τα πραγματικά προβλήματα,

να επαναπαυθεί ο καθένας στα Υπουργεία του και να μην κάνουμε τίποτα.

Εμείς λέμε άλλο, εμείς λέμε ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών,

θέλω να γίνω πολύ συγκεκριμένος, την Κυριακή το βράδυ εμείς καλούμε τους

Πολιτικούς  Αρχηγούς,  όλους  τους  Πολιτικούς  Αρχηγούς  που  ψήφισαν  την

τελευταία  συμφωνία,  όσους  έχουν  μπει  στη  Βουλή  τέλος  πάντων,  τους

καλούμε σε μία πολιτική συμφωνία.

Να πουν ότι ανεξαρτήτως ποιος θα γίνει Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως ποιοι θα

αναλάβουν τα Υπουργεία, δεσμευόμαστε σε τρία πράγματα: Πρώτον ότι δε θα

γίνουν εκλογές τα επόμενα τρία χρόνια, λόγω τιμής. Να πούμε μεταξύ μας, να

απελευθερώσουμε την αβεβαιότητα από την κοινωνία, να δείξουμε ότι έχουμε

ένα αίσθημα ευθύνης,  ότι  είμαστε  λογικοί  απέναντι  σε αυτό που συμβαίνει

έξω. Καμία εκλογική μάχη τα επόμενα τρία χρόνια, δέσμευση δική μας και των

υπολοίπων το πρώτο.

Το δεύτερο, ότι ανεξαρτήτως ποια θα είναι η τελική σύνθεση της Κυβέρνησης,

τα  εθνικά  πατριωτικά  ζητήματα  που  αφορούν  τις  μεγάλες  δεσμεύσεις  της

χώρας, αλλά και τη μάχη για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των χαμένων

του μνημονίου, να τα κάνουμε εθνική υπόθεση, να μην αντιπολιτεύεται ο ένας

τον άλλον, να μην πυροβολεί ο ένας τον άλλον, μόνο και μόνο για να δρέψει

κάποιους αντιπολιτευτικούς ψήφους.
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Και  το  τρίτο,  να  συμφωνήσουμε  στο  εξής,  το  οποίο  είναι  ίσως  και  το

δυσκολότερο,  επιτρέψτε  μου.  Να  συμφωνήσουμε  ότι  τα  κόμματά  τους  θα

κάνουν πίσω. Δε θέλουμε και δεν μπορεί η κοινωνία να πάει μπροστά με τα

κόμματά τους μπροστά. Εάν δε φύγουν από το δημόσιο, εάν δε φύγουν από

τα ρετιρέ της εξουσίας, εάν δεν υποχωρήσουν οι κομματικοί μηχανισμοί, δε θα

μπορέσει ποτέ η Ελλάδα να ορθοποδήσει.

Εμείς λοιπόν κι αυτό να το εκλάβετε και ως προϋπόθεση, με μας δυνατούς, με

το  Ποτάμι  10%  τα  κομματικά  συστήματα  τελειώνουν.  Είμαστε  σε  ανοιχτή

γραμμή  και  βέβαια  να  συνεννοηθούμε  με  κάποιους  ανθρώπους  από  το

ΣΥΡΙΖΑ,  με  ανθρώπους  από  τη  Νέα  Δημοκρατία,  με  ανθρώπους  από  το

ΠΑΣΟΚ,  αλλά  όχι  στα  πλαίσια  της  υπεράσπισης  των  κομματικών

μηχανισμών, όπως συνέβη κι ήταν η πρώτη προτεραιότητα του κ. Σαμαρά του

κ. Βενιζέλου και του κ. Κουβέλη να μοιράσουν 4-2-1 το κράτος. Ήταν η πρώτη

τους προτεραιότητα.

Εμείς λοιπόν τέτοια παζάρια και τέτοια συμφωνία δε θα κάνουμε. Οι Υπουργοί

μπορεί  να  έχουν κάποιους  Συμβούλους,  όλες οι  άλλες  θέσεις  στις  Γενικές

Γραμματείες, στους Οργανισμούς, στα Νοσοκομεία, θα δοθούν στην κοινωνία,

μέσα από απλές πολύ συγκεκριμένες αξιοκρατικές διαδικασίες.

Αν  είχαμε  μέρες  θα  κάναμε  ένα  άλλο  πάνελ  εδώ,  με  κάποιους  άλλους

ανθρώπους. Βλέπω από κάτω τον κ. Καρκατσούλη, που έχει δώσει λύσεις

στο χάος τους, που δεν ξέρουν πως θα μπορούσε να γίνει αυτό. Που δεν είναι

ακριβώς  ότι  δεν  ξέρουν,  δε  θέλουν  να  το  κάνουν.  Εμείς  λοιπόν  ζητάμε

αξιοκρατία και θα είναι ένας από τους όρους της οποιασδήποτε ανοχής μας,

στήριξης, συμμετοχής μας, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα.

Κ. ΖΟΥΛΑΣ («ΕΡΤ»): Κύριε Θεοδωράκη έχω ένα οικονομικό κι ένα πολιτικό

ερώτημα. Το οικονομικό είναι το εξής: Έχετε ταχθεί εξ αρχής κατά του ΦΠΑ..

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δεν  είναι  εύκολο να  κάνετε  οικονομικό  ερώτημα εδώ,

γιατί είναι οχτώ άνθρωποι έτοιμοι να σας απαντήσουν.

Κ. ΖΟΥΛΑΣ: Μα γι΄ αυτό το λέω, μπορεί να απαντήσει κάποιος συνεργάτης

σας.

Μιλάτε  συνέχεια  για συγκεκριμένες  λύσεις,  έχετε  ταχθεί  εξ  αρχής κατά του

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και στα φροντιστήρια, όπως και κατά του ΦΠΑ
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στους αγρότες.  Θέλω να μου πείτε λοιπόν ποια είναι  τα δύο συγκεκριμένα

ισοδύναμα  μέτρα  που  θα  προτείνετε  αμέσως  σε  περίπτωση  που

συμμετάσχετε σε μια Κυβέρνηση, προκειμένου τα δύο αυτά άδικα κατά την

άποψή σας μέτρα να μην εφαρμοστούν;

Και το δεύτερο είναι το πιο πολιτικό ερώτημα. Μιλάτε για ένα 10% που είναι ο

στόχος του Ποταμιού, αλλά παρόλα αυτά στις δημοσκοπήσεις το κόμμα σας

εμφανίζει μια αποσυσπείρωση και θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε εσείς ο ίδιος

εάν το ποσοστό του κόμματός σας είναι μικρότερο από αυτό που κατεγράφη

τον Ιανουάριο;

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ναι, τώρα που ετοιμαζόμαστε για τη νίκη δε θα σας πω

τι  θα κάνουμε εάν ηττηθούμε.  Πάντως να ξέρετε ότι  δεν είμαστε από τους

ανθρώπους που αδιαφορούμε γι΄ αυτό που θα πει η κοινωνία για το Ποτάμι.

Εάν τα πράγματα πάνε  κόντρα σε αυτά που προβλέπουν όλοι,  προσέξτε,

κάνετε  ένα  μικρό  λάθος  και  επιτρέψτε  μου,  που  το  κάνετε  για  λόγους

διαχείρισης  της  κουβέντας.  Και  το  Ποτάμι  στις  προηγούμενες  εκλογές  μια

εβδομάδα πριν ήταν 4,5 για κάποιους, για δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες

δημοσκοπήσεων.

Δεν αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά αμφισβητούμε το εξής: Το Ποτάμι

δεν είναι ένας κομματικός στρατός. Πάντα υπάρχει μια χαλαρή διάθεση των

ανθρώπων μας να μην απαντούν. Όσο πλησιάζει όμως η Κυριακή να είστε

σίγουροι  κι  εμείς  άλλωστε  έχουμε  τα  πρώτα  μηνύματα  και  από  τις

δημοσκοπήσεις, το Ποτάμι θα είναι δυνατό και θα είναι πολύ πάνω από το

ποσοστό των προηγούμενων εκλογών. Εάν είναι κάτω από το ποσοστό των

προηγούμενων  εκλογών,  σημαίνει  ότι  έχουμε  πρόβλημα,  σημαίνει  ότι  το

μήνυμά μας δεν καταφέραμε να το περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.

Τώρα, είναι λίγο άσχημο να δώσω εγώ μια απάντηση σε αυτά τα οικονομικά

που ρωτάτε και για λόγους αρχής, όταν έχεις ένα τέτοιο οικονομικό επιτελείο,

Χάρη θες να μιλήσεις εσύ;  

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι μπορώ να πω δυο λόγια για το ΦΠΑ.

Είναι  προφανές ότι  η πρόταση του Ποταμιού ήταν σε εντελώς διαφορετική

λογική. Εμείς είχαμε προτείνει δύο συντελεστές καθαρούς, στο 20% και στο

10%, αυτοί οι δύο συντελεστές θα έφερναν ισοδύναμο αποτέλεσμα και για μας
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μακροπρόθεσμος στόχος είναι να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο πράγματι θα

έχει μία απλοποίηση.

Να  ξέρετε  ότι  ο  αριθμός  των  συντελεστών  δεν  είναι  απλώς  ζήτημα  της

φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά μειώνει και στην πράξη τη φοροδιαφυγή και

τη γραφειοκρατία. Αυτά τα δύο είναι  λοιπόν κι  αυτός είναι  ο στόχος μας ο

μακροπρόθεσμος.

Όμως  συγκεκριμένα  μόνο  με  συνδυαστικές  δράσεις  μπορείς  να  φέρεις  το

ισοδύναμο  αποτέλεσμα,  αυτό  σημαίνει  ότι  θα  χρειαστεί  να  γίνει  μια

επανακατάταξη από τον ΦΠΑ διαφόρων άλλων τροφίμων ενδεχομένως στο

συντελεστή 23 ώστε να μπορέσει να μειωθεί ο συντελεστής της εκπαίδευσης,

γιατί για μας είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση. Κάθε χώρα που βγήκε από

την  κρίση  κατάφερε  να  το  κάνει  δίνοντας  έμφαση  στην  εκπαίδευση  κι  όχι

κάνοντάς την δυσκολότερη.

Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες μειώσεις εξόδων που μπορεί να κάνει αυτή

τη  στιγμή  από  λειτουργικά  κόστη  το  κράτος,  ύψους  περίπου  100  με  120

εκατομμυρίων  ευρώ  και  τα  οποία  αυτά  μπορούν  να  συνδράμουν  ώστε  η

όποια επανακατάταξη του ΦΠΑ να είναι πολύ μικρότερη και να μην επηρεάσει

πολύ κόσμο.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα μου επιτρέψετε μόνο μία πολιτική πρόσθεση σε αυτό

το  γενικό  ερώτημα  "που  θα  βρεθούν  λεφτά".  Βεβαίως  θα  κάνουμε

χειρουργικές επεμβάσεις σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει και κάτι

άλλο όμως που το Ποτάμι λέει: Υπάρχουν πολλά περιθώρια για τη μείωση του

κόστους του πολιτικού συστήματος.

Ξέρετε ότι  το Ποτάμι  υποστηρίζει  μια μικρότερη Βουλή, όχι μία Βουλή των

300. Το Ποτάμι υποστηρίζει ότι δεν μπορεί ένα ολόκληρο καινούριο δημόσιο

να  δουλεύει  για  τα  κόμματα,  να  δουλεύει  για  την  Κουμουνδούρου  και  τη

Συγγρού, όπως συμβαίνει σήμερα.

Και το κάναμε πράξη, εμείς δεν αποσπάσαμε στα γραφεία μας αυτά που ο

νόμος όριζε, πήραμε πολύ λιγότερους ανθρώπους από ότι ο νόμος ο ίδιος

μας δίνει δυνατότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε στην πράξη το Ποτάμι, να μην

λέμε απλώς συνθήματα. Και μειώνοντας βέβαια και τα κόστη στα ρετιρέ της
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εξουσίας,  στις  Γενικές  Γραμματείες,  στους χίλιους,  πόσοι  είναι,  1300 τόσοι

Οργανισμοί.

Πιστεύουμε  λοιπόν  ότι  έχουμε  τεράστια  περιθώρια  να  εξοικονομήσουμε

χρήματα που πάνε σήμερα στους κολλητούς των κομμάτων, στους αρεστούς

των Αρχηγών και στους  συγγενείς των Αρχηγών κατά περίπτωση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ  θα  κάνω  μία  ερώτηση  για  τους  χαμένους  των

μνημονίων στους οποίους αναφερθήκατε πολύ, κυρίως στους νέους, κυρίως

στους άνεργους.

Σήμερα η νεολαία οι νέοι έχουν πάρα πολλά προσόντα, είναι εξειδικευμένοι

και  γι΄  αυτό  αναζητούν  εργασία  καλοπληρωμένη  στο  εξωτερικό,  οι

περισσότεροι που μπορούν να το κάνουν. Αν εφαρμοστούν οι διατάξεις του

μνημονίου  για  τους  οποίους  εσείς  λέτε  ότι  πρέπει  να  εφαρμοστούν

τουλάχιστον  το  πρώτο  διάστημα  μέχρι  να  υπάρξει  ένα  περιθώριο

διαφοροποιήσεων.

Τότε ακόμη και αν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας για τους εξειδικευμένους

νέους αυτές θα είναι πολύ λίγες και πολύ κακά πληρωμένες. Δεν είναι κάτι το

οποίο  ενδιαφέρει  τους  νέους,  ούτε  κάτι  που  το  στοχεύουν.  Έχετε  μία

απάντηση σε αυτό;

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα σας δώσω μια απάντηση και θα σας δώσουν και οι

συνεργάτες μου τεκμηριωμένες απαντήσεις, αλλά επειδή πρέπει εδώ κάπου

να διακοπεί η τηλεοπτική μετάδοση επιτρέψτε μου μία πολιτική απάντηση στο

ερώτημά σας.

Για τη διαχείριση της φτώχειας αρκούν τα συνθήματα και το έχει κάνει πολύ

καλά ο κ. Τσίπρας αυτό το παιχνίδι οκτώ μήνες τώρα. Εμάς δε μας ενδιαφέρει

να διαχειριστούμε τη φτώχεια, εμάς μας ενδιαφέρει να παράγουμε πλούτο, για

να μπορούμε μετά να τον μοιράσουμε τον πλούτο κοινωνικά δίκαια σε αυτούς

που αναφέρατε πριν, που λέω κι εγώ, στους χαμένους των μνημονίων.

Γι΄ αυτούς σήμερα το Ποτάμι παρουσίασε προτάσεις που κυρίως πηγαίνουν

εκεί,  δε χαϊδεύουν τα αφτιά  λέγοντας  πως θα σας μοιράσουμε το λίγο,  το

φτωχό,  το ανύπαρκτο.  Είναι  προτάσεις  που μπορούν να  βάλουν τη  χώρα

μπροστά, γιατί ένα μικρό αισιόδοξο μήνυμα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο.
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Η χώρα έχει  πέσει  χαμηλά, αλλά μπορεί πολύ γρήγορα, αν υπάρχουν στο

τιμόνι ικανοί άνθρωποι, να απογειωθεί και δεν είναι μόνο δικό μας ζήτημα, δεν

είναι μόνο δική μας φιλοδοξία, είναι η ερμηνεία που δίνουν όλοι οι σοβαροί

Οικονομολόγοι, διεθνή μέσα, στην κατάσταση σήμερα της χώρας.

Έχουμε τεράστια  περιθώρια να φύγουμε,  γιατί  σωστά επισημάνατε  έχουμε

ίσως  μία  από  τις  πιο  μορφωμένες  γενιές,  που  ετοιμάζεται  να  μπει  στα

πράγματα.  Αλλά  πρέπει  να  μπει,  πρέπει  να  του  δώσουμε  δυνατότητα  να

επιχειρήσει, να μη φεύγει έξω να πειραματίζεται έξω.

Έχουμε  πολύ  συγκεκριμένες  αναλυτικές  προτάσεις  για  τη  νεανική

επιχειρηματικότητα,  πως  θα  κρατηθούν  εδώ,  στην  αρχή  10  χιλιάδες

άνθρωποι,  μετά  20 χιλιάδες  άνθρωποι,  μία  βαθμιαία  αξιοποίηση όλου του

νέου εργατικού δυναμικού. Σας είπα όμως, η επικεφαλίδα για μας είναι μία: Η

χώρα αυτή έχει δημιουργούς, έχει παραγωγούς, δεν είναι για μας αόρατοι οι

άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι για μας αόρατοι οι νέοι. Δεν είναι για

μας  οι  νέοι  μόνο  για  να  έρχονται  στις  συγκεντρώσεις  μας.  Θα  τους

προσφέρουμε τη δυνατότητα να μπούνε μπροστά. 

Θα παραμερίσουμε το κομματικό σύστημα που καταδυναστεύει τη χώρα και

νομίζω ότι μπορούμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με ένα Ποτάμι 10% να

αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου.

Και  πάμε  στη  συγκεκριμένη  απάντηση  του  ερωτήματός  σας  από  τους

συνεργάτες μου. Ρωτήσατε για τους νέους και πώς ….

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λέω, ακόμη και εάν δημιουργηθούν τα κέντρα εργασίας,

με το νέο μνημόνιο …

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι εδώ ο κ. Ματσαγγάνης που μπορεί να σας δώσει

τις απαντήσεις. 

Μ.  ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ: Δεν  είναι  το  μνημόνιο  που  απαγορεύει  τις  αυξήσεις.

Είναι ότι η ανεργία είναι στο 25%. Όσο η ανεργία είναι σε αυτά τα ιλιγγιώδη

επίπεδα δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις. Ή δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις

για τους πολλούς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να πέσει η ανεργία, να αρχίσει

η οικονομία να τρέχει, οι επιχειρήσεις να κάνουν κέρδη, έτσι ώστε να κάνουν

προσλήψεις. 
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Όταν γίνει αυτό, τότε ναι, πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Πρέπει να ανέβει ο

κατώτατος  μισθός  και  πρέπει  να  ανέβουν  και  οι  υπόλοιποι  μισθοί  μέσω

συλλογικών  διαπραγματεύσεων.  Όμως  εάν  αυξηθούν  οι  κατώτατοι  μισθοί

πρόωρα, τότε μπορεί η ανεργία να αυξηθεί κι άλλο κι αυτό είμαι σίγουρος ότι

κανένας νέος δεν το θέλει. 

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα  επεσήμανα  και  αυτό  που  ο  κ.  Παγουλάτος,

επιτρέψτε μου, είπε για την κυκλική ανεργία και την ευθύνη της Ευρώπης να

αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη ανεργία των νέων και στην Ελλάδα.

Έτσι δεν είναι; Γιώργο μήπως πεις δυο πράγματα περισσότερο γι’ αυτό;

Γ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ: Είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν έχεις μια ύφεση η οποία έχει

χτυπήσει  ορισμένες  χώρες  οι  οποίες  προσπαθούν  με  μεταρρυθμίσεις  να

βγούνε από την ύφεση, αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε μεγάλο βαθμό είναι

υφεσιακές, υπάρχει μια ανεργία σε αυτές τις χώρες, όπου έχει φτάσει στο 25%

– 27% να παρέμβουν με ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιδόματος ανεργίας. Αυτό

δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  υπάρχει  απλώς  σε  επίπεδο  ιδεολογικό.  Έχει

υποστηριχθεί  πώς  μπορεί  να  λειτουργήσει  ένα  ταμείο  σταθεροποίησης  σε

ευρωπαϊκό  επίπεδο,  στο  οποίο  θα  συνεισφέρουν  οι  χώρες  μέλη  και  θα

μπορούν να αντλούν από αυτό όταν τα επίπεδα ανεργίας τους, ξεπερνάνε

κάποιο επίπεδο. Και είναι  προφανές ότι  για τα δικά μας επίπεδα ανεργίας,

αυτό το επίπεδο έχει ξεπεραστεί προ πολλού.

Και χώρες οι οποίες τώρα θεωρούμε ότι είναι σχεδόν σε επίπεδο πλήρους

απασχόλησης, όπως η Γερμανία, αλλά κάποια στιγμή η Γερμανία πριν από 15

χρόνια,  ήταν  σε  μια  κατάσταση  πολύ  χειρότερη  από  πλευράς  αγοράς

εργασίας. Θα μπορούν αυτές να αντλούν από εκεί. 

Αυτό είναι και το επιχείρημα με το οποίο μπορεί μια τέτοια πρόταση να γίνει

αποδεκτή,  εάν  έχει  από πίσω της  πολιτικές  συμμαχίες  και  από  τις  χώρες

εκείνες του πυρήνα, ή τις πλεονασματικές του βορρά, ότι θα λειτουργεί σαν

ένα σταθεροποιητικό ταμείο,  το οποίο θα μπορεί  να ασφαλίζει  απέναντι  σε

υπερβολικά  επίπεδα ανεργίας  που  οφείλονται  σε  κυκλική  ύφεση.  Και  από

πίσω βέβαια  θα υπάρχουν σε εθνικό  επίπεδο όλες  αυτές  οι  διαρθρωτικές

πολιτικές για τις οποίες μιλήσαμε. 

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αντιγόνη…
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Α. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Εάν μου επιτρέπετε, μη φαντάζεστε ότι όποιος φεύγει στο

εξωτερικό για να βρει δουλειά παίρνει καλό μισθό. Οι έρευνες δείχνουν ότι μια

από τις τρεις οικογένειες που στέλνει το παιδί της στο εξωτερικό για δουλειά,

του συμπληρώνουν το εισόδημα. Άρα μη φανταστείτε ότι φεύγουν από εδώ εξ

αιτίας των χαμηλών μισθών… Γιατί  πηγαίνουν;  Γιατί  είναι  μια δουλειά που

αποκτούν εμπειρία. 

Εμείς θα είμαστε τελευταίοι που θα πούμε …. control κατά το capital control.

Είμαστε  υπέρ  του  να  κυκλοφορούν  οι  νέοι  και  οι  νέες,  είμαστε  υπέρ  της

Ευρώπης. Αλλά να ξέρουμε ότι ευκαιρίες οφείλουμε να δημιουργήσουμε και

για εκείνες και για μας τους ίδιους. 

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Πάνο ήθελες κάτι;

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Ναι ήθελα κάτι. Θα ήθελα δυο πράγματα να σας πω. Το

ένα είναι, στους παλιούς καλούς καιρούς το 2007, η Ελλάδα είχε για πολλά

χρόνια  το  δεύτερο  ψηλότερο  ρυθμό  μεγέθυνσης  σε  όλη  την  Ευρωπαϊκή

Ένωση.  Όμως είχε  ένα  ποσοστό ανεργίας  που ήταν πολύ πάνω από τον

ευρωπαϊκό μέσο όρο και το κυριότερο, είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας

νέων και γυναικών μέσα στην τότε Ευρώπη των 27. Δηλαδή τι θέλω να πω με

αυτό  το  πράγμα;  Αυτό  που  είπε  προηγουμένως  ο  κ.  Ματσαγγάνης.  Αν  ο

μισθός αυτός δεν συνδέεται  με την παραγωγικότητά σου, αργά ή γρήγορα

έχεις κάτι τέτοιο.

Αυτή τη στιγμή το κύριο πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας, το συγκριτικό

πλεονέκτημα που λένε οι οικονομολόγοι, είναι ακριβώς αυτό. Έχει μια καλά

εκπαιδευμένη εργατική δύναμη. Είναι ελκυστική. Εκεί πρέπει να στραφούμε.

Άλλοι  είναι  οι  παράγοντες.  Είναι  ότι  το  κεφάλαιο  που  δεν  μπαίνει  στην

ελληνική οικονομία, αυτό είναι που πρέπει να βγάλουμε από τη μέση. 

Και αν θέλουμε κάτι για στοχευμένες πολιτικές, γιατί αναφερθήκατε στο πολύ

πάνω μέρος της  κατανομής,  εκεί  είναι  που πρέπει  να  έχουμε  και  κάποιες

στοχευμένες  πολιτικές,  να  τραβήξουμε  κέντρα  έρευνας  και  τεχνολογικής

ανάπτυξης  κοκ,  κάτι  που  μπορούμε  να  κρατήσουμε  το  πολύ  καλά

εκπαιδευμένο  εργατικό  δυναμικό  μας  εδώ  και  να  έχουμε  πολύ  μεγάλα

πολλαπλασιαστικά  αποτελέσματα  στην  οικονομία.  Αυτό  χρειάζεται  να

κάνουμε. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα αυτό το θεωρείτε εσείς ως αντίβαρο για τη μείωση

του  εργασιακού  κόστους,  το  οποίο  προβάλετε  μονομερώς  από  την

Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι;

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Πολύ καλά το αντιληφθήκατε. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια  διευκρίνιση  θα  ήθελα  κατ’  αρχήν  από  τον  κ.

Θεοχάρη και ένα ερώτημα για σας μετά. Είπατε ότι ένα από τα μέτρα που

προτείνετε  είναι  η  ενεργοποίηση ενεργών κεφαλαίων από το  εξωτερικό  με

φορολόγηση και όχι πρόστιμα. 

Θα ήθελα να μου πείτε εάν αυτό περιλαμβάνει τα αδήλωτα κεφάλαια, δηλαδή

το  μαύρο  χρήμα,  ή  εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  πρόθεση  του  Ποταμιού.

Διατυπώνω  και  το  ερώτημά  μου  προς  εσάς  κ.  Θεοδωράκη.  Είσαστε  ένα

κόμμα  ευρωπαϊστών.  Θα  ήθελα  να  μου  πείτε,  εάν  σας  απογοητεύει  το

γεγονός  ότι  χώρες  έκλεισαν  σύνορα,  ανέστειλαν  μονομερώς  διεθνείς

συνθήκες,  έστειλαν  στρατό,  μας  αναγκάζουν  να  γίνουμε  αποθήκη  ψηφών

τελικά με το προσφυγικό. Και ποια είναι η λύση σας για τα  νέα δεδομένα;

Χ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Προφανώς μιλάμε  για  μη φορολογημένα κεφάλαια.  Αυτός

είναι  ο  σκοπός  του  επαναπατρισμού  αυτού  και  μιλάμε  για  ένα  μέσο

φορολογικό  συντελεστή.  Δηλαδή  απλώς  για  λόγους  δικαιοσύνης  να

επιστρέψουν,  αλλά  να  φορολογηθούν  χωρίς  πρόστιμα  και  χωρίς  ποινικές

ευθύνες. 

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι  η  πρότασή  μας.  Οι  άλλοι  χαρίζουν,  δηλαδή

προσπαθούν να δημιουργήσουν υποτίθεται δελεαστικές συνθήκες, χαρίζοντας

ουσιαστικά φόρους. Εμείς λέμε θα πληρωθούν οι φόροι και από τη μεριά μας

μπορεί να μην έχουμε τις προσαυξήσεις ως κράτος, αλλά δεν νοείται  όταν

ένας λαός έχει υποφέρει τόσο πολύ, να λες ότι χαρίζω ποσοστό του φόρου σε

αυτόν που έχει βγάλει τα λεφτά του έξω χωρίς να τα δηλώσει.

Πάμε τώρα για το θέμα για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες κυρίως.

Είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι δεν

νιώθουμε άσχημα για κάποιες πολιτικές της Ευρώπης. Επισημάναμε πρώτοι

ότι  η  Ευρώπη  καθυστερεί,  το  θυμάστε  όταν  γύρισα  από  τα  νησιά,

απευθύνθηκα πρώτα στον Τσίπρα που τα είχαν κάνει  χάλια,  που τα είχαν

διαλύσει όλα, που δεν είχαν τη δυνατότητα ένα ποτήρι νερό να δώσουν στους
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ανθρώπους που ερχόταν. Όλο αυτό το αλαλούμ, αλλά απευθύνθηκα και στην

Ευρώπη και είπα ότι η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει. Δεν αρκεί το δάκρυ της

Ευρώπης επειδή βλέπει τις φωτογραφίες από τα ελληνικά νησιά, ή από την

Λαμπεντούζα.  Δεν  αρκεί  το  δάκρυ  των  Ευρωπαίων.  Πρέπει  να  σκεφτεί  η

Ευρώπη  ότι  οι  λαοί  της  Ευρώπης  υπήρξαμε  κάποτε  όλοι  πρόσφυγες  και

μετανάστες. 

Άρα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  ευρωπαϊκή  πολιτική.  Μίλησα  και  με  τον  κ.

Αβραμόπουλο. Του είπα την άποψή μου ότι έχει καθυστερήσει μια συνάντηση

Κορυφής,  προετοιμασμένη  βέβαια,  όχι  για  τα  μάτια  του  κόσμου,  να  τους

βλέπουμε να κάνουν δηλώσεις ότι θα το λύσουν. Συγκεκριμένα μέτρα. Πολλά

εκ των οποίων τα έχουμε πει  και  εδώ.  Ότι  θα πρέπει  η  ταυτοποίηση των

προσφύγων να γίνεται αυτοστιγμής στα σύνορα και κατευθείαν με ευθύνη της

Frontex. Να φεύγουν οι άνθρωποι στις πρωτεύουσες και στις πόλεις και στα

χωριά  της  Ευρώπης  με  μια  κατανομή  που  θα  αποφασίσει  η  Ευρωπαϊκή

Ένωση. 

Δεν έχει δικαίωμα η Γερμανία να λέει κλείνω τα σύνορα. Ή να λέει η Αυστρία

θα κάνω αυτή την πολιτική. Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή

πολιτική που θα πρέπει να γίνει. 

Προσέξτε όμως. Άκουσα, γιατί τελικά μερικές φορές να σας το πω, μερικές

φορές σκουντιόμαστε στα γραφεία με αυτά που ακούμε από τους πολιτικούς

μας αντιπάλους.

Άκουσα προχθές τον κ. Τσίπρα να λέει ενίσχυση της Frontex. Προεκλογικά

πριν από τις Ευρωεκλογές λέγαμε εμείς ενίσχυση της Frontex και βγήκε ο

ΣΥΡΙΖΑ και μας έβριζε που θέλουμε να έρθει η κακιά Frontex. Ήταν και λίγο

γερμανικό το όνομα και πιστεύανε ότι είναι κάτι κακό. Και μας λέγανε, μα, είναι

δυνατόν να θέλετε τη Frontex στα ελληνικά νησιά; 

Και λέει ο κ. Τσίπρας αγωνιζόμαστε να έρθει η Frontex. Είναι αργά. «Πέταξε»

η  Frontex.  Η  Frontex  εκδιώχθηκε  από  την  κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ.  Τα

νορβηγικά  πλοία  εκδιώχθηκαν και  έμεινε  μόνο  ένα.  Εμείς  λέγαμε από την

αρχή και λέμε και τώρα, ότι τα σύνορά μας πέρα από το στρατιωτικό σκέλος,

είναι σύνορα της Ευρώπης και πρέπει να φυλάσσονται και να προστατεύονται

οι  πρόσφυγες  κατευθείαν  από  τη  Frontex.  Υπάρχουν  τρόποι.  Κατευθείαν

ταυτοποίηση στα πλοία που σας είπα.
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Και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης για τη συμπεριφορά των

υπουργών  της,  όχι  μόνο  δεν  είδε  το  πρόβλημα,  έκανε  πλάκα  με  τους

πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και θα σας το πω με μια εικόνα. Ήμουνα στη

Μυτιλήνη. Το απόλυτο χάος. Το απόλυτο. Κάθε μέρα ήταν και ο εισαγγελέας ο

κ. Μαρκής που είναι εδώ μαζί μας.

Πήγαμε εκεί, βλέπαμε τους ανθρώπους  σε απόγνωση. Όλοι σε απόγνωση.

Οι κάτοικοι σε απόγνωση, οι πρόσφυγες. Και ανοίγουμε το βράδυ στα δελτία

και είδαμε τη γιορτή της μετανάστευσης, που είχαν στήσει πέντε υπουργοί του

ΣΥΡΙΖΑ, έδινε ο ένας συγχαρητήρια στον άλλον, επειδή είχαν καταφέρει μετά

από ένα μήνα να μεταφέρουν 175 μετανάστες από το Πεδίον του Άρεως στον

Ελαιώνα. Το γιορτάζανε.

Προτείνανε να το κάνουμε εθνική ημέρα μετανάστευσης. Για 175 ανθρώπους,

όταν η Κω εκείνη τη μέρα είχε δεχτεί 4.500 ανθρώπους.  Όταν η Μυτιλήνη είχε

δεχτεί 3.000 ανθρώπους και αυτοί πανηγύριζαν με τη βοήθεια των καναλιών

για 175 ανθρώπους. Αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η ανικανότητα, γιατί

δεν  ελέγχουμε  μόνο  το  ΣΥΡΙΖΑ.  Τον  ελέγχουμε,  μάλλον,  κυρίως,  για  να

καταλήξω για την ανικανότητα και τις ιδεοληψίες κάποιων ανθρώπων, που

δεν  έβλεπαν  το  πρόβλημα και  νομίζανε  ότι  απλώς επειδή  έχουν  διαβάσει

κάποια συνθήματα στους τοίχους μπορούν να ασκούνε πολιτική. Η πολιτική

είναι πολύ πιο δύσκολο πράγμα από την αντιγραφή συνθημάτων.

κα  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ:  Κύριε  Θεοδωράκη,  προσπαθείτε  και  κρατάτε  ίσες

αποστάσεις τόσο από τη Ν.Δ. όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο υπάρχει από

την πλευρά σας κάποια προτίμηση με ποιο κόμμα θέλετε να συνεργαστείτε,

δεδομένων  και  των  δημοσκοπήσεων  που  ή  η  Ν.Δ.  ή  ο  ΣΥΡΙΖΑ  θα  είναι

πρώτος; Ευχαριστώ πολύ.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Όποιο κόμμα κι να είναι πρώτο, θα είναι το ίδιο χάλια,

εάν το Ποτάμι δεν είναι δυνατό. Αυτό λέμε εμείς. Εμείς λέμε και θα ήταν καλό

να ήμασταν κόμμα εξουσίας. Δεν είμαστε. Είναι νωρίς. Έχουμε ιδρυθεί πριν

15 μήνες. Αλλά αυτή τη στιγμή εάν δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα λάθη

του παρελθόντος, υπάρχει μόνο μια λύση.

Εκεί που ο καθένας έχει διαλέξει το συνεταίρο του και το λένε και το φωνάζουν

και  φαίνεται  στην  αλληλοϋποστήριξη  και  στα  τηλεοπτικά  πάνελ,  έχουν
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διαλέξει,  είναι  έτοιμοι  το  ΠΑΣΟΚ και  η  Ν.Δ.  να  κυβερνήσει  ξανά.  Οι  νέες

καινούργιες δόξες της λιτότητας να έρθουν ξανά. Να ξαναγεμίσουν τα καλάθια

των αχρήστων με τις μεταρρυθμίσεις που θα προτείνει η Ευρώπη, ή που θα

προτείνουμε εμείς.

Και από την άλλη, ο κ. Τσίπρας επιμένει, χτυπιέται, θέλω μόνο τον Καμμένο,

θέλω μόνο τον Καμμένο. Εκεί πρέπει να παρεμβληθεί ο κόσμος και να τους

πει  σας  υποχρεώνω να  συνεργαστείτε  και  να  συνομιλήσετε  με  το  Ποτάμι.

Αυτή  για  μας  είναι  σήμερα  η  πιο  έξυπνη  πολιτική  που  μπορεί  να  έχει  ο

κόσμος.

Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, επειδή περιείχε και ένα τέτοιο τόνο η ερώτησή

σας.  Δεν  έχουμε  πρόβλημα.  Έχουμε  πολλά  που  μας  χωρίζουν  με  τον  κ.

Τσίπρα και τον κ. Μεϊμαράκη. Αλλά έχουμε και την επίγνωση ότι η χώρα δεν

θα πάει μπροστά εάν δεν δεχτούμε την αλήθεια μιας λέξης και αυτή η λέξη

είναι μία, που στην Ελλάδα αυτή η λέξη κατηγορείται, που στην Ελλάδα αυτή

η λέξη θεωρείται προδοσία. Αλλά που για μας είναι μέρος της πολιτικής μας.

Συμβιβασμός. Η Ευρώπη προχωράει μπροστά με συμβιβασμούς.

Άρα  εμείς  την  Δευτέρα  είμαστε  έτοιμοι  να  προχωρήσουμε  σε  πράξεις,  σε

μικρούς, δίκαιους συμβιβασμούς. Δε θα καταθέσουμε τα όπλα για τα μεγάλα

όπως  σας  είπα  και  δε  θα  τα  ξαναπώ  για  να  μη  σας  κουράζω,  αλλά  θα

κάνουμε μικρούς, δίκαιους συμβιβασμούς αν και οι άλλοι είναι αποφασισμένοι

να κάνουν μικρούς, δίκαιους συμβιβασμούς. Γιατί μόνο έτσι θα πάει μπροστά

η κοινωνία και μόνο έτσι, επιτρέψτε μου, δε θα έχουμε εκλογές σε τρεις μήνες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είχατε πει στις προηγούμενες εκλογές ότι αν το Ποτάμι

πάρει 6% θα είναι το παιδί για τα τσιγάρα μέσα σε μια κυβέρνηση. Το είχατε

πει πέρυσι το Νοέμβριο. Εάν γίνει και τώρα αυτό, δηλαδή το Ποτάμι πάρει

6%, θα μπείτε σε μια κυβέρνηση; Και τι νόημα θα έχει;

ΣΤ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ:  Ο  τρόπος  να  στηρίξεις  τη  χώρα  σου  δεν  είναι

μονοσήμαντος,  δεν υπάρχει  ένας  δρόμος.  Εμείς  δε  ζητάμε  το  10% για να

πάρουμε το αντίστοιχο ποσοστό Υπουργείων.

Εμείς ζητάμε το 10% για να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Που σημαίνει  ότι  το

10%  αυτό,  που  σημαίνει  ότι  ζητάμε  τις  30  έδρες,  αυτές  που  θα

σταθεροποιήσουν το πολιτικό σύστημα, γιατί το μοντέλο, θα προσπαθήσω να

33



ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ - 16/9/2015

είμαι λίγο συνθηματολογικός, τι μοντέλα έχουμε την επόμενη μέρα στη χώρα;

Το ένα είναι να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ με

τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι; Το μοντέλο αυτό που λένε του μεγάλου

συνασπισμού. Είναι πιθανό; Νομίζω όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα

αυτή  τη  στιγμή  με  τον  τρόπο  που  αυτά  τα  κόμμα  αναλαμβάνονται  την

πολιτική να συνεργαστούν.

Δεύτερο  μοντέλο:  Να υπάρχει  ένας  πρώτος,  μεγάλος,  ο  ΣΥΡΙΖΑ  ή  η  Νέα

Δημοκρατία  και  να  υπάρχουν  αρκετά  μικρά  κόμματα.  Όποιος  ξέρει  πώς

γίνονται τα πράγματα και στην πραγματική ζωή, αν υπάρχει ένας μεγάλος και

πολλά μικρά κόμματα, θα περνάει πάντα ο εκβιασμός του μεγάλου.

Θα μπορεί ο μεγάλος να παζαρεύει ανάμεσα στους μικρούς, ν’ αλλάζει σχέδια

κάθε μέρα, αλλά κανείς μικρός να μη μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του και

να  του  πει  «αυτό  δε  θα  το  κάνεις».  Γιατί  ο  μεγάλος  θα  έχει  αμέσως  την

εναλλακτική λύση, θα πάει το διπλανό μικρό κόμμα.

Και  υπάρχει  και  το  τρίτο  μοντέλο:  Θα  είναι  πρώτος,  ο  ΣΥΡΙΖΑ,  η  Νέα

Δημοκρατία,  όποιος  και  να  είναι  πρώτος,  να  έχει  την  ανάγκη  ενός  3ου 

κόμματος. Ένα κόμμα που θα έχει  30 έδρες. Να εξαρτάται η επιβίωσή του

από το 3ο κόμμα. Και βεβαίως σ’ αυτή την κυβέρνηση μπορεί να συμμετέχουν

και τα υπόλοιπα μικρά κόμματα εάν συμφωνήσουμε σ’ ένα προγραμματικό

σχέδιο. Αλλά αυτή είναι η δική μας σκέψη, βγαλμένη από τη ζωή.

Ο  πρώτος  για  να  ελεγχθεί,  δεν  ελέγχεται  από  μικρές  μικρές  διάσπαρτες

δυνάμεις, ελέγχεται μόνο αν υπάρχει ένας σταθερός παίκτης. Και η εκτίμησή

μας  είναι ότι εμείς μπορούμε ν’ αναπληρώσουμε αυτό το κενό της λογικής.

Μόνο εμείς  και  λόγω της πορείας  μας  τους 7 μήνες,  της πατριωτικής μας

συμπεριφοράς  σε  σχέση  με  την  παραμονή  της  χώρας  στην  Ευρώπη,  τη

συναινετική  διάθεση  του  Ποταμιού  και  κυρίως  το  ότι  εμείς  δεν  κουβαλάμε

κανένα  βάρος  από  το  παρελθόν,  δε  θα  κρατήσουμε  μούτρα  γιατί

δυσαρεστηθήκαμε στο 2ο μνημόνιό μας ή γιατί μας έβρισαν στο 1ο μνημόνιό

μας.

Εμείς είμαστε μια καινούργια δύναμη. Χωρίς απωθημένα. Και θα μπορέσουμε

αν ο κόσμος μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να σταθεροποιήσουμε τη χώρα

ελέγχοντας τον πρώτο. Αυτό είναι ο σκοπός μας κι αυτό είναι το σχέδιό μας.
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κα ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ:  Παρ’  όλο που είπατε  ότι  δε θέλετε να συμβάλλετε στη

σκανδαλολογία  θα  σας  ρωτήσω γιατί  το  αφήσατε  να  κρέμεται  στον  αέρα.

Μιλήσατε  για  παροχές  υπουργών  στα  συγκεκριμένα  συμφέροντα.  Τι

εννοούσατε ακριβώς;

Και  η  δεύτερη  ερώτηση:  Επειδή  βλέπω ότι  και  στο  δικό  σας  πρόγραμμα

υπάρχουν προτάσεις, λύσεις, ισοδύναμα κι επειδή όλα τα κόμματα λένε  για

αδικίες του προγράμματος, της συμφωνίας με τους εταίρους και για αλλαγές

σε κάποια σημεία, ήθελα να ρωτήσω και τον κ. Τσακλόγλου ο οποίος έχει

άμεση  επαφή,  συμμετείχε  στη  διαπραγμάτευση,  θα  μας  πει,  σ’  αυτό  το

πρόγραμμα  υπάρχουν  περιθώρια;  Γιατί  έχουμε  και  το  Σόιμπλε  με  την

πρόταση αυτή για τη χρεοκοπία εντός της Ευρωζώνης.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα σας πει ο κ. Τσακλόγλου. Εμείς τι λέμε και ειπώθηκε

νομίζω και πριν από συνεργάτες μας: Αυτή η συμφωνία που έχει έρθει, από

κάποιους από τα κόμματα εξουσίας είναι  πολύ εύκολο να διαγραφεί.  Εμείς

ξέρουμε ότι δε μπορεί να διαγραφεί. Και ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση της

χώρας  εξαρτάται  πάρα  πολύ  από  τις  κινήσεις  της  κυβέρνησης  από  την

επόμενη μέρα.

Δε  λέμε  λοιπόν  ψέματα  στον  κόσμο  ότι  θα  φτιάξουμε  ένα  παράλληλο

πρόγραμμα  το  οποίο  θα  καταργήσει  τη  συμφωνία  που  έχει  υπογράψει  η

χώρα μας. Λέμε όμως ότι μπορούν να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις. Αλλά

πώς,  και κυρίως επιτρέψτε μου να πω από ποιους;

Πιστεύει  κανείς ότι  αν βρεθούν μόνοι τους οι  ερασιτέχνες της εξουσίας του

ΣΥΡΙΖΑ  θα  πάνε  στην  Ευρώπη  και  θα  κάνουν  μια  πιστευτή  πρόταση; 

Πιστεύετε ότι το παλιό δικομματικό σύστημα  Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ θα

γίνει  δεκτό  στην  Ευρώπη  και  θα  πει  «ήρθαν  αυτοί  που  δεν  έκαναν  τις

μεταρρυθμίσεις, που κοίταζαν μόνο τις συντεχνίες τους, ήρθαν αυτοί να μας

πουν τι μπορούμε ν’ αλλάξουμε;».

Εμείς  λέμε  στον  ελληνικό  λαό ότι  οι  απαραίτητες  μικρές  την  πρώτη μέρα,

μεγαλύτερες τη δεύτερη μέρα, αλλαγές μπορούν να γίνουν  εάν στην Ευρώπη

εμφανιστεί μια σοβαρή κυβέρνηση που δε θα κουβαλάει τ’ αμαρτήματα του 

παρελθόντος  που  και  οι  Ευρωπαίοι  ξέρουν  ότι  είναι  πολλά.  Μ’  αυτή  την

έννοια λέμε ότι εμείς μπορούμε να πετύχουμε κάποιες αλλαγές στη συμφωνία

που υπέγραψε η χώρα.
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Με  ρωτάτε  για  τις  σχέσεις  της  κυβέρνησης  με  τη  διαπλοκή   και  με  τους

ολιγάρχες κι όλο αυτό το σύστημα που κατά καιρούς εμφανίζεται. Είμαστε εδώ

και είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Εμείς έχουμε προτάσεις, το Φλεβάρη βάλαμε

το  ζήτημα  της  αλλαγής  του  νόμου  για  την  τηλεόραση.  Το  Φλεβάρη.  Και

έπρεπε να έρθει το κατακαλόκαιρο για να πει η κυβέρνηση ότι κάποια στιγμή

θα συζητήσουμε τι θα γίνει με τις τηλεοπτικές συχνότητες.

Και να σας πω γιατί δεν το έκανε η κυβέρνηση: Γιατί η κυβέρνηση όπως και οι

προηγούμενες κυβερνήσεις για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, προτιμούν να

έχουν  έτοιμα νομοσχέδια στο συρτάρι παρά νομοσχέδια ψηφισμένα από τον

ελληνικό  λαό.  Γιατί  τα  νομοσχέδια  τα  ψηφισμένα  διαμορφώνουν  ένα

καινούργιο πεδίο, ενώ αν έχω το νομοσχέδιο στο συρτάρι, μπορώ ν’ απειλώ

κάθε μέρα τους ενδιαφερομένους ότι «πρόσεξε, να είσαι καλό παιδί, να βάλεις

4 σελίδες σήμερα στο δικό μου καλό κόμμα, να κάνεις ένα μονόστηλο και το

Ποταμάκι».

Βλέπουμε τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν σελίδες επί σελίδων για να

λένε  τις  αερολογίες  τους.  Αυτό  προέρχεται  και  λίγο  απ’  αυτό  το  συρτάρι.

Δηλαδή  ότι,  «προσέξτε  παιδιά,  εμείς  θα  έρθουμε  ξανά  στα  πράγματα  κι

έχουμε νόμους για σας».

Εμείς λοιπόν ζητάμε  μια διαφάνεια. Δε θ’ ακολουθήσω και δεν πρέπει να το

κάνω, τις τελευταίες μέρες έναν δρόμο αναφοράς σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ζητάμε όμως από το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένες απαντήσεις  για τα θέματα που

είναι  ακόμα ανοιχτά. Και ζητάμε πολιτική συμφωνία την επόμενη μέρα των

εκλογών για να τελειώνουμε γι’ αυτό που όλη η κοινωνία ονομάζει διαφθορά.

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Περιθώρια αλλαγών υπάρχουν αλλά είναι περιορισμένα.

Και δεν είναι αλλαγές οι οποίες μπορούν να γίνουν πάνω στα κεφαλαιώδη. Γι’

αυτό και ομολογώ ότι έχω εκπλαγεί κυρίως από τα δυο μεγάλα κόμματα τα

οποία  υπόσχονται  ουσιαστικά  κάποια  αναδιαπραγμάτευση  και  ανατροπή

ολόκληρου σχεδόν του  μνημονίου  λέγοντας ότι υπάρχουν κάποια ισοδύναμα

τα οποία όμως κανένας δεν τα προσδιορίζει.

Και αν επιτρέπετε κι ένα ακόμα σχόλιο πάνω σ’ αυτό, την εμπειρία μου και

μπορεί  αυτό  να  το  τεκμηριώσει  και  ο  Χάρης,  οποτεδήποτε  κατεβήκαμε  με

προτάσεις οι οποίες ήταν τεκμηριωμένες, είχαμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια

επιτυχίας από προτάσεις οι οποίες ήταν προτάσεις του ποδαριού οι οποίες
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έπεφταν  την  τελευταία  στιγμή  πάνω  στο  τραπέζι.  Και  νομίζω  ότι

καταλαβαίνετε το λόγο.

Χ.  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  Θέλω να  προσθέσω κάτι  που  αναδεικνύει  πραγματικά  το

ψέμα που συνεχίζουν ακόμα τα δυο μεγάλα κόμματα να μας λένε,  οι  δυο

θεωρητικά «μονομάχοι», γιατί δεν είναι πια μεγάλα κόμματα.

Το να επαναδιαπραγματευθούμε  στα ουσιώδη σημεία της τη συμφωνία αυτή,

το  μνημόνιο,  ουσιαστικά  ανακυκλώνουμε  τη  μιζέρια.  Να  πάρουμε  από  το

ΦΠΑ,  να  το  βάλουμε  στο  εισόδημα,  να  πάρουμε  από  το  εισόδημα  να

μειώσουμε  τις  συντάξεις.  Αυτό  δεν  είναι  η  λύση  της  χώρας.  Αυτό  είναι

ανακατεύουμε τη μιζέρια. Η λύση είναι η άρση της αβεβαιότητας, να έρθουν

επενδύσεις, να μειωθεί η ανεργία.

Όταν ο άνεργος, από κει που ήταν άνεργος βρει δουλειά, τα βάρη όλα αυτά

που τώρα είναι ανείπωτα και αβάσταχτα, θα του φαίνονται πολύ μικρότερα.

Όχι  μικρά,  αλλά  πολύ  μικρότερα.  Αυτή  είναι  η  λύση.  Όσο

διαπραγματευόμαστε δεν έρχονται επενδύσεις, δε μειώνεται η ανεργία, όσο

και να θέλουμε. Είναι λάθος  όποιων υπόσχονται τέτοιου είδους πράγματα.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Καθαρές κουβέντες από το Ποτάμι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Θεοδωράκη είμαστε 4 μέρες πριν από τις εκλογές

και  θέλω να  καθαρογράψετε  αν  μπορείτε  τις  κόκκινες  γραμμές  σας για  τη

συμμετοχή σε μια αυριανή κυβέρνηση  ανεξαρτήτως ποσοστού δικού σας και

ανεξαρτήτως  του  πρώτου  κόμματος.  Δηλαδή  ποιες  προϋποθέσεις

απαράβατες εσείς θέτετε για να είστε κυβέρνηση. Κι επειδή κατηγορείστε γι’

αυτό, ένα υποσκέλος: Το Ποτάμι έχει φετίχ με την κυβέρνηση;

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ:  Είπα και  λίγο πριν,  ότι  εμείς ζητάμε μεγάλο ποσοστό

από τον ελληνικό λαό, όχι αναγκαστικά για να πάμε στα Υπουργεία, ζητάμε

μεγάλο ποσοστό από τον ελληνικό λαό για να καθορίσουμε τις εξελίξεις.  Για

να επιβάλλουμε αυτές που εμείς θεωρούμε πατριωτικές λύσεις για τη χώρα

και που σας παρουσιάσαμε σήμερα αναλυτικά. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  για  να  υπερασπιστούμε  τους  αδύνατους  αυτής  της

χώρας που δεν έχουν πρόσβαση στα αυτιά της εξουσίας και στο κομματικό

μηχανισμό. Δεν ξέρουμε κανένα άλλο κόμμα να έχει τόσο ξεκάθαρες λύσεις.

Και δεν ξέρω κανένα άλλο κόμμα που να λέει ξεκάθαρα ότι εμείς θα μπορούμε

να βοηθήσουμε και να μην είμαστε στην κυβέρνηση. 
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Γιατί  όλες  οι  αναφορές  όλων  των  άλλων,   και  κάποιοι  μάλλον  το  έχουν

προδιαγράψει,  είπαν  σε  ποια  Υπουργεία  θέλουν  να  γυρίσουν.  Εμείς  δε

θέλουμε να γυρίσουμε σε κανένα Υπουργείο και δεν είχαμε Υπουργεία. Και

υποστηρίξαμε τη χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή πρώτα απ’ όλους. 

Όταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ξερόβηχαν για να δούμε τι θα κάνουμε

εμείς, εμείς βγήκαμε και είπαμε, στηρίζουμε την προσπάθεια της χώρας να

παραμείνει στην Ευρώπη.  Χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Που θα μπορούσαμε

να  πάρουμε  εκείνη  τη  στιγμή  ανταλλάγματα.  Δεν  μας  ενδιαφέρουν  τα

Υπουργεία, αν το εννοείτε έτσι. Ποιες είναι όμως οι γραμμές που με ρωτάτε; 

Πρώτον,  επειδή εμείς  είμαστε  άνθρωποι  της δουλειάς και  της πραγματικής

ζωής ξέρουμε ότι αυτό που ζητάς κι αυτό που πετυχαίνεις, έχει σχέση με το

μπόι σου. Εάν δεν έχεις μπόι, δεν μπορείς να τα βάλεις με τα τέρατα. Γι' αυτό

εμείς  αναζητάμε  το  μεγάλο  ποσοστό.  Δεν  θα  σε  ακούσουν  εάν  είσαι  σε

πτωτική  πορεία,  εάν  είσαι  σε  ανοδική  πορεία  θα  σε  ακούσουν.  Ένα  το

κρατούμενο.

Τώρα, θα σας πω δυο τρία πράγματα. Σας είπα ότι εμείς έχουμε ένα κατάλογο

δέκα προτεραιοτήτων, δεν θα πω δέκα γιατί θα μακρύνουμε. 

Θα σας πω τις τρεις. Το ένα είναι απελευθέρωση με κάθε τρόπο των Ελλήνων

για να μπορέσουν να παράγουν και να δημιουργούν. Για να δημιουργηθούν

θέσεις εργασίας. Έχουμε πει ότι θα καλέσουμε τον Πρωθυπουργό να βάλει

στο  γραφείο  του  –το  έχει  πει  πολύ  ωραία  ο  Μάνος  κάποια  στιγμή-  μια

πινακίδα η οποία θα είναι η εξής: «Κάθε χρόνο για τα δέκα επόμενα χρόνια

100.000 νέες θέσεις εργασίας». Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη.

Αυτή  είναι  η  προτεραιότητα.  Η  προτεραιότητα  δεν  είναι  να  γυρνάει  ο

Πρωθυπουργός από εξωτερικό και να λέει «ουφ, κατορθώσαμε να μην κοπεί

το επίδομα της τάδε συντεχνίας». Ποιος νοιάζεται, σε μια χώρα που έχει πέσει

τόσο χαμηλά; Εμείς λέμε, η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή: 100.000 θέσεις

εργασίας  κάθε χρόνο για τα επόμενα δέκα χρόνια  για να πολεμήσουμε το

τέρας της ανεργίας.

Δεύτερη προϋπόθεση. Δεν θα σώσουμε τη χώρα για να πάει ξανά στα δόντια

συγκεκριμένων ανθρώπων, είτε αφορά κομματικούς  μηχανισμούς είτε αφορά

συμφέροντα και συντεχνίες. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι η σύγκρουση με τη

διαφθορά σε ένα πλατύτερο πλαίσιο. Γιατί υποψιάζομαι τον τελευταίο καιρό
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ότι  κάποιοι  θεωρούν ότι  η διαφθορά είναι  πρόβλημα όταν ο διεφθαρμένος,

αυτός που θέλει να διαφθείρει, δεν είναι δικός μας. Αν αυτός που θέλει να μας

διαφθείρει είναι ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά είναι.

Εμείς λέμε κάτι  διαφορετικό: Ενιαίους κανόνες. Να αλλάξουμε το τοπίο της

διαφθοράς,  της  μικρής  και  της  μεγάλης.  Γιατί  διαφθορά  είναι  τα

υπερκοστολογημένα  δημόσια  έργα,  αλλά  διαφθορά  είναι  και  να  κάνεις  τα

χατίρια μιας συντεχνίας η οποία είναι ψηφοφόροι σου και προηγούνται στην

άσκηση της πολιτικής.

Ο  τρίτος  όρος  είναι  η  επανάσταση  που  έχει  ανάγκη  η  χώρα.  Και  η

επανάσταση που έχει ανάγκη η χώρα, είναι μία: επανάσταση στην παιδεία.

Χρειαζόμαστε ένα Υπουργό –εμείς τον έχουμε βρει-  ανοιχτών οριζόντων, δεν

είναι  Ποτάμι,  συνομιλεί  μαζί  μας.  Ανοιχτών  οριζόντων,  που  θα αλλάξει  τα

πράγματα στην παιδεία.

Σε οκτώ περιοχές της χώρας μπορούν να ιδρυθούν πρότυπα σχολεία πριν

τελειώσει η χρονιά. Αυτό κάνει ένα προοδευτικό Κίνημα όπως είναι το Ποτάμι.

Δεν είμαστε υπέρ της μετριότητας εμείς. Εμείς είμαστε υπέρ της αριστείας και

το λέμε ξεκάθαρα σε όλα τα επίπεδα και  στα Πανεπιστήμια,  σύνδεση των

Πανεπιστημίων με τις  τοπικές κοινωνίες,  πραγματική προσφορά και  για τις

τοπικές κοινωνίες και για το Πανεπιστήμιο. 

Ενδυνάμωση του δημόσιου σχολείου και είναι ντροπή και το ξέρετε κάποιοι

από εσάς τους δημοσιογράφους ότι το άγχος του κ. Τσίπρα να γίνουν εκλογές

20 του μήνα και η πρότασή του να γίνουν εκλογές 13 του μήνα γιατί αυτή ήταν

η  αρχική  του  πρόταση,  είχε  ένα  λόγο:  για  να  μην  καταλάβει  η  ελληνική

οικογένεια ότι δεν υπάρχει σχολείο.

Η πρώτη πρόταση ήταν αυτή και φιλικά και δημοσίως. Σου λέει «Παιδιά, να

κάνουμε εκλογές 13 του  μήνα, να μην ανοίξουν καθόλου τα σχολεία και να

ανοίξουν τα  σχολεία  κάποια στιγμή με  τη  νέα  Κυβέρνηση»,  εννοώντας  ας

ψηφίσει τώρα ο κόσμος και μετά να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι και

καθηγητές στα σχολεία. 

Πήγα χτες στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και δεν έχουν ανοίξει δεκάδες σχολεία

καθόλου. Το προεκλογικό κλίμα δεν βοηθάει  τα κανάλια  βέβαια να στέλνει

links σε όλα τα σχολεία που δεν ανοίγουν γιατί ασχολείστε με όλα αυτά που

λέμε εμείς. Δεν έχουν ανοίξει σχολεία σε όλη την Ελλάδα. 
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Ενώ αντίστοιχα ο κ. Κουράκης επιβραβεύτηκε με μια θέση στο ψηφοδέλτιο και

έκανε λίγες μέρες πριν τις εκλογές 2.500 μετακινήσεις τις περισσότερες που

έχουν γίνει ποτέ ακόμη και το καλό ΠΑΣΟΚ, η καλή Νέα Δημοκρατία το όριό

τους ήταν περίπου 2.300 σε μετακινήσεις φίλων και γνωστών και κολλητών

και  συγγενών.  Έκαναν  2.500  μετακινήσεις  για  να  βολέψουν  τα  δικά  τους

παιδιά, το κομματικό τους σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα τα σχολεία ας μην

ανοίξουν με τους δασκάλους. 

Εμείς λοιπόν λέμε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι να αλλάξουμε μυαλά σε

σχέση με την παιδεία. Η κρίση κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί, μπορούμε να

την αντιμετωπίσουμε. Για να μην την ξαναζήσουν οι επόμενες γενιές πρέπει

να αλλάξουμε και σχολεία και πρέπει στην παιδεία να ηγηθούν οι αξιότεροι

των  Ελλήνων  και  όχι  οι  κομματικοί  υπάλληλοι  που  έχουν  μείνει  στις

μπροσούρες του προπροηγούμενου αιώνα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα δεν  μπορώ να μην σας ρωτήσω ποιο  είναι  το

όνομα του Υπουργού Παιδείας.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Όχι δεν θα σας πω. Έχουμε πει πολλούς, έχουμε πει

τους 22 που προτείνουμε να μπουν μπροστά σε διάφορους τομείς, βλέπετε

σήμερα το οικονομικό επιτελείο, αφήστε να κάνω κι εγώ τις επόμενες μέρες

καμιά έκπληξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάμε σε ένα σύντομο ζήτημα το οποίο δεν είναι πολύ

δημοφιλές, αλλά είναι το No 1 προαπαιτούμενο για να γίνουν πολλές από τις

μεταρρυθμίσεις τις οποίες και σήμερα μας παρουσιάσατε.

Είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Το Ποτάμι επτά μήνες στη Βουλή θέλω να

ρωτήσω  αν  κάνει  την  αυτοκριτική  του  γιατί  δεν  πήρε  πρωτοβουλία  να

παρακινήσει  και  τα  άλλα Κόμματα  να  συλλεγούν  οι  50  υπογραφές  και  να

ξεκινήσει  αυτή  η  διαδικασία  και  αν  δεσμεύεται  από  τώρα  ότι  από  την  1η

Οκτωβρίου και μετά θα είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα θέσει

στη νέα Βουλή.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ο κ. Αλιβιζάτος που μου έκανε την τιμή και αποδέχτηκε

την  τελευταία  θέση  του  ψηφοδελτίου  Επικρατείας,  ένας  άνθρωπος

περιζήτητος  για  τις  απόψεις  του  και  είναι  η  πρώτη  φορά  και  πραγματικά

νιώθω υποχρεωμένος να το πω δημοσίως, αποδέχτηκε την πρόταση ενός

Κόμματος που είχε αρνηθεί τριάντα χρόνια τώρα και είναι στην τελευταία θέση
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του ψηφοδελτίου Επικρατείας, παρουσίασε χτες στην Επιτροπή διαλόγου του

Ποταμιού,  σε  μια  πολύ  ενδιαφέρουσα  κουβέντα  που  είχαν  οι  δεξαμενές

σκέψεις του Ποταμιού και ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι εκεί, παρουσίασε

την πρότασή μας για την συνταγματική αναθεώρηση.

Εμείς πιστεύουμε σε ένα νέο εκλογικό νόμο. Έναν εκλογικό νόμο, που δεν θα

έχει 50 έδρες το πρώτο Κόμμα, έναν εκλογικό νόμο που θα σπάσει τη χώρα

σε  πολλές  μικρές  Περιφέρειες  ώστε  ο  ψηφοφόρος  κυρίως  να  ξέρει  ποιον

ψηφίζει  και  όχι  ο  καναλάρχης  ποιον  στηρίζει.  Γιατί  όπως  είναι  τώρα  ο

εκλογικός νόμος η Β’ Περιφέρεια η Α’ Περιφέρεια Αθηνών, αντιλαμβάνεστε ότι

δεν είναι μια Περιφέρεια που μπορεί να την περπατήσει ένας άνθρωπος.

Εμείς  έχουμε  συγκεκριμένες  τροποποιήσεις.  Εκπροσωπούμαστε  από  τις

απόψεις του Σταύρου Τσακιράκη, που όπως ξέρετε από τα πρώτα βήματα

του Ποταμιού μας τροφοδοτούσε με τις σπινθηροβόλες ιδέες του και με τις

απόψεις  του  Νίκου  Αλιβιζάτου.  Έχουμε  ολοκληρωμένη  πρόταση  για  τη

συνταγματική μεταρρύθμιση.

Και υπάρχουν δυο τρία πράγματα που αναδείξατε τις προηγούμενες μέρες,

είναι λίγο πιπεράτα, δεν είναι τα σημαντικότερα αλλά επιτρέψτε μου να κάνω

αναφορά. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει αιώνιος βουλευτής. Δεν υπάρχει αιώνιος

βουλευτής! Υπάρχουν δυο θητείες και υπάρχουν άλλες δυο θητείες μετά, αν

είναι τόσο σημαντικό.

Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε πολλά πράγματα στο πολιτικό σύστημα

και  είμαστε  υποχρεωμένοι  για να  δουν και  οι  νέοι  ότι  έχουμε μια τολμηρή

εικόνα για το μέλλον και όχι μια εικόνα που έχει σχέση μόνο με ασπρόμαυρες

ελληνικές ταινίες και Μαυρογιαλούρους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχετε  επανειλημμένα  επικρίνει  τον  κ.  Τσίπρα,

επικαλούμενος επαφές μαζί του, το κάνατε και σήμερα λέγοντας ότι τον είχατε

ενημερώσει για τον κ. Χαϊκάλη. Τελικά ποια είναι η ετυμηγορία σας για τον

πολιτικό  Τσίπρα;  Είναι  αξιόπιστος  συνομιλητής;  Θα  είναι  αξιόπιστος

κυβερνητικός εταίρος; Ευχαριστώ.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δεν αποκαλύπτω μυστικά, αποκαλύπτω αυτά που είναι

αναγκαία για να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα,

δεν πέσαμε από τα σύννεφα. 
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Να σας πω κάτι επειδή μου λέτε για τον κ. Χαϊκάλη. Εγώ δεν το πίστεψα όταν

συνέβη αυτό και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω «πες μου ότι είναι ψέμα».

Στο κυριότερο πρόβλημα της χώρας, στο πρόβλημα που απασχολεί όλους

τους συνταξιούχους, όλους τους νέους και τελικά όλη τη χώρα τι θα γίνει με το

ασφαλιστικό  βάζεις  κάποιον  που  στο  βιογραφικό  του  έχει  ότι  έχει

πρωταγωνιστήσει  σε ένα σήριαλ που ήταν διαχειριστής πολυκατοικίας; Δεν

έχω  πρόβλημα  με  τον  κ.  Χαϊκάλη,  βεβαίως  να  πάρει  το  Υπουργείο

«Επιθεώρησης» αν  ο  κ.  Τσίπρας τον  θεωρεί  ικανό  γι'  αυτό.  Δεν  είναι  μια

προσβολή στα προβλήματα που ζει η χώρα; 

Δεν  είναι  μια  προσβολή  πριν  μερικά  χρόνια  εκδίωξε  το  ΠΑΣΟΚ  τον  κ.

Γιαννίτση  για  να  μην  ξεχνιόμαστε  κιόλας,  τον  εκδίωξε  οι  άνθρωποι  που

σήμερα είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ πρωτοστατούσαν στο

κυνηγητό απέναντι στον κ. Γιαννίτση. Αλλά βρέθηκε ένας άνθρωπος να κάνει

πέντε προτάσεις και η Αριστερή λύση του κ. Τσίπρα ήταν ο κ. Χαϊκάλης; Δεν

ήταν μια προσβολή για την ελληνική κοινωνία αυτή η επιλογή; Δεν ήταν μια

επιλογή έξω από την σφαίρα του πιθανού; Το έκανε.

Εμείς κατά καιρούς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα στον Αλέξη Τσίπρα.

Οι διαβεβαιώσεις πολλές φορές διαψεύδονται και έχει δίκιο ο κ. Μεϊμαράκης

ότι είχαμε πει ότι δεν θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβρη. Όχι γιατί εμείς δεν

ήμασταν έτοιμοι, αλλά γιατί είχαμε πει ότι είναι καλό η χώρα να προχωρήσει,

να  υπάρξει  μια  μίνιμουμ  σταθεροποίηση  της  οικονομίας  και  να  πάμε  σε

εκλογές  το  Νοέμβριο  –  Δεκέμβριο.  Είπε  μπροστά  στον  Πρόεδρο  της

Δημοκρατίας ότι ναι, αυτό είναι το σενάριο.

Και αποφάσισε ξαφνικά επειδή το κομματικό επιτελείο με μια δημοσκόπηση

από ό,τι  μαθαίνουμε,  πληροφορήθηκε ότι  θα είναι  καλό να αιφνιδιάσει  τον

κόσμο, να κάνει εκλογές τον Σεπτέμβρη. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που

μπορώ να αντιληφθώ ότι ο κ. Τσίπρας έκανε ανάποδα από αυτά που είπε. 

Αλλά προσέξτε,  εμάς  δεν  μας  ξεγέλασε  ποτέ.  Είχα  πλήρη επίγνωση κάθε

φορά τι γίνεται, εγώ πατάω στα πόδια μου. Δεν είναι σωστές οι προσωπικές

αναφορές, λένε και οι επικοινωνιολόγοι, τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, αλλά

θα σας πω κάτι:  προχωρώντας βήμα - βήμα τη ζωή μου και κατακτώντας

βήμα – βήμα τη ζωή μου, το ένστικτό μου είναι αλάθητο. Δεν ξεγελάστηκα

ποτέ από τον κ. Τσίπρα, αλλά ήταν υποχρέωσή μου να στηρίξω τη χώρα στη

μεγάλη κρίσιμη μάχη.
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Και πιστεύω ότι αυτή η σχέση μου με τον κ. Τσίπρα και η συμπαράσταση

κυρίως που δώσαμε στη συνάντηση των ηγετών μετά το δημοψήφισμα, ήταν

καθοριστική για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. 

Ο κ. Τσίπρας είχε πάρει μια εντολή. Όχι δεν ήξερε τι να την κάνει, ήξερε ότι

χάνει το Κόμμα του και πήγε σε μια συνάντηση ηγετών που εκεί το Ποτάμι

είπε πρώτο απ' όλα τα Κόμματα ότι «εάν εσύ υπογράψεις το Όχι είναι Ναι,

είμαστε κι εμείς μαζί σου» και έτσι περίπου βγάλαμε το κοινό ανακοινωθέν το

απόγευμα της Δευτέρας που κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βλέποντας το πρόγραμμά σας για το θέμα του χρέους

είδα  ότι  λέτε  και  εσείς  αυτό  που  σχεδόν  λένε  όλοι.  Δηλαδή  μία  μεγάλη

παράταση  αποπληρωμής  και  μείωση των  επιτοκίων  προκειμένου  αυτό  να

γίνει εξυπηρετήσιμο. 

Θέλω να πάμε λίγο πιο εκεί, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η απομείωση του

χρέους με αυτόν τον τρόπο και μετά από ένα-δυο χρόνια η χώρα καταφέρνει

και βγαίνει στις αγορές. Εκεί θα δανειστεί και πάλι πολύ πιο ακριβά από ότι

δανείζεται σήμερα και προφανώς και πάλι ο χρόνος αποπληρωμής θα είναι

πολύ μικρότερος από ότι είναι σήμερα. 

Πως θα αποφύγετε,  πως σκέφτεστε ότι μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το

φαύλο κύκλο του χρέους; Δηλαδή εφόσον θα δανειζόμαστε και πάλι ακριβά,

πως θα διατηρήσουμε εξυπηρετήσιμο το χρέος; 

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Συγκεκριμένη απάντηση θα σας δώσουν οι συνεργάτες

μου, αλλά επιτρέψτε μου μία πολιτική παρατήρηση και θέλω να δεχτείτε αυτό

που θα σας πω. 

Εμείς τα ίδια λέγαμε για το χρέος και πριν κάποιους μήνες, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ

έλεγε ότι "θα πάρω ένα ψαλίδι και θα κόψω το μεγαλύτερο μέρος του χρέους",

έτσι;  Εμείς  τότε  λέγαμε  αυτά  και  μας  λέγανε  ότι  "εσείς  είσαστε  απλώς

διαχειριστές, εμείς είμαστε επαναστάτες". Γυρίσανε όμως στα λόγια μας. 

Και  αν θέλετε μπορείτε  να πάρετε μια συγκεκριμένη απάντηση από τον κ.

Πάνο Τσακλόγλου. 

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι η μόνη από τις χώρες οι οποίες

μπήκαν σε μνημόνιο η οποία έκανε πρωτογενή πλεονάσματα. Η Ελλάδα είναι

η  μόνη  από  τις  χώρες  όπου  μειώθηκαν  οι  ονομαστικοί  μισθοί.  Το  ότι

βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση σήμερα είναι ένα όνειδος για τη χώρα. Βεβαίως
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και θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει, ήδη η πορεία αυτή είχε ξεκινήσει το

2014. Για διάφορους λόγους βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άλλο  ρώτησα  εγώ,  ας  υποθέσουμε  ότι  κάνουμε  την

απομείωση αυτή, πως θα διατηρηθεί εξυπηρετήσιμο το χρέος; 

Π.  ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Μα  άμα  είναι  σε  αυτό  το  επίπεδο  το  οποίο  μιλάμε

σαφέστατα θα είναι. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Του  πρώτου  χρόνου  θα είναι  τόσο  μεγάλη  όσο  είναι

σήμερα… 

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Άμα ήταν διαφορετικά τότε το καλύτερο πράγμα που θα

έπρεπε να κάνουμε ήταν να μένουμε για πάντα σε μνημόνια να παίρνουμε

ξέρω ΄γω δάνεια των 30-35-50 χρόνων με χαμηλά επιτόκια. 

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και την

προεκλογική μας εκστρατεία. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε κουβέντες, αλλά το

τελευταίο ερώτημα παρακαλώ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια  που  όλα  δείχνουν  ότι  θα  προκύψει  μάλλον

κυβέρνηση συνεργασίας,  θα μείνω στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης

στο οικονομικό πρόγραμμα, παρουσιάσατε το οικονομικό σας πρόγραμμα, με

ποιο  οικονομικό  πρόγραμμα  ποιου  κόμματος  βρίσκεται  πιο  κοντά  το

πρόγραμμα του Ποταμιού; Αυτή είναι η μία ερώτηση. 

Και  μία  πιο  συγκεκριμένη  πάλι  οικονομική.  Διαβάζω  εδώ  στις

αποκρατικοποιήσεις, άκουσα και τον κ. Σκόκο, να πουληθεί το 51,16% του

ΟΛΠ. Είναι ακριβώς αυτό που το ΤΑΙΠΕΔ οργανώνει που ο κ. Τσίπρας και ο

κ. Μεϊμαράκης στο πρόσφατο debate συμφώνησαν και μάλιστα συμφώνησαν

με έναν τρόπο άκομψο γιατί  ανέδειξαν και τον πλειοδότη την  Cosco και οι

δύο, ενώ τρέχει ο διαγωνισμός.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο, το έχασα αυτό στο debate γιατί έμεινα στις

μαγκιές  του  κ.  Μεϊμαράκη  «κοντός-ψηλός»,  ο  κ.  Τσίπρας  έχει  επηρεαστεί

πάρα  πολύ  από  αυτή  τη  «δημιουργική  ασάφεια»  που  έχει  διδάξει  τον

προηγούμενο καιρό η Κυβέρνησή του και δεν άκουσα τίποτα συγκεκριμένο. 

Θα σας αποκαλύψω το εξής: Σε μια συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με τους

συνεργάτες μου μιλώντας για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είδατε και που
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έχουμε έθεσα κι εγώ αυτό το ερώτημα: Παιδιά, πως βλέπετε, προσεγγίζουμε

αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία; Προσεγγίζουμε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση; "Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Τι λέει η Νέα Δημοκρατία";

Υπάρχει μία γενική ασάφεια στις θέσεις. Υπάρχουν δέκα συνθήματα, τα οποία

μάλιστα  αν  αλλάξεις  και  το  χρώμα  είναι  και  ίδια.  Δηλαδή  αν  κάνετε  ένα

πειραματισμό  και  σε  αυτά  τα  διαφημιστικά  μηνύματα  τους  αλλάξετε  λίγο

χρώμα και επίλογο είναι τα ίδια. 

Θα μπορούσε ο ίδιος άνθρωπος να υπογράψει αυτό που λέει ανεξαρτησία,

ελευθερία,  δημοκρατία,  τα  συνθήματα  που  επαναλαμβάνουν  τα  πολιτικά

κόμματα εδώ και κάποιες δεκαετίες στα διαφημιστικά τους σποτ. Δεν έχουμε

λοιπόν  οικονομικό  πρόγραμμα  του  ΣΥΡΙΖΑ,  δεν  έχουμε  οικονομικό

πρόγραμμα  της  Νέας  Δημοκρατίας,  για  να  σας  απαντήσω.  Εμείς  έχουμε

οικονομικές προτάσεις, έχουμε λύσεις. 

Και  κλείνοντας  θέλω  να  σας  πω  αυτό:  Η  κριτική  απέναντι  στο  πολιτικό

σύστημα το παλιό είναι πολύ μεγάλη, νοιώθουμε μια μεγάλη απόσταση από

το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ και  από τα λάθη τους. Τα

λάθη είναι δικά τους, είμαστε υποχρεωμένοι όμως οι λύσεις να είναι δικές μας

κι αυτό προσπαθούμε να πούμε στην ελληνική κοινωνία. 

Ότι εμείς δεν είμαστε απλώς οι αρνητές του παλιού, δεν είμαστε αυτοί που

κατασκευάζουν ωραία συνθήματα,  είμαστε αυτοί που έχουμε τις λύσεις και

που νομίζω θα παραδεχθείτε με πολλή τόλμη τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές

παρουσιάζουμε και τις λύσεις και τα πρόσωπα.

Γιατί  αυτό που έχει  ανάγκη η ελληνική κοινωνία την Κυριακή είναι  να πάει

στην κάλπη και να σκεφτεί:  Έχω γνωρίσει  κάποια μοντέλα διακυβέρνησης,

υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αφήσανε τις δουλειές τους, δεν δηλώνουν

επαγγελματίες  της πολιτικής και  θέλουν για κάποια χρόνια  μαζί  με άλλους

δημιουργικούς  Έλληνες  να  δώσουν  ένα  διαφορετικό  στίγμα  στην  ελληνική

πολιτική σκηνή. 

Αυτό είναι  το Ποτάμι,  αυτό διεκδικεί  το Ποτάμι  και  γι΄  αυτό πιστεύω ότι  το

Ποτάμι θα κατακτήσει το 10% και θα μπορέσει να καθορίσει τις εξελίξεις από

τη Δευτέρα. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  
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