
Ηλίας /ακατάληπτο/, ανταποκριτής ΑΠΕ στην Πάτρα: Ήθελα να ρωτήσω κ. Βαρουφάκη αν 
εκτιμάτε με βάση τα όσα γίνονται αυτόν τον καιρό, υπάρχει το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να 
προσφύγει σε πρόωρες εκλογές;

ΓΒ: Ευχαριστώ πολύ. Θα σας επαναλάβω αυτά που είπα το Μάρτιο του 2020, γιατί έχω ξέρετε μια 
τάση να επαναλαμβάνομαι. Το Μάρτη του 20, και ιδίως μετά την 8η Απριλίου, μου έχει μείνει αυτή
η 8η Απριλίου, γιατί όταν λες ναι στο νέο χρέος, ουσιαστικά έχεις δρομολογήσει μια διαδικασία 
πτώχευσης και αποπροσανατολισμού του λαού για να κρύψεις αυτήν την πτώχευση, όπως είχε 
κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Είχα πει τότε ότι είναι θέμα 
χρόνου πότε θα έρθει το 5ο μνημόνιο, πότε θα το νιώσει στο πετσί του ο Έλληνας ή η Ελληνίδα, 
και έκρινα από την άνοιξη του 2020 ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Δύο μεταβλητές που είχα 
αναφέρει από τότε για το χρόνο διεξαγωγής τους ήταν αφενός πότε θα ισοσκελιστεί ο 
προϋπολογισμός του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Θα μου πείτε τι 
σχέση έχει το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Μα εκεί παίζονται όλα. Με το που θα 
ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός της Γερμανίας, όταν πάψει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να έχει 
έλλειμμα, θα έρθει το μέιλ στον κ. Σταϊκούρα: λιτότητα, ισοσκέλισε το δικό σου προϋπολογισμό. Η
γερμανική κυβέρνηση είχε σκοπό να ισοσκελίσει φέτος τον προϋπολογισμό της. Δεν της βγήκε 
λόγω του βάθους της πανδημίας και λόγω του εμβολιαστικού φιάσκου της κας. Φον ντερ Λάϊεν, 
που παρεμπιπτόντως θα έπρεπε να εκδιωχθεί κλωτσηδόν από την προεδρία της ΕΕ ως η πιο 
αποτυχημένη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ιστορία της ΕΕ. Φαίνεται ότι η ] 
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κερδίσει μια παράταση, γιατί έχει καθυστερήσει ο ισοσκελισμός του 
προϋπολογισμού της Γερμανίας.

Από την άλλη μεριά, βλέπουμε με το μεσοπρόθεσμο, αυτό που εμείς ονομάζουμε 5ο μνημόνιο, ότι 
η κυβέρνηση ήδη έχει προαναγγείλει πρωτογενή πλεονάσματα ματωμένα, όπως θα έλεγε και το 
ΚΚΕ. Το ερώτημα λοιπόν είναι: ο κ. Μητσοτάκης τι φοβάται περισσότερο; Το θυμό του λαού ο 
οποίος εκεί που πάει να βγει θα του ζητήσει να πάει στις κάλπες και μάλιστα δύο φορές αν είναι να 
κάψει την απλή αναλογική ή φοβάται ότι η λιτότητα που θα του επιβάλλουν θα έρθει σε μια στιγμή 
που θα είναι αδύναμος πολιτικά;

Οπότε, για να απαντήσω μονολεκτικά: 50-50 οι εκλογές για το φθινόπωρο, αυτή είναι η δική μου 
εκτίμηση. Εμείς στο ΜέΡΑ25 είμαστε πανέτοιμοι.

Βασιλάκης, ΕΡΤ: Από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνω ότι πιθανότητα σύγκλισης με τη ΝΔ δεν 
θα μπορούσε να υπάρχει. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να συγκλίνει το ΜέΡΑ25 με κάποιο 
άλλο κόμμα, και πιο συγκεκριμένα με το ΣΥΡΙΖΑ, ή έχει κοπεί οριστικά κάθε γέφυρα, κάθε 
συζήτηση από το 2015;

ΓΒ: Με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Όμως δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκλιση καν μεταξύ ΝΔ 
και Μητσοτάκης ΑΕ. Η Μητσοτάκης ΑΕ είναι μία παρασιτική εταιρεία, η οποία λυμαίνεται την 
κυβέρνηση και έρχεται και σε σύγκρουση με τον κόσμο της ΝΔ. Είναι ξεκάθαρο αυτό για μας. Ας 
συγκλίνουν πρώτα με το δικό τους κόσμο και μετά μιλάμε.

Όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, 9 Μαΐου 2020. Το ΜέΡΑ25, εν μέσω του πρώτου πολύ 
σκληρού λοκντάουν είχαμε καταγράψει εκείνα που θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ για την 
προστασία των πολιτών. Και ήμασταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Είχαμε μιλήσει για τα κόκκινα 
δάνεια, γιατί βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εκποίησης 600.000 περιουσιών, είτε πρόκειται για 
πρώτες κατοικίες, είτε για μικρομάγαζα. Είχαμε πει ότι με το που θα βγαίναμε από την πανδημία, 
αυτοί οι πλειστηριασμοί θα είναι σαν την 5η μετάλλαξη της οικονομικής πανδημίας η οποία θα 
καταργήσει ό,τι επιχειρηματικότητα έχει απομείνει σε αυτόν τον τόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σωστά μιλά
για προστασία της πρώτης κατοικίας και των μικρών μαγαζιών. Κι εμείς το λέμε αυτό. Βλέπετε 
απαντώ όσο μπορώ πιο άμεσα στο ερώτημά σας αν υπάρχει πιθανότητα σύγκλισης.



Εμείς θέσαμε ένα ερώτημα που νομίζω έχει υποχρέωση κάθε πολίτης να θέσει. Αν θέλουμε να 
προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, πως μπορεί να γίνει αυτό; Και καταλήγουμε στο πολύ απλό 
συμπέρασμα ότι δεν μπορείς να πουλάς κόκκινα δάνεια που εμπεριέχουν πρώτη κατοικία στα 
αρπακτικά ταμεία του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϋ και από την άλλη να θες να την 
προστατεύσεις. Γιατί το ταμείο δεν έρχεται να αγοράσει το δάνειο σου με την πρώτη κατοικία 
επειδή είναι φιλάνθρωπο. Έρχεται να αγοράσει το δικαίωμα να το βγάλει στο σφυρί. Και κατά 
κάποιο τρόπο είναι και ανέντιμο να το πουλήσεις και μετά να λες δεν σε αφήνω να το βγάλεις στο 
σφυρί. Και αν το πεις αυτό, μετά θα το αγοράσει με τρεις κι εξήντα. Γιατί να δώσει χρήματα να 
πάρει ένα δάνειο που έχει μέσα για εχέγγυο ένα ακίνητο που δεν μπορεί να πουλήσει; Άρα για να 
πετύχει ο Ηρακλής, πρέπει να υπάρχει η πιθανότητα πλειστηριασμού. Οπότε, το μήνυμά μας στο 
ΣΥΡΙΖΑ από τις 9 Μαΐου του 2020 είναι ότι αν συμφωνούμε στην προστασία της πρώτης κατοικίας
θα πρέπει να συμφωνούμε στην κατάργηση του Ηρακλή. Εμείς προτείνουμε να αντικατασταθεί η 
διαδικασία του Ηρακλή από μια συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας 
διαχείρισης κόκκινων δανείων. Την περιγράψαμε ακριβώς πως θα γίνει χρηματοοικονομικά, 
τεχνικά, τεχνοκρατικά και είπαμε ελάτε να μιλήσουμε. Δεν ήρθαν.

Εάν δεν έρθουν να μιλήσουν για αυτό που πρέπει να γίνει και έρθουν να μας θέσουν το ερώτημα 
κάτω από ποιες συνθήκες θα μας δώσετε την ψήφο σας για να γίνουμε ξανά υπουργοί, εκεί δεν 
συζητάμε. Δεν φτιάξαμε το ΜέΡΑ25 για να γίνουν κάποιοι υπουργοί, ούτε καν για να γίνουμε εμείς 
υπουργοί. Μη σώσουμε και γίνουμε υπουργοί ποτέ. Εδώ βγήκαμε για να προστατεύσουμε τους 
απροστάτευτους. Γι αυτό φτιάξαμε το ΜέΡΑ25. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται να 
απαντήσει. Όχι, δεν απαντά και δεν προσέρχεται στο διάλογο γιατί έχουν δεσμεύσεις. Ήδη έχουν 
ψηφίσει όλη τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των πλατφορμών, δεσμεύτηκαν και
στο 3ο και στο 4ο μνημόνιο, το οποίο βάφτισαν έξοδο από το μνημόνιο. Με ένα κόμμα το οποίο 
στο όνομα του αριστερού προσήμου εφαρμόζει μνημόνια, εμείς τους κοιτάμε με συμπάθεια, τους 
ευχόμαστε καληνύχτα και προχωράμε.  

Από το φοιτητικό ραδιόφωνο

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το ραδιόφωνο του Πανεπιστημίου Πατρών 

Αν αντίστοιχα, επειδή εγώ προσωπικά το ΜέΡΑ25 γι αυτό το τεχνοκρατικό to the point όπως η
κατάργηση του Ηρακλή, υπάρχει κάτι αντίστοιχο που προετοιμάζετε στο κόμμα όσον αφορά 
το Ε.Σ.Υ ή τύπου καταπολέμησης της πανδημίας; Γιατί τα συνεχόμενα lockdown, επειδή 
έχουμε κάνει και ένα podcast πρόσφατα με έναν επιδημιολόγο τον κύριο Βανταράκη εδώ του 
Πανεπιστημίου μας έχει πει ποιες είναι οι βασικές αρχές για την καταπολέμηση ή τον έλεγχο 
μιας πανδημίας, αν σαν ΜέΡΑ25 έχετε επίσης ένα σχέδιο γα το Ε.Σ.Υ και για την 
καταπολέμηση της πανδημίας.

Γ.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Ευχαριστώ πολύ, με μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σο φοιτητικό ραδιόφωνο.
Πρώτον η πανδημία ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να στήσουμε αυτό που δεν έχουμε, ένα δίκτυο 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο τόπος για να το στήσουμε ήταν ηλίου φαεινότερος.
Ξέρεις ότι σε μια πανδημία πρέπει να κάνεις μαζικά τεστ...δεν χρειάζεται να 
επιχειρηματολογήσουμε για αυτό. Χρειάζονται τα μαζικά τεστ που δεν είχαμε, ο καλύτερος τρόπος 
να κάνεις μαζικά τεστ είναι α στήσεις ένα δίκτυο πολλών μικρών κέντρων μαζικών τεστ, σε όλη την
χώρα, αυτά τα τεστ να είναι πιστοποιημένα, να μην είναι η ανοησία των self test , που είναι μια 
κοροϊδία και αν θέλετε δεν είναι μόνο μια ανοησία αλλά και μια επίθεση στην κοινωνία, γιατί όταν 



βάζεις το νέο παιδί να κάνει self test και να πει είμαι θετικός, μόνος του, να το πει, να το γράψει 
μόνος του, την ώρα που ξέρει ότι αυτό μπορεί να κλείσει την τάξη του, μπορεί να οδηγήσει του 
γονείς του σε αποπληξία γιατί θα πρέπει να μείνουν σπίτι και να μην πάνε στην δουλειά τους, να 
βάλεις αυτήν την πίεση στο παιδί..τέλος πάντων κλείνω την παρένθεση, καταλαβαίνεις γιατί 
είμαστε εναντίον των self test. Πέρα του ότι δεν είναι ακριβή, στατιστικά είναι μια τραγωδία τα self
test. Εμείς από την πρώτη μέρα ζητούσαμε να δημιουργηθεί αυτό το δημόσιο δίκτυο πολλών 
μικρών κέντρων μαζικών τεστ, τα οποία μετά με το που έρχονταν τα εμβόλια μετατρέπονται και σε 
κέντρα εμβολιασμού. Πόσο σημαντικό είναι αυτό; Το να έχεις κέντρα εμβολιασμού που δεν είναι 
στα νοσοκομεία, μόλις ήρθαμε από το νοσοκομείου του Αγρινίου το οποίο δεν λειτουργεί, έχει γίνει
εμβολιαστικό κέντρο, παθαίνει κάποιος κάτι δεν μπορεί να χειρουργηθεί στο Αγρίνιο, έχεις 
ατύχημα; χτυπάς; δεν μπορείς να πας στο νοσοκομείο του Αγρινίου γιατί είναι εμβολιαστικό 
κέντρο, αν είναι δυνατόν!

Ενώ με ένα δίκτυο κέντρων μαζικών τεστ – εμβολιασμού το οποίο όταν θα φύγει η πανδημία θα 
μείνει ως τρόικα, αυτό το δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η 
κυβέρνηση δεν το έκανε αυτό τόσο γιατί είναι αναποτελεσματική όσο και το πιο σημαντικό γιατί 
δεν συμφέρει τους κλινικάρχες, τον ιδιωτικό τομέα, να στηθεί αυτή η πρωτοβάθμια περίθαλψη., 
έτσι..υπάρχει και αποτυχία, υπάρχει και δόλος. Αυτό είναι το ένα. 

Δεύτερον, τα νοσοκομεία μας λειτουργούν με ένα οργανόγραμμα, της τρόικας, του 2012. Το 2012 η
Τρόικα είχε επιβάλλει ένα οργανόγραμμα, θυμάστε κι όλας έναν κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος 
τότε πανηγύριζε που έλεγε νοσοκομεία από εδώ και από εκεί και μάλιστα έλεγε δεν το έκανε η 
Τρόικα εγώ το έκανα, να μην πάρουν αυτοί την αίγλη, την δόξα, και εκείνο το οργανόγραμμα δεν 
είχε καμία σχέση με τις ανάγκες του Ε.Σ.Υ, είχε σχέση με τς ανάγκες της Τρόικας. Ακόμα και αυτό 
όμως το οργανόγραμμα δεν τηρείται, ακόμα και αυτό το οργανόγραμμα που έχει αποψιλώσει τις 
οργανικές θέσεις του Ε.Σ.Υ, σήμερα μόνο ένα 80% των θέσεων αυτών είναι καλυμμένες, 
πληρούνται, και κάπου είναι και πολύ χαμηλότερο. Οπότε εδώ δεν θα ανακαλύψουμε ως ΜεΡΑ25 
την πυρίτιδα . Θα χρειάζεται να δημιουργηθούν νέα οργανογράμματα, τα οποία να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής σε κάθε νοσοκομείο.
Όποτε πρωτοβάθμια περίθαλψη, αυτό το δίκτυο 

Νέα Οργανογράμματα και Επανακοινωνικοποίηση και επαναεθνικοποίηση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας γιατί να σου θυμίσω ότι υπάρχει μια ημι-ιδιωτικοποίηση ήδη των 
νοσοκομείων,τους εκχωρούν τους προϋπολογισμούς και τους λένε κόψτε το κεφάλι σας έτσι ..
Εμείς αυτό θα ο ανατρέψουμε, θα γίνει πλήρης ένταξη σε δημόσιο συστήματος υγείας και τέλος η 
διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας πρέπει να φύγει από τον υπουργό Υγείας.Όπως για εμάς
η παιδεία να φύγει από τον υπουργό Παιδείας, δεν νοείται σε σοβαρή χώρα ο υπουργός Παιδείας ή 
η υπουργός Παιδείας στην συγκεκριμένη περίπτωση, να κάνει την μεταρρύθμιση..
Κάθε υπουργός που έρχεται πετάει και μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, κάθε υπουργός Υγείας 
κάνει και τα δικά του. Εμείς προτείνουμε τον θεσμό των λεγόμενων ΔΙΑΣΚΕΠ, διαβουλευτικά 
συμβούλια εκλεγμένων και κληρωτών πολιτών, θα θέλαμε η ηγεσία του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας να απαντά, να λογοδοτεί, σε ένα τέτοιο διαβουλευτικό συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται 
κατά το 1/3 από εκλεγμένους, διορισμένους ειδικούς από τα κόμματα, αλλά 1/3 μόνο και 2/3 
ενόρκους κληρωτούς πολίτες. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πηγαίνουμε και κλείνω με μια 
δήλωση που νομίζω ότι δεν θα σάς πει κάτι που εν ξέρετε αλλά νοιώθω την ηθική και πολιτική 
ανάγκη να την κάνω αυτήν την δήλωση, η ιδιωτική υγεία δεν έχει χώρο και δεν έχει ρόλο σε μια 
πολιτισμένη χώρα, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να εξαφανιστεί και να αφανιστεί, είναι αποτυχημένος 
εξ ορισμού, δεν μπορεί η Υγεία, να διατίθεται με όρους αγοράς. Αυτό ακόμα και νεοφιλελεύθερος 
οικονομολόγος να είσαι μπορείς να καταλάβεις γιατί. Και για να το πω έτσι απλά για κάποιον που 
έχει σπουδάσει έστω και λίγο οικονομικά, είχε την κακή τύχη να το κάνει, όταν αγοράζεις πατάτες 
είσαι ο ειδικός των πατατών, μόνο εσύ ξέρεις αν σου αρέσουν οι πατάτες που αγόρασες. Σωστά;



Τις κόβεις, τις τρως, τις μαγειρεύεις. Λες αυτή ήταν καλή πατάτα, όταν αγοράζεις υπηρεσίες υγείας 
εξ ορισμού δε ξέρεις την ποιότητα αυτού που αγοράζεις, που δέχεσαι, Γιατί; Γιατί δεν ξέρεις, γι 
αυτό πας στον γιατρό, αν ήξερες δεν θα πήγαινες στον γιατρό, το ίδιο και για την Παιδεία. Υγεία 
και Παιδεία εξ ορισμού δεν μπορούν να προσφερθούν αποτελεσματικά από την αγορά.


