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«Μύθοι και Αλήθειες για το
Δημόσιο Χρέος. 2012 - 2017.» Εκδ.
Επίκεντρο

Συνέντευξη Ευάγγελου Βενιζέλου στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Διαβάζω – Σχολιάζω» με τον Πέτρο
Κυρκιλή στο «7 ημέρες ΕΛΛΑΔΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου, με αφορμή το βιβλίο του «Μύθοι
και αλήθειες για το δημόσιο χρέος. 2012-2017» (Εκδόσεις επίκεντρο)

Ευ. Βενιζέλος: Το τελευταίο μου βιβλίο έχει τίτλο «Μύθοι και αλήθειες για το δημόσιο χρέος» και
νομίζω πως είναι άκρως επίκαιρο. Όλη η χώρα συζητά για το χρέος, το Eurogroup ήταν αφιερωμένο σε
αυτό. Νομίζω πως όποιος είχε διαβάσει το βιβλίο και όποιος το διαβάσει θα κατανοήσει πολύ
καλύτερα τι είναι αυτό που συνέβη.
Π. Κυρκιλής: κ. Πρόεδρε, τι σας παρακίνησε να γράψετε ένα βιβλίο με θέμα το χρέος;
Ευ. Βενιζέλος: Χειρίστικα τη πιο δύσκολη φάση της διαπραγμάτευσης για το χρέος, το 2011- 2012,
τότε που έγινε η μεγάλη και πραγματική αναδιάρθρωση του χρέους. Τότε που με το PSI κουρέψαμε
ονομαστικά 109 δισεκατομμύρια χρέους. Και τώρα η κυβέρνηση αρχίζει και αντιστρέφει αυτά που
έλεγε. Επί χρόνια καλλιεργούσε την εντύπωση ότι θα κάνει κάτι ριζοσπαστικό για το χρέος,
μονομερείς ενέργειες, κούρεμα, αναδιάρθρωση. Τελικά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Προσπαθεί να
πάρει το μικρό συμπλήρωμα αυτού που κάναμε εμείς το 2012 με το PSI, αυτό δυστυχώς δεν το παίρνει,
το παίρνει ατελώς.
Π. Κυρκιλής: Οι αποφάσεις του Eurogroup της Πέμπτης συνιστούν μια θετική εξέλιξη για τη χώρα;

Ευ. Βενιζέλος: Θετικό είναι ότι επιτέλους κλείνει αυτή η αξιολόγηση- με καθυστέρηση ενός έτους.
Θετικό είναι ότι παίρνουμε μια δόση 8,5 δισεκατομμυρίων. Η κυβέρνηση δεν πέτυχε τίποτα παραπάνω.
Αντιθέτως, σπεύδει να δεσμευθεί σε υψηλότατα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5 % μέχρι και το 2022, και
έσπευσε να συμφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα 2 % με 2,4% μέχρι το 2060! Δέσμευσε τη χώρα σε
ένα διαρκές μνημόνιο μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος μέχρι το 2060.
Π. Κυρκιλής: Τον Πρωθυπουργό τον βλέπετε τελικά να φοράει γραβάτα;
Ευ. Βενιζέλος: Η γραβάτα που θα φορέσει ο κ. Τσίπρας, είναι η δυτική σαλιάρα – από την οποία
προέρχεται η γραβάτα ενδυματολογικά. Δεν πρόκειται λοιπόν για γραβάτα. Πρόκειται για ένα φιόγκο
δυστυχώς που έδεσε γύρω από την χώρα.
Π. Κυρκιλής: Την ερχόμενη βδομάδα θα έχουμε σειρά συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τους
πολιτικούς αρχηγούς για τα θέματα της οικονομίας. Δεν είναι αυτό μια καλή εξέλιξη;
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Ευ. Βενιζέλος: Κάθε συζήτηση είναι θετική. Αλλά αυτό γίνεται εικονικά, γίνεται εκ των υστέρων,
γίνεται πολύ αργά και γίνεται αφού έχει αυτουπονομευθεί. Το θέμα είναι να βγούμε από τη δίνη των
μνημονίων, να επανέλθουμε στην κανονική θέση μιας ισότιμης χώρας μέλους της ευρωζώνης.
Π. Κυρκιλής: Μπορεί να γίνει αυτό με τη σημερινή κυβέρνηση;
Ευ. Βενιζέλος: Όχι. Η πρώτη πολιτική προϋπόθεση είναι μέσα από εκλογές να αλλάξει ο συσχετισμός
και να πάμε σε μία κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας όλων των δημοκρατικών, φιλοευρωπαϊκών
δυνάμεων με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα ηττηθεί να καλείται να βοηθήσει αλλά χωρίς να μπορεί να
παρεμποδίζει τις εξελίξεις.
Π. Κυρκιλής: Η Δημοκρατική συμπαράταξη γιατί δεν πείθει τους πολίτες;

Εγγραφή στο newsletter

Ευ. Βενιζέλος: Αυτό κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια απάντηση που δεν είναι οργανωτική – να
είμαστε κάπως περισσότεροι και να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να σκεφτούμε το περιεχόμενο. Πρέπει
να σκεφτούμε αυτό που λέμε. Να είναι ευκρινές. Να είναι καθαρό.
Π. Κυρκιλής: Κατά καιρούς έχουν ακουστεί φήμες περί μεταπήδησή σας στη ΝΔ. Θα ήθελα το σχόλιο
σας.
Ευ. Βενιζέλος: Ζήτημα δική μου προσχώρησης στη ΝΔ δεν υπάρχει και δεν υπήρχε ποτέ. Το να υπάρχει
μια εμβέλεια των προτάσεων μου, των ιδεών μου, και του πολιτικού μου λόγου σε όλο το δημοκρατικό,
φιλοευρωπαϊκό φάσμα, είναι καλό.
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