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Ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε ότι ποτέ δεν επιθυμούσε την έξοδο
από το ευρώ, αλλά υπεραμύνθηκε της άποψής του ότι η Ελλάδα θα ήταν σε πολύ καλύτερη
μοίρα αν είχε επιστρέψει στο εθνικό νόμισμα και ανέλυσε τους λόγους που συνεχίζει να το
πιστεύει ακράδαντα.

«Ως κίνημα, στο ΜέΡΑ25, είμαστε ευρωπαϊστές, είμαστε υπέρ της Ευρώπης και του ευρώ,
αλλά μεταξύ της ερημοποίησης της χώρας και των επιχειρήσεών μας στη Βουλγαρία για
πάντα, επιλέγουμε τη δραχμή. Είναι σίγουρο ότι θα ήμασταν καλύτερα» είπε αρχικά και
προσέθεσε: «Η θέση η δική μας (σ.σ.: της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ) ήταν ότι δεν θέλουμε να
πάμε στη δραχμή, γι' αυτό πήραμε και 62%, αλλά η εντολή του λαού ήταν μην τολμήσετε να
υπογράψετε για πάντα τη δουλοπαροικία».

«Εμείς ως κυβέρνηση (το 2015) – και σε αυτό νόμιζα ότι συμφωνούσαμε απόλυτα με τον
Αλέξη Τσίπρα – εκλεγήκαμε για έναν συγκεκριμένο λόγο: για να γίνει αναδιάρθρωση του
χρέους. Γιατί χωρίς αυτήν καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που
ονομάζουμε εμείς στο ΜέΡΑ25, δουλοπαροικία. Εκλεγήκαμε το ’15 γιατί το δεύτερο
μνημόνιο ο κ. Σαμαράς δεν κατάφερε να το κλείσει. Όταν εγώ πήγα στο υπουργείο
Οικονομικών είχαμε δύο βδομάδες μέχρι να βαρέσουμε κανόνι και από τα 130
δισεκατομμύρια που είχαν πάρει, είχαν μείνει 7,2. Εγώ είχα να αποπληρώσω 22 και την
επόμενη χρονιά 18. Πώς θα βγαίναν αυτά; Από τις αγορές, με επιτόκιο 10%; Δεν γινόταν».

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στις προτάσεις που έκανε στους Ευρωπαίους:

«Εγώ πρότεινα όχι κούρεμα του χρέους, που δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχθούν η
Μέρκελ και ο Σόιμπλε, αλλά να συνδεθεί ο ρυθμός αποπληρωμής με τον ρυθμό αύξησης των
εισοδημάτων μας».

Ο κ. Βαρουφάκης μίλησε και για τις θετικές επιπτώσεις που θα υπήρχαν στην ελληνική
οικονομία η επιστροφή στη δραχμή :
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«Είναι τρεις οι λόγοι που θα ήμασταν καλύτερα.

Πρώτον, ο τουρισμός μας θα ήταν πάμφθηνος για τους ξένους. Είχαμε 30% κάτω φέτος
στον τζίρο και του χρόνου θα πάμε ακόμα χειρότερα.

Δεύτερον, για τα κόκκινα δάνεια: Θα τα είχαμε κουρέψει όλα γιατί δεν θα ήμασταν στον
SSM-ECB (σ.σ.: Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, το σύστημα τραπεζικής εποπτείας στην
Ευρώπη).

Τρίτον, θα κουρευόταν άμεσα το δημόσιο χρέος, γιατί δεν θα το αποπληρώναμε σε ευρώ».

«Η δραχμή ήταν κάτι κακό, όμως υπήρχε κάτι χειρότερο. Η δουλοπαροικία μέχρι το 2060.
Αυτό πίστευα. Το ξαναλέω ότι δεν είμαστε υπέρ της εξόδου από το ευρώ» ξεκαθάρισε ο
πρόεδρος του ΜέΡΑ25.

Για την ταινία που σκηνοθέτησε ο Κώστας Γαβράς βασισμένος στο βιβλίο του, ο κ.
Βαρουφάκης τόνισε: «Θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου που ένας Κώστας Γαβράς έσκυψε
πάνω από το βιβλίο μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ταινία ήταν απαραίτητη».
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