Σηµεία από τη συνέντευξη του Αλ. Τσίπρα στο Reuters

Σχετικά µε συνεργασία µε Ν∆/ΠΑΣΟΚ, πριν από τις εκλογές:
Η θέση είναι ότι δεν µπορούµε να περιµένουµε, όχι γιατί βιαζόµαστε να
έρθουµε στην εξουσία αλλά γιατί, κάθε µέρα που περνάει, οι πληγές του
Μνηµονίου βαθαίνουν όλο και πιο πολύ.
Σχετικά µε το χρέος:
Το ∆ΝΤ κατέχει µέρος χρέους, το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί. Το χρέος
που κατέχει η ΕΚΤ - και πιστεύω σε αυτό έχει και ο κ. Ντράγκι ευήκοα ώταµπορεί να επιµηκυνθεί.
Στο θεσµικό χρέος προς τον ESM και τις χώρες της Ευρωζώνης, ένα χρέος
που είναι περίπου 200 δις, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αναδιαρθρωθεί.
∆ηλαδή ένα µεγάλο µέρος του να κουρευτεί ή να διαγραφεί, όπως έγινε µε τη
Γερµάνια το 1953 σε µια στιγµή αλληλεγγύης.
Είµαστε έτοιµοι για ουσιαστική και σκληρή διαπραγµάτευση. Συνεπώς, έχουµε
συνείδηση, ότι οι ευρωπαίοι εταίροι πιθανώς να έχουν µια σκληρή στάση στην
αρχική φάση, αν και δε ζητάµε κάτι µη ρεαλιστικό.
Θα εφαρµόσουµε το πρόγραµµά µας, ανεξάρτητα από την πρόοδο της
διαπραγµάτευσης:
Η κινδυνολογία του 2012 και η σηµερινή για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αν έρθει ο
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία στην Ελλάδα θα καταστραφεί η Ευρώπη, στην
πραγµατικότητα
λειτουργούν
σαν
αυτοεκπληρούµενη
προφητεία,
δηµιουργούν τον πανικό και την κρίση στις αγορές.
H λύτρωση, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσει ως το ξόρκι που θα λύσει τα
κακά µάγια και θα απελευθερώσει τις αγορές, θα δηµιουργήσει αίσθηµα
ασφάλειας, οι αγορές θα επανεπενδύσουν στην Ελλάδα και η Ευρώπη θα
µπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόµος εξόδου από
την κρίση. Αυτός ο δρόµος που περνάει µέσα από τη διαπραγµάτευση και την
αναδιάρθρωση του χρέους, αυτός ο δρόµος που περνάει µέσα από πολιτικές
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Θα καταργήσουµε τη λιτότητα και το Μνηµόνιο µέσω του Ελληνικού
Κοινοβουλίου. Θα το αντικαταστήσουµε µε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και
ανασυγκρότησης, αυτό που παρουσιάσαµε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ένα
πρόγραµµα που είναι δηµοσιονοµικά ισορροπηµένο και δε δηµιουργεί νέα
ελλείµµατα.
«∆ιαπραγµάτευση» σηµαίνει ότι θέλουµε συµφωνηµένη λύση. Σχετικά µε το
χρέος και τη δανειακή σύµβαση που θα επαναδιαπραγµατευτούµε, δεν είναι
στις προθέσεις µας να προβούµε σε µονοµερείς ενέργειες, εκτός αν µας

εξαναγκάσουν, παρόλο που πιστεύω ότι κανένας δε θα µας εξαναγκάσει σε
µονοµερείς ενέργειες, γιατί κανείς δε θα ωφεληθεί από µια τέτοια εξέλιξη στην
καρδιά της Ευρώπης
Η Ελλάδα µε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα βγει από το Μνηµόνιο χωρίς νέα
µέτρα λιτότητας. Αυτό για εµάς είναι αδιαπραγµάτευτο.
Θα αναθεωρήσουµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 2015-2018 µε
δηµοσιονοµικούς στόχους, αλλά χωρίς µέτρα λιτότητας. Και ο πυρήνας του
προγράµµατός µας θα είναι µέρος αυτού του µεσοπρόθεσµου σχεδίου. Σε
αυτό το πλαίσιο, η εφαρµογή αυτού του νέου προγράµµατος, θα είναι στη
δικαιοδοσία αποκλειστικά της ελληνικής κυβέρνησης. Ο προϋπολογισµός µας
θα είναι πρωτογενώς ισοσκελισµένος και η διαπραγµάτευση µε τους εταίρους
θα αφορά το χρέος, έτσι ώστε η εξυπηρέτησή του να πέσει από το 5% σε
κάτω από 2% ετησίως.

