
 

 

 

 

 

Ομιλία Γ. Βαρουφάκη στο Eurogroup: 

Εγχειρίδιο απάτης σε βάρος του λαού 
 

 
 

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, δημοσιοποίησε την τελευταία ομιλία 

του στο Eurogroup του περασμένου Σαββάτου. 

 

Ξεχωρίσαμε ορισμένα αποσπάσματα και τα παραθέτουμε, ώστε να μπορέσει ο λαός να 

διαβάσει και να αντιληφθεί το μέγεθος της κοροϊδίας και της πολιτικής εξαπάτησης 

προς τον ελληνικό λαό από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. 

Λέει ο Βαρουφάκης, σύμφωνα με τη μετάφραση ειδησεογραφικής ιστοσελίδας: 

«Συνάδελφοι (σ.σ. προς τους υπουργούς Οικονομικών), αυτά που έχουμε 

μεταφέρει στους Θεσμούς στις 22 Ιουνίου, όταν καταθέταμε τις προτάσεις μας (...) 

Ακόμη και αυτή η πρόταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει από το 

Κοινοβούλιο, δεδομένων των πολλών υφεσιακών μέτρων και της λιτότητας που 

συνεπάγεται. Δυστυχώς, η απάντηση των Θεσμών ήταν να επιμείνουν σε ακόμη 

πιο υφεσιακά (παραμετρικά) μέτρα (π.χ. αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από το 

6% στο 23%!)». 
Ομολογεί η συγκυβέρνηση ότι η πρότασή της-μνημόνιο περιέχει μέτρα-λαιμητόμο για 

τους εργαζόμενους. Η σύγκρισή της δε με αυτά των ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ έχει την εξής 

διαφορά: Έχει «...ακόμα πιο υφεσιακά μέτρα». Ομολογούν ότι και οι δύο προτάσεις 

είναι αντιλαϊκές - αντεργατικές και συγκρίνουν το πόσο αντιλαϊκή είναι η μία σε σχέση 

με την άλλη. 
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«Αυτό που κάνει αδύνατο να περάσει το πακέτο των Θεσμών από το Κοινοβούλιο 

είναι η έλλειψη απάντησης στο ερώτημα: Αυτά τα επώδυνα μέτρα τουλάχιστον θα 

μας δώσουν μια περίοδο ηρεμίας κατά την οποία θα μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε στις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις και μέτρα;». Τι εννοούν, 

λοιπόν, όταν λένε ηρεμία; Εννοούν ότι θέλουν χρόνο και ήρεμες συνθήκες για να 

περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα είτε της συγκυβέρνησης είτε των εταίρων τους. Για να 

μπορέσουν να προωθήσουν τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις (βλέπε 

μεταρρυθμίσεις) που χρειάζονται... Η πρόταση αυτή, στην οποία αναφέρεται ο 

Βαρουφάκης μοιάζει με την πρόταση της συγκυβέρνησής του. Προφανώς, από το 

γεγονός ότι χαρακτήριζαν το Μνημόνιο κατά 70% αποδεκτό -και αυτό οδήγησε στην 

παράταση της δανειακής σύμβασης και του Μνημονίου μέχρι τις 30 Ιούνη- πρέπει να 

υποθέσουμε ότι αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που τους 

χωρίζουν. Και αυτά που τους ενώνουν είναι ότι και οι δύο προτάσεις είναι άκρως 

αντιλαϊκές, ανεξάρτητα από τη δοσολογία... 

«Κάποιοι ανησυχούν ότι μια ψήφος στο "ναι" θα είναι μια ψήφος μη 

εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή μας (μιας και θα προτείνουμε ψήφο στο "όχι"), και 

σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορούμε να υποσχεθούμε στο Eurogroup ότι θα 

είμαστε σε θέση να υπογράψουμε και να εφαρμόσουμε μια συμφωνία με τους 

Θεσμούς. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε αφοσιωμένοι δημοκράτες. Εάν ο λαός 

μας δώσει καθαρή εντολή για να υπογράψουμε τις προτάσεις των Θεσμών, θα 

κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το πράξουμε, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μια 

ανασχηματισμένη κυβέρνηση». 
Εδώ, η συγκυβέρνηση ομολογεί ότι: Βάζουν το λαό να διαλέξει με ποιον τρόπο θα τον 

σφάξουν από κοινού ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ - συγκυβέρνηση. Απλά, για να γίνει αυτή η 

σφαγή πιθανόν να χρειαστεί μια αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Εάν ψηφιστεί το 

«όχι» τότε θα τον σφάξουν με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, είναι φανερό ότι τα 

παιχνίδια που παίζουν στις πλάτες του ελληνικού λαού είναι πολύ βρώμικα και 

επικίνδυνα. 

«Συνάδελφοι, η λύση του δημοψηφίσματος είναι η καλύτερη για όλους, δεδομένων 

των περιορισμών που αντιμετωπίζουμε. Εάν η κυβέρνησή μας δεχόταν την 

πρόταση των Θεσμών σήμερα, υποσχόμενη να την περάσει από το Κοινοβούλιο, 

θα χάναμε στο Κοινοβούλιο με το αποτέλεσμα να έφερνε νέες εκλογές μέσα σε έναν 

μακρύ μήνα, μετά η καθυστέρηση, η αβεβαιότητα και οι προοπτικές για μια 

επιτυχή επίλυση θα ήταν πολύ πολύ μηδαμινές. Αλλά ακόμη και εάν καταφέρναμε 

να περάσουμε την πρόταση των Θεσμών από το Κοινοβούλιο, θα αντιμετωπίζαμε 

ένα τεράστιο πρόβλημα εφαρμογής. Για να το θέσω απλά, όπως και οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις που πίεσαν για πολιτικές που υπαγορεύθηκαν από τους 

Θεσμούς δεν μπόρεσαν να πάρουν το λαό με το μέρος τους, το ίδιο θα συνέβαινε 

και με εμάς». 
Τι λένε; Ότι το δημοψήφισμα είναι καλό και για την ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ και για τη 

συγκυβέρνηση. Με λίγα λόγια, λένε ότι ήθελαν και θέλουν να βάλουν το λαό σε μια 

διαδικασία, ώστε να τους στηρίξει στο να πάρουν αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος του και 

να το παίζουν και ήρωες, πατριώτες, περήφανοι και οτιδήποτε άλλο, χωρίς να 

κινδυνεύσουν να χάσουν την κυβερνητική πλειοψηφία! 

Λένε στο περίπου ότι οι προηγούμενοι έπεσαν επειδή δεν το χειρίστηκαν σωστά. Και 

δηλώνουν πως το δημοψήφισμα είναι καλύτερη λύση σε αυτήν την κατεύθυνση. Στο 

να εξαπατήσουν και να κοροϊδέψουν το λαό και να περάσουν και πακέτο αντιλαϊκών 

μέτρων, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της υπόθεσης. 



Γι' αυτό, άλλωστε, από τη στιγμή της ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος, κάνουν 

γαργάρα την πρόταση που οι ίδιοι κατέθεσαν. Έχουν το θράσος και μιλάνε λες και δεν 

κατέθεσαν ποτέ την πρόταση που περιλαμβάνει: Αυξήσεις ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, 

ιδιωτικοποιήσεις, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, 

εισφορά αλληλεγγύης, επιβολή εισφορών σε συντάξεις και μισθούς, πρωτογενή 

πλεονάσματα που θα προκύπτουν από την αφαίμαξη των οικογενειών εργαζομένων και 

όλα τα υπόλοιπα... 

«Αμέσως μετά την 5η Ιουλίου, εάν ο λαός έχει ψηφίσει "ναι", η πρόταση των 

Θεσμών θα υπογραφεί». 
Λένε ξεδιάντροπα ότι αν και Μνημόνιο, εάν υπάρξει «ναι» στο δημοψήφισμα είναι 

έτοιμοι να το υπογράψουν! Εκείνοι που δήθεν εμφανίζονται να είναι ανένδοτοι στο να 

δεχτούν την πρόταση των εταίρων τους, λένε με κυνικότητα ότι είναι έτοιμοι να το 

εφαρμόσουν, αφού πρώτα θα έχουν βάλει το λαό στη διαδικασία να το εγκρίνει, μέσα 

από εκβιασμούς, τρομοκρατία και απειλές που ήδη δέχεται από τα ξημερώματα της 

περασμένης Παρασκευής από όλες τις πλευρές. Κοροϊδεύουν ασύστολα. 

«Συνάδελφοι, η άρνησή σας για επέκταση του προγράμματος για μερικές 

εβδομάδες ώστε να δώσουμε στον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να μελετήσει 

ήσυχα και με ηρεμία την πρόταση των δανειστών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τις δεχθεί (σε αντίθεση με τη δική μας πρόταση) 

θα πλήξει μόνιμα την αξιοπιστία του Eurogroup ως ενός οργάνου δημοκρατικών 

αποφάσεων το οποίο αποτελείται από κράτη - μέλη που μοιράζονται όχι μόνο ένα 

κοινό νόμισμα, αλλά και κοινές αξίες». 
Από πού κι ως πού προεξοφλεί η συγκυβέρνηση ότι ο λαός θα ψηφίσει την πρόταση 

των ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ; Μήπως το μεσημέρι του Σαββάτου ο κ. Βαρουφάκης ήξερε κάτι 

περισσότερο και η κυβέρνησή του δεν το έλεγε; Πώς λέει τόσο καθαρά ότι ο λαός 

«υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τις δεχθεί» και να εννοεί τις προτάσεις των εταίρων 

τους, τη στιγμή που η συγκυβέρνηση θεωρεί ότι ο λαός «συντριπτικά θα πει όχι», όπως 

λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός; Τι παιχνίδια παίζουν και για λογαριασμό ποιου; 

*** 

Όλα τα παραπάνω είναι αποδεικτικά του πραγματικού νοήματος του «όχι» που καλεί 

η κυβέρνηση το λαό να ψηφίσει, επιβεβαιώνοντας ότι το μόνο πραγματικό «όχι» που 

συμφέρει το λαό είναι η πρόταση του ΚΚΕ: «Όχι στην πρόταση των ΕΕ - ΕΚΤ- ΔΝΤ. 

Όχι στην πρόταση της κυβέρνησης. Αποδέσμευση από την ΕΕ με το λαό στην 

εξουσία».  
 


