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Γ. Βαρουφάκης: Όσο το Δημοψήφισμα λοιδορείται, η Ολιγαρχία κοιμάται ήσυχη 

 
Είναι κοσμογονικές οι εποχές που ζούμε. 
 
Ζούμε στιγμές που θυμίζουν το 1914  όταν ο παλιός κόσμος πέθαινε κι ένας νέος, 
επικίνδυνος κόσμος γεννιόταν. 
 
Το διεθνές σύστημα, η παγκοσμιοποίηση -globalisation- και η διεθνής κατανομή 
εργασίας τελείωσε, όταν κατάσχεσαν τα χρήματα της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρωσίας στις ΗΠΑ, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία -δεν είχε συμβεί 
ούτε στον πόλεμο της Κριμαίας-. 
 
Το Γερμανικό Οικονομικό Μοντέλο με φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία και έναν ευρύ 
χώρο διεθνών εξαγωγών κατέρρευσε με συνέπειες απρόβλεπτες για την ΕΕ. 
 
Σε πλανητικό επίπεδο, οι G7 σηματοδότησαν την πλήρη συνθηκολόγηση με την 
κλιματική καταστροφή με την οποία η Φύση θα μας εκδικηθεί με τρόπο που θα 
πλήξει και την οικονομία, πόσο μάλιστα σαθρές οικονομίες όπως η δική μας. 
 
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένα κράτος χρεοκοπημένο που το κρατά νεκροζώντανο 
μια πανικόβλητη, ανήμπορη να αντιδράσει ΕΚΤ, της οποίας η αριστερά χείρα δεν 
γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά της, οδηγείται σε ένα Κράτος υπό προθεσμία σε μια 
παγκόσμια εκρηκτική συγκυρία. 
 
Μια οικονομία όπου τα πάντα ξεπουλιούνται καθώς οι πρόσοδοι ξεπερνούν τις 
υπεραξίες, κάτι που θα έπρεπε να κάνει ακόμα και νεοφιλελεύθερους να αγωνιούν.  
 
Το συνειδητοποιείτε ότι δεν ξεπουλιέται μόνο ο δημόσιος πλούτος ελέω τρόικας και 
ΝΔ: Πωλείται όλη η Ελλάδα, ακίνητα, εγκαταστάσεις, οικοδομικά 
συγκροτήματα, παλιές ή νέες μονάδες της πρώην βιομηχανίας, της νεότερης 
ξενοδοχειακής ιστορίας, της μεσαίας βιοτεχνίας που όπως-όπως 
επιβιώνει, μεταναστεύουν φορολογικές έδρες και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, 
χωρίς καν να ξέρει κανείς ποιοι είναι οι σκιώδεις αγοραστές, τι θα κάνουν με αυτά 
που αγοράζουν χωρίς καμία σοβαρή εισροή κεφαλαίων για επενδύσεις. 
 
Με ένα ισοζύγιο πληρωμών που έχει πάει στα επίπεδα της προ κρίσης εποχής 
σηματοδοτώντας, μαζί με το ιδιωτικού και δημόσιου χρέος, την επόμενη επίσημη 
χρεοκοπία της χώρας. 
 
Σε μια Ευρώπη που παραπαίει – υποχείριο των ΗΠΑ, τόσο στην ενέργεια, όσο και 
στο στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα.  
 



 

 

Με μη αναστρέψιμη συνθηκολόγηση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, που 
αποτελούσε για πολλούς μια κάποια εγγύηση ανθρωπισμού, με τον 
μισανθρωπισμό: 
 
Το είδαμε στην Ισπανία, στην Μελίγια. 
 
Είδαμε την Σουηδία και την Φινλανδία, που σκύβοντας το κεφάλι στις απαιτήσεις 
του Ερντογάν, κατέστρεψαν μια παράδοση που έχτιζαν προσεκτικά οι προκάτοχοί 
τους για δεκαετίες - παράδοση υπεράσπισης λαών που παλεύουν για την 
ελευθερία. Είναι ντροπή τους! 
 
Θυμάστε που το ΜέΡΑ25 σας έλεγε ότι το ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ στην Ουάσιγκτον και στο 
Βερολίνο μάς αποδυναμώνει και στα λεγόμενα εθνικά θέματα; 
 
Θυμάστε τις ανοησίες σας ότι δήθεν απομονώσατε τον Ερντογάν; 
 
Σε εσάς το χειροκρότημα, στον Ερντογάν τα F16 και το ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ της Σκανδιναβίας 
που ζητά συμπόρευση εναντίον των γενναίων Κούρδων μαχητών που σταμάτησαν 
την ισλαμοφασιστική ISIS εκ μέρους της Δύσης. 
 
Σε αυτή τη Δύση εμείς στο ΜέΡΑ25 λέμε: μην σώσουμε και ανήκουμε! 
 
Σε αυτή τη Δύση μόνο μέσα από βέτο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα ελάχιστα 
προαπαιτούμενα για μια Ελλάδα που έχει λόγο για τα ζητήματα, εθνικά και 
κοινωνικά, που θα αποφασίσουν την βιωσιμότητά μας. 
 
Κι η πολιτική ηγεσία; 
 
Αντί να συζητάμε για όλα αυτά. 
 
Αντί να μοιραζόμαστε ιδέες για το πώς αυτή η διεθνής τρικυμία δεν θα καταπιεί το 
«Καρυδότσουφλο η Ελλάς», για το πώς δεν θα χάσουμε το τραίνο της Πράσινης 
Βιομηχανικής Επανάστασης, έρχεστε εδώ επιδιδόμενοι καθημερινά σε ασκήσεις 
"δώρο-δωρεών" προς εθνικούς ολιγάρχες. 
 
Καζίνο Ελληνικού: Αφού δώσατε το καλύτερο οικόπεδο της Μεσογείου στον κ. 
Λάτση, το καζίνο το δώσατε στον κ. Περιστέρη ο οποίος, αφού το πήρε, έβαλε από 
την πίσω πόρτα με 51% την αμερικανική Mohegan την οποία εσείς είχατε 
αποκλείσει από το διαγωνισμό. Έτσι, ο Έλλην ολιγάρχης αποφάσισε να πάρει 
συνέταιρό του μια εταιρεία που εσείς αποκλείσατε, και με τρόπο μάλιστα ώστε να 
μην εξαργυρώσει το Δημόσιο την εγγυητική επιστολή συμμετοχή των 7,5 εκατ. 
Ευρώ της Mohegan. 
 
Με εσάς στα πράγματα κάνουν ό,τι θέλουν. Οι ίδιοι που λεηλατούν τους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ παίρνουν το Ελληνικό, το κομματιάζουν σε οικόπεδα, τα 



 

 

πουλάνε με τεράστια κέρδη χωρίς να έχουν επενδύσει 1 ευρώ για δείγμα, 
μοιράζουν παιχνίδι στην ξένη μαφία των καζίνων. Ό,τι θέλουν κάνουν. 
 
Κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ; ΠΑΡΩΝ. Σας το λέω με αγάπη, πρέπει να ντρέπεστε γι' αυτό.  
 
Με το ίδιο νομοσχέδιο, καπάκι, δώσατε τα Ναυπηγεία ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ στον 
εφοπλιστή κ. Προκοπίου. Ναι, να διασωθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο μιας χώρας με 
παράδοση στη Ναυπηγική. 
 
Όμως, όπως με τη ΛΑΡΚΟ, "καθαρό" όχι μόνο χρεών, αλλά και "καθαρό 
εργαζομένων"! 
 
Τι κρύβετε; Θα σας πω τι κρύβετε: Ο κ. Προκοπίου δεν έχει καμία ιδιαίτερη σχέση 
με ναυπηγεία. Είναι όμως από τους κύριους παίκτες στην μεταφορά υγροποιημένου 
φυσικού αερίου. 
  
Το άρθρο 7 του νομοσχεδίου προβλέπει «εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης 
και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου». Πάει το ανθρώπινο 
ναυπηγικό κεφάλαιο, θυσιάζεται στον βωμό του LNG! 
 
Κι όταν δεν δίνετε δωράκια στους μετόχους της Μητσοτάκης Α.Ε., τί κάνετε; 
Εκλογολογείτε. 
 
Τα πάντα για να κρατηθείτε στα πράγματα εσείς και να επιστρέψετε στα πράγματα 
εσείς κι εσείς. Για την ουσία μιας χώρας που παραπαίει σε μια Ευρώπη που 
παραπαίει, ψιλά γράμματα. 
 
Τέτοιες μέρες μάλιστα, καθώς πλησιάζει η Επέτειος του Δημοψηφίσματος, εσείς οι 
παλαιομνημονιακοί συνέταιροι ΠΑΣΟΚ-ΝΔ βγάζετε από το μαύρο κουτί της πιο 
μαύρης προπαγάνδας ό, τι πιο μαύρο κι άραχνο ψέμα για το Δημοψήφισμα του 
2015. 
 
Σας έτσουξε, έτσι δεν είναι; 
 
Και βέβαια σας έτσουξε! 
 
Γιατί έγραψε μια ακόμη ένδοξη σελίδα αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία 
και κοινωνική προκοπή. 
 
Ήταν μια κορυφαία δημοκρατική στιγμή στην ελληνική, αλλά και την διεθνή, 
Πολιτική Ιστορία. 
 
Ήταν ένα γενναίο χαστούκι στην πανευρωπαϊκή μιντιακή ιδεολογική τρομοκρατία. 
 
Ήταν μια ηχηρή καταδίκη της μαύρης προπαγάνδας. 



 

 

 
Ναι πράγματι, ακυρώθηκε το ίδιο βράδυ. Αλλά προκάλεσε ρωγμή στο πολιτικό 
κατασκεύασμα της μεταδημοκρατικής Ελλάδας. 
 
Για πρώτη φορά στην Ιστορία, ο λαός ψήφισε ταξικά και ακομμάτιστα: Δεξιοί χωρίς 
καταθέσεις ψήφισαν ΟΧΙ, ενώ Αριστεροί με μεγάλες καταθέσεις έριξαν στην κάλπη 
ένα ένοχο ΝΑΙ. 
 
Για αυτό, το Δημοψήφισμα του 2015 εξακολουθεί να σας τρομάζει, να τρομάζει την 
ντόπια και την διεθνή ολιγαρχία. 
 
Γι’ αυτό θέλετε απεγνωσμένα να το σβήσετε από την συλλογική μνήμη. Γι’ αυτό 
συνεχίζετε λυσσαλέα να το συκοφαντείτε και να απαξιώνετε όσες και όσους 
επιμένουμε να το τιμούμε. 
 
Σήμερα, επτά χρόνια αργότερα, το αισθητήριο του λαού επιβεβαιώθηκε: Η 
ανατροπή του ΟΧΙ, με το νέο ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ του Νέου σας Μνημονιακού Τόξου 
(ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ), έφερε την σημερινή πλήρη παράδοση κάθε μορφής 
πλούτου και δημόσιου αγαθού στους ολιγάρχες. 
 
Τα δωράκια στους κ.κ. Περιστέρη-Λάτση-Προκοπίου σήμερα, αλλά και 
Βαρδινογιάννη, Μυτιλιναίου, Βαρδινογιάννη, Αλαφούζου, Μαρινάκη, Μελισσανίδη 
διαχρονικά, όλα αυτά τα καλούδια που σήμερα ξεκοκαλίζουν το εισόδημα και την 
περιουσία της πλειοψηφίας μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, στα 
βενζινάδικα, στους πλειστηριασμούς μαζί με τα καλούδια στην Fraport, την 
Lufthansa-Aegean, την Exxon, την Total ήταν προδιαγεγραμμένα στο 3ο Μνημόνιο 
που έφερε το 4ο του Αυγούστου του 2018 και το νέο που τρέχει ήδη ελέω ΕΚΤ. 
 
Να γιατί το ΜέΡΑ25 τιμούμε και θα συνεχίσουμε να τιμούμε το Δημοψήφισμα: 
 
Επειδή το μήνυμά του παραμένει πάντοτε επίκαιρο. 
 
Επειδή το Δημοψήφισμα του 2015 δείχνει το δρόμο του σημερινού αγώνα και της 
αυριανής ανυπακοής. 
 
Να, λοιπόν, γιατί κάθε μία μεγάλη αλήθεια για το Δημοψήφισμα πασχίζετε να την 
κουκουλώσετε μ’ ένα αποτρόπαιο ψέμα γιατί αναμασάτε: "ο Γιάνης Βαρουφάκης 
τις έκλεισε" αλλά σας τρομοκρατεί η γνωμοδότηση του κ. Ντράγκι που δεν δίνει στη 
δημοσιότητα για το αν είναι νόμιμο το κλείσιμο των τραπεζών ή τα EUROLEAKS. 
 
Κάθε χρόνο την τέτοια εποχή το ίδιο τροπάριο. Βγάζετε πάλι στη φόρα τα 
κουρασμένα ψέματα ότι έκρινα απρεπές να κάτσω στην ουρά των ΑΤΜ αλλά 
τρομάζετε να μην ακουστεί η αλήθεια. 
 



 

 

Εδώ στο ΑΤΜ της Βουλής πηγαίνατε βουλευτές από όλα τα μνημονιακά κόμματα 
και τραβάγατε λεφτά όταν ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε! Γι' αυτό ήταν απρεπές 
και δεν το έκανα. 
 
Καταλαβαίνω γιατί, ιδίως σήμερα, εν όψει εκλογολογίας και συμμαχιολογίας, 
ξαναβγάζετε από το μαύρο κουτί της μαύρης προπαγάνδας αυτά τα μαύρα κι 
άραχνα ψέματα για το Δημοψήφισμα και για μένα προσωπικά: Εντάσσεται στην 
στρατηγική σας να στριμώξετε έναν ΣΥΡΙΖΑ η ηγεσία του οποίου μένει αμήχανη και 
βουβή, ανήμπορη να υποστηρίξει, να γιορτάσει όπως του αξίζει εκείνο το ιστορικό 
ΟΧΙ. 
 
Γιατί; Επειδή, όπως απέδειξε προχτές με το ΠΑΡΩΝ στο νομοσχέδιο υπέρ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ-ΛΑΤΣΗ, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει να τα βάλει με τους 
ολιγάρχες. 
 
Το ΜέΡΑ25 μένουμε παγερά αδιάφοροι με την συμμαχιολογία σας. 
 
Κρατάμε την μοναδικά υπεύθυνη θέση ότι η όποια συμμαχική κυβέρνηση προκύψει 
θα είναι επικίνδυνη για τον τόπο χωρίς συνεκτικό σχέδιο. Και συνεκτικό σχέδιο 
κατόπιν των εκλογών δεν σφυρηλατείται. 
 
Για αυτό εμείς, το ΜέΡΑ25, είμαστε ξεκάθαροι. 
 
Ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά πριν τις εκλογές. 
 
Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, θα είμαστε εδώ στη Βουλή για να 
μαυρίσουμε κάθε κυβέρνηση που, όποια και να ‘ναι, θα υπάρξει επειδή μια τέτοια 
κυβέρνηση των τριημέρων μόνο υπουργικές λιμουζίνες μπορεί να μοιράσει με 
υπουργούς ανδρείκελα - υπηρέτες των ίδιων ολιγαρχών που εσείς εξυπηρετείτε 
τρία χρόνια τώρα κόντρα στα συμφέροντα της πλειοψηφίας, της χώρας και της 
λογικής. 
 


