Δημοσιογράφος : Καλή σας μέρα κύριε Μπόλαρη
Μπόλαρης : Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΝΕΤ.
Δημοσιογράφος : Λοιπόν, κύριε Μπόλαρη, τι περιμένουμε σήμερα από το να βγει κάτι. Όπως λένε, με τον Πάπα να
βγει άσπρος καπνός ;
Μπόλαρης : Εγώ, για να σας πω την αλήθεια δεν περιμένω κάτι το θεαματικό από την επίσκεψη. Eκείνο το οποίο
εύχομαι και περιμένω είναι η κύρια Μέρκελ να αντιληφθεί, από κοντά, ότι οι πολιτικές τις οποίες ασκεί και επιβάλει η
ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Νότο είναι πολιτικές αδιέξοδες και ότι χρειάζεται
να επαναπροσανατολίσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αποπληθωρίσαν το Νότο, όχι απλά την Ελλάδα,
αλλά και την πολύ ισχυρότερη Ιταλία, και την πολύ ισχυρότερη Ισπανία και την Πορτογαλία βεβαίως και έχουν
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και λέγοντας αυτά δεν μεταθέτω τις ευθύνες μας, οι δικές μας οι ευθύνες για να
αλλάξουμε τον τόπο μας, για να κάνουμε τις κρίσιμες διαρθρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο τομέα, για να μπορέσουμε να
έχουμε ένα κράτος που λειτουργεί, σας άκουγα στην εισαγωγή σας, που αναφερόσασταν στις καθυστερημένες αποστολές
σημειωμάτων, τεράστια προβλήματα του δημόσιου τομέα ...
Δημοσιογράφος : Τώρα έρχονται μαζεμένα
Μπόλαρης : Ναι. Είναι προβλήματα του δημόσιου τομέα τα οποία καλείται να τα πληρώσει ο πολίτης. Άλλος φταίει και η
άλλως τα πληρώνει. Και φυσικά να ανατάξουμε τον παραγωγικό τομέα της χώρας, τον ιδιωτικό τομέα της χώρας, ο
οποίος έχει συμπαρασυρθεί μέσα σε αυτή τη δίνη της κρίσης, που κυρίως οφείλεται στο Δημόσιο τομέα. Αν λοιπόν η
κυρία Μέρκελ από αυτή την επίσκεψη αντιληφθεί ότι οι συνταγές του νεοσυντηρητισμού, του νεοφιλελευθερισμού στην
οικονομία έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα τις οικονομίες και τις κοινωνίες του Νότου θα έχουμε ένα μεγάλο κέρδος.
Δημοσιογράφος : Πιστεύετε, έχετε τέτοια ελπίδα ;
Μπόλαρης : Εγώ λέω τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Τώρα η κυρία Μέρκελ έχει τις δικές τις εμμονές, με αυτές θα
πορευθεί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά είναι δικιά μας η ευθύνη να παλέψουμε για να μπορέσουν να γίνουν αντιληπτά
αυτά τα πράγματα.
Δημοσιογράφος : Αυτό πως μπορεί να γίνει αντιληπτό ; πως μπορείς να πείσεις ; με ποιο τρόπο ;
Μπόλαρης : Κατ ‘αρχάς πρέπει εμείς να έχουμε τη σωστή ανάλυση, γιατί θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμείς εδώ
στη χώρα πορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια με λάθος αναλύσεις, δηλαδή, υπήρξε μια κυρίαρχη ανάλυση η οποία
εκπορευόταν από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, του έλεγε ότι για όλα τα κακά στη χώρα φταίει το μνημόνιο.
Δεν απάντησαν ποτέ στους Έλληνες, αυτό το περάσανε στον κόσμο. Δεν είπαν ποτέ γιατί η Ισπανία που δεν έχει
μνημόνιο, έχει 28 - 30 τοις 100 ανεργία, είπανε ότι για όλα φταίει το μνημόνιο, στοχοποίησαν. Στη συνέχεια η
κατάσταση όπως βλέπετε παρά να Ζάππειο 1, Ζάππειο 2, Ζάππειο και τα λοιπά, τα ισοδύναμα μέτρα, δεν ισχύει τίποτε,
είμαστε σε μία κατάσταση σήμερα, 4 σχεδόν μήνες μετά τις εκλογές η ίδια χειρότερη από αυτή που ήταν πριν κάνουμε τις
εκλογές, που δεν έπρεπε να κάνουμε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Άρα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα θα πρέπει να έχουμε τη σωστή ανάλυση και η σωστή ανάλυση λέει ότι δεν μας φταίει το μνημόνιο ...
Δημοσιογράφος : Και τι φταίει τότε ;
Μπόλαρης : Εκείνο το οποίο φταίει είναι μία κρατική μηχανή η οποία κατέρρευσε. Κατέρρευσε γιατί δεν είναι στην
υπηρεσία του κόσμου, γιατί λειτουργεί, λειτουργούσε με πολύ περισσότερα έξοδα από αυτά τα οποία μπορούσε να
σηκώσει το βαλάντιο του κράτους και αυτή η αναποτελεσματικότητα, η βραδύτητα, η καθυστέρηση, η διαπλοκή του
δημόσιου τομέα δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στο χώρο της παραγωγής. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο ενδογενή,
τα δύο ζητήματα υποδομής που έχει η χώρα και τα οποία αν δεν τα συζητήσουμε για να εκπονηθεί ένα σοβαρό σχέδιο για
να τα λύσουμε, θα είμαστε αενάως σε μία συζήτηση μετρολογίας, η οποία καταντά μετρολαγνεία και καταλήγει σε
τρομολαγνεία των πολιτών, οι οποίοι κάτω από αυτή την πίεση της ατελείωτης μετρολογίας, άλλοι φτάνουν στην
κατάθλιψη και άλλοι φτάνουν στην εξέγερση. Δεν είναι σχέδιο αυτό για να βγει η χώρα από την κρίση, χρειάζονται απλές
καθαρές κουβέντες και σωστή ανάλυση. Ξαναχτίζουμε αλλιώς το κράτος, κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές με σοβαρότητα
στο κράτος και αλλάζουμε στερεότυπα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Παράγουμε ποιοτικό προϊόν,
ανταγωνιστικό προϊόν, βγαίνουμε στην ξένη αγορά, έχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες για να κερδίσει αυτός ο τόπος
χρήμα. Για να μπορεί να έρθει στον τόπο χρήμα, για να μπορούν να σταθούν τα νέα παιδιά εδώ, να αξιοποιήσουμε
συσσωρευμένη γνώση που έχουμε στον τόπο, έχουμε μία εξαιρετικά μορφωμένη νεολαία με τεράστιες δυνατότητες και
αυτά όλα τα παιδιά σήμερα στη χώρα περιμένουν από την πολιτική ηγεσία σχέδιο για να μπούνε στη δουλειά, να
στρωθούνε στη δουλειά. Για να παραχθεί προϊόν.
Δημοσιογράφος : Λέτε ότι χρειάζονται τα δύο αυτά πράγματα, ωραία. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που πρέπει να
ψηφιστεί είναι το πακέτο των δεκατριάμισι δις συν τα 89 μέτρα, διαρθρωτικά μέτρα σύμφωνα μέχρι τις 18 του μήνα.
Πέστε ότι αυτά τα 89 μέτρα είναι διαρθρωτικά, μεταρρυθμίσεις και λοιπά που θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουνε
γίνει. Τα δεκατριάμισι δις όμως δεν θα βάλουν την οικονομία σε ένα νέο φαύλο κύκλο ύφεσης ;

Μπόλαρης : Αυτό δεν είπα τόση ώρα ; Για την κυρία Μέρκελ αυτό δεν είπα, ότι πρέπει να είναι το μήνυμα το οποίο
πρέπει να πάρει ; Αυτές οι εμμονές είναι που μας έχουνε βάλει στο αδιέξοδο.
Δημοσιογράφος : Αυτό συνδέεται και με τη δόση, με την εκταμίευση της δόσης.
Μπόλαρης : Γιατί έτσι εμφανίζεται αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Τα δύο προηγούμενα χρόνια αυτές ήταν οι
εμμονές από πλευράς της κυρίας Μέρκελ. Αυτή ήταν η εμμονή από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η
στάση της απέναντι στον ελληνικό λαό και σας είπα, όχι μόνο. Η ίδια στρατηγική, αποπληθωρισμού και πιέσεων και για
τους υπόλοιπους νότιους Ευρωπαίους. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Γιατί βλέπετε ότι σήμερα ο πρωθυπουργός, ο
κύριος Σαμαράς βρίσκεται στη θέση που βρισκόταν πριν από ένα χρόνο ένας άλλος πρωθυπουργός, τον οποίο τον
αντιμετώπισε με μία περισσή επιθετικότητα και ανευθυνότητα στο λαϊκισμό, σε σχέση με την διαχείριση των πραγμάτων.
Αντί να συμπτύξουμε τότε ένα Εθνικό μέτωπο και να πούμε στους Γερμανούς, στον κύριο Σαρκοζί, στον κύριο Σόιμπλε
ότι δεν βγαίνει το σχέδιο όπως το έχετε, βουλιάζεται τον τόπο σε ύφεση, εμείς κοιτάξαμε να κάνουμε μέτωπα για να
κάνουμε εκκαθάριση εσωτερικών λογαριασμών. Ε λοιπόν τώρα κάποιοι καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο.
Δημοσιογράφος : Τώρα όμως είναι τρικομματική η κυβέρνηση, είναι τρία κόμματα, δεν μπορεί, δεν είναι καλύτερα τα
πράγματα για να γίνει αυτό που λέτε ; Ο τι δεν βγαίνει το πρόγραμμα ;
Μπόλαρης : Ξέρετε ότι από την αρχή έχει μπει ένα ζήτημα μιας διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία έπρεπε και πρέπει
να βάλει τα ζητήματα, να εξηγήσει, ότι αυτό το ζήτημα όπως εξελίσσεται σήμερα δε βγαίνει. Άλλωστε το γεγονός ότι τα
πράγματα δεν είναι ρόδινα και ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναγκάζεται να κάνει αναπροσαρμογές, σε σχέση
με αυτά τα οποία εξήγγειλε, γιατί ξέρετε ότι και εσείς και εγώ, περιμέναμε και ο ελληνικός λαός, περιμέναμε μετά την
δεκάτη εβδόμη Ιουνίου, που έγιναν οι δεύτερες εκλογές, περιμέναμε να έρθουν τα ισοδύναμα μέτρα που είχε έτοιμα ο
κύριος Σαμαράς, η νέα Δημοκρατία. Αποδείχτηκε όμως ότι παρά τα Ζάππειο 1, 2, 3 είμαστε στο Ζάππειο ζίροου. Και το
Ζάππειο Ζίροου λέει ότι όλα όσα είπαμε δεν ισχύουν. Και ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί η πίεση η οποία υπάρχει από
την κυρία Μέρκελ λέει άλλα πράγματα. Σε αυτή τη φάση είμαστε και η συζήτηση γίνεται εδώ και 4 μήνες, τα μέτρα τα
οποία κλείδωσαν, τα μέτρα που ξεκλείδωσαν, τα μέτρα που άνοιξαν, τα μέτρα που συμφωνήθηκαν, υπήρξαν και αυτοί
που τα βρήκαν, υπήρξαν και αυτοί που δε συμφώνησαν, η συνάντηση με την τρόικα η οποία πέταξε πάνω από το τραπέζι
τα μισά μέτρα, η δεύτερη συνάντηση και η τέταρτη συνάντηση και ούτω καθεξής συνεχίζουμε γιατί είμαστε παγιδευμένοι
σε μια σε μια λογική νεοσυντηρητικών, νεοφιλελευθέρων εμμονών σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτή είναι η κατάσταση
σήμερα και εδώ αυτό όλο το πράγμα χρειάζεται μία Εθνική στρατηγική και μία συμπαράταξη για να μπορέσει να βγει.
Δημοσιογράφος : Έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από ότι συζητάμε και εμείς τώρα, αυτό το πακέτο των μέτρων το οποίο
είναι και εμπροσθοβαρές, από ότι φαίνεται μέχρι στιγμής από τα περισσότερα από τα 8-9 δις είναι για το 2013, θα έρθει
στη Βουλή. Εσείς τι θα κάνετε ;
Μπόλαρης : Εγώ κύριε Τσούτσια προτού να γίνω βουλευτής ήμουνα 20 χρόνια δικηγόρος. Δεν έχω υπογράψει κανένα,
ούτε ιδιωτικό συμφωνητικό για ενοικίαση καταστήματος αν δεν είναι συμπληρωμένο το έντυπο. Θα πρέπει να έρθει το
έντυπο, θα πρέπει να τα δούμε τα μέτρα, να συζητήσουμε στη Βουλή και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Και θέλω να
πω και σε σχέση με μια στρατηγική που ακολουθείται, ξέρετε, αυτή την ερώτηση μας την υποβάλλουν από τον Ιούλιο,
δηλαδή όταν ακόμα δεν είχαν αρχίσει να συζητούνται οι ιστορίες. Θέλω λοιπόν να πω ότι και σε σχέση με τη Χώρα. θα
ήταν πολύ αναξιοπρεπές να βγαίνουμε 180 λεβέντες και να λέγαμε, ότι μέτρα και αν θέλει η κυρία Μέρκελ, ο τι μέτρα και
αν θέλει ο κύριος Τόμσεν, ο οποίος έχει αποδείξει πως αποτυγχάνει στο σχεδιασμό των μέτρων, το οποίο κάνει, ο τι
μέτρα και να φέρουν εμείς είμαστε εδώ, έτοιμοι. Θα πάμε να τα ψηφίσουμε ή θα πάμε να κόψουμε το κεφάλι μας. Θα
ήταν αναξιοπρεπές και για τη χώρα και για τη Βουλή και για τη Δημοκρατία και φυσικά θα στερούσε από οποιοδήποτε
διαπραγματευτικό όπλο την κυβέρνηση.
Δημοσιογράφος : Σωστά. Έχετε δίκιο.
Μπόλαρης : Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το μήνυμα που στέλνουμε να είναι ότι μας ενδιαφέρει τα μέτρα τα οποία θα
‘ρθούν να μη διαλύσουν τον κοινωνικό ιστό. Να μπορούμε να σταθούμε και να προχωρήσουμε σαν Χώρα, γιατί εμείς
πρέπει να κάνουμε έτσι κι αλλιώς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στο
Δημόσιο και να ανατάξουμε τον παραγωγικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα της χώρας.
Δημοσιογράφος : Ξέρετε τώρα, μια και το φέρνει η κουβέντα, έχει χάσει και την εμπιστοσύνη του ο κόσμος.
Ακούγοντας παραδείγματος χάριν και αυτά για την λίστα Λάγκαρτ, δεν πιστεύει κανέναν.
Μπόλαρης : Ο κόσμος δεν έχει άδικο. Αλλά η λύση, η στάση απέναντι σε αυτό το ζόρι, απέναντι σε αυτή την πίεση,
απέναντι σε αυτή την τρικυμία, από πλευράς του κάθε ενός πολίτη μπορεί να είναι διπλή. Η μια είναι να παραδοθεί και να
πει, δεν γίνεται τίποτα, δε βγαίνει, είναι ψεύτες όλοι αυτοί, μας κοροϊδεύουν και ο σώζων εαυτόν σωθήτω, ο καθένας
να κοιτάζει το τομάρι του, να γίνεις ασυνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει στη θεσμική λειτουργία του κράτους
και ο άλλος είναι να πει ότι, ναι, σε αυτή την ώρα της κρίσης, σε αυτή την ώρα του κλυδωνισμού, της τρικυμίας,
σηκώσουμε τα μανίκια μας, σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε τον τόπο, και παλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα.
Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες σε όλες τις δύσκολες στιγμές κάνανε το δεύτερο. Για να γίνει αυτό, το δεύτερο, υπάρχει
τεράστια ευθύνη στην πολιτική ηγεσία να δείξει το σχέδιο με το οποίο η χώρα θα βγει από την κρίση. Και όταν θα βγει
δεν θα είναι η χώρα η οποία μπήκε αλλά θα είναι μια χώρα με ένα καινούργιο Δημόσιο, αποτελεσματικό, διάφανο,
καθαρό με σεβασμό στον ιδρώτα του πολίτη, στο Δημόσιο χρήμα.

Δημοσιογράφος : Μια και το έφερε η κουβέντα για τη λίστα Λαγκάρντ. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει στη Βουλή,
στην αρμόδια Επιτροπή κατά τη γνώμη σας ;
Μπόλαρης : Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα στη θεσμική λειτουργία του κράτους. Εάν λειτουργούσε το Δημόσιο να
ξέρετε ότι δεν θα ήμασταν σε κρίση. Εάν λειτουργούσε θεσμικά το κράτος δεν θα είχαμε πρόβλημα με τη λίστα. Γιατί
επιτρέψτε μου να σας πω το εξής, μια υπερδύναμη, πυρηνική υπερδύναμη, μια χώρα τον G8, μας έδωσε στοιχεία για
άτομα τα οποία κάνανε εξαγωγή συναλλάγματος χωρίς να φορολογηθούν. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μας δίνουνε οι
συνεταίροι μας, για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε την ώρα της κρίσης, το μεταχειρισθήκαμε όπως το μεταχειρισθήκαμε.
Εγώ ντρέπομαι για τον τρόπο με τον οποίο το μεταχειρισθήκαμε. Εάν λοιπόν λειτουργούσαν οι θεσμοί δεν θα υπήρχε
αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν υποχρεωμένοι και η πολιτικοί διαχειριστές και ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι του σημαντικότερου
διωκτικού σώματος στη χώρα να έχουνε ξεψαχνίσει, να έχουνε ξεκοκαλίσει τη λίστα και να έχουνε φέρει χρήματα στα
δημόσια ταμεία. Κύριε Τσούτσια, εάν εσείς και εγώ ανωνύμως, κάνουμε μια καταγγελία στο ΣΔΟΕ και πούμε, ότι ξέρετε,
εκεί υπάρχουν με 5 φορτηγά τα οποία ξεφορτώνουνε παράνομα εμπορεύματα, το ΣΔΟΕ είναι υποχρεωμένο να πάει. Με
την ανώνυμη καταγγελία. Αυτή είναι η δουλειά τους. Για αυτό υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Τώρα οι συζητήσεις που με
ρωτήσατε πρέπει να γίνουν, αλλά η θεσμική λειτουργία του κράτους είναι το ζητούμενο και είναι σκόπιμο όχι μόνον να
αναλωθούμε αποπροσανατολιζόμενοι για το ποιός φταίει, που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτό, αλλά, να έχουμε τον
έλεγχο και να αναζητήσουμε τα χρήματα που χάθηκαν από τα δημόσια ταμεία, από όσους μνημονεύονται στη λίστα της
οποίας χρειάζεται σαφώς ένα καινούριο καθαρό αντίγραφο.

