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«Ο
ι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης κατευθύ-
νονται από την κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. με βάση

τις επιθυμίες των μεγάλων επιχειρηματι-
κών ομίλων», κρίνει ο αναπληρωτής το-
μεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Γιάννης Σαρακιώτης και
προσθέτει ότι «από τις 850.000 επιχειρή-
σεις σήμερα τα κριτήρια που θέτει η κυ-
βέρνηση τα πληρούν περίπου 20.000», με
αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα,
θεωρεί ότι «τα βασικότερα προβλήματα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώ-
ρας είναι η έλλειψη ρευστότητας και τα
συσσωρευμένα χρέη», ενώ προτείνει
«ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεν-
νήθηκε εξαιτίας της πανδημίας» και για
τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας «να
δημιουργηθούν οι συνθήκες διευκόλυν-
σης της πρόσβασης των αγροτών σε πη-
γές χρηματοδότησης και δανεισμού». 

Πώς η παράταξή σας θα δρομολογούσε
την οικονομική ανάπτυξη στη μετα-
πανδημία εποχή; Σε ποιους τομείς θα
δίνατε μεγαλύτερη σημασία;
Η υγειονομική κρίση και τα μέτρα που

ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της
έπληξαν σοβαρά την οικονομία και, φυσι-
κά, δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους πε-
ρισσότερους παραγωγικούς κλάδους της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και ο πρόεδρός του Αλέξης
Τσίπρας από την πρώτη στιγμή τόνισαν ότι
η εν λόγω κρίση μπορεί να μετατραπεί σε
ευκαιρία αναμόρφωσης των παραγωγι-
κών δομών και ενίσχυσης της πραγματι-
κής οικονομίας. Όχι ευκαιρία διχασμού
της ελληνικής κοινωνίας ή διοχέτευσης
δημόσιου χρήματος προς τους ημέτερους
και τους εκλεκτούς, όπως έπραξε και συ-
νεχίζει να πράττει προκλητικά η κυβέρνη-

ση του κ. Μητσοτάκη, αλλά ευκαιρία ανα-
διάταξης δυνάμεων σε τομείς όπως εκεί-
νοι της Έρευνας και της Καινοτομίας, της
Πρωτογενούς Παραγωγής και της Αγρο-
διατροφής, του Τουρισμού, της Υψηλής
Τεχνολογίας και της Ενέργειας. Η ουσια-
στικότερη, όμως, διαφορά μας αλλά και
διαφωνία μας με τη Ν.Δ. σχετικά με την
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης έχει να κάνει με το γεγονός ότι
θέτουν τραπεζικά κριτήρια για την ένταξη
των επιχειρηματικών σχεδίων στη χρημα-
τοδότηση αυτού. Τη στιγμή, μάλιστα, που,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις
850.000 επιχειρήσεις σήμερα τα κριτήρια
που θέτει η κυβέρνηση τα πληρούν περί-
που 20.000! Άρα, για ποια στήριξη της επι-
χειρηματικότητας και της οικονομίας μάς
μιλά η Ν.Δ., όταν όλοι γνωρίζουν ότι εξαι-
τίας των κυβερνητικών προβλέψεων λίγοι
και εκλεκτοί θα επωφεληθούν από το Τα-
μείο Ανάκαμψης;

Άρα, τα κονδύλια από το Ταμείο Ανά-
καμψης, κατά τη γνώμη σας, δεν κατα-
νέμονται σωστά και δίκαια από την κυ-
βέρνηση;
Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κα-

τευθύνονται από την κυβέρνηση της Ν.Δ.
με βάση τις επιθυμίες των μεγάλων επι-
χειρηματικών ομίλων. Με την πλάτη γυρι-
σμένη στις ανάγκες της κοινωνίας, η Ν.Δ.
προετοιμάζει το έδαφος προκειμένου τα
εν λόγω κονδύλια να μην κατανεμηθούν
με δικαιοσύνη, αλλά να απονεμηθούν σε
συγκεκριμένους, χωρίς καμία διαβού-

λευση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παρα-
γωγικούς φορείς. Η ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις
στις υποδομές, στην ενέργεια, στο ασφα-
λιστικό σύστημα, στις υπηρεσίες υγείας
και εκπαίδευσης και η στοχοποίηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστούν
μέρος αυτής της «εργώδους» (!) προετοι-
μασίας της κυβέρνησης για την άλωση του
Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς μέσω του
σχεδίου «Ελλάδα+» προτάξαμε ένα δι-
καιότερο φορολογικό σύστημα, την ενί-
σχυση του ενιαίου και καθολικού κοινω-
νικού κράτους, τη διατήρηση του δημόσι-
ου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και
υπηρεσίες βασικών αγαθών, την προστα-
σία της εργασίας, τη στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και τον μετασχηματι-
σμό του παραγωγικού μοντέλου στην κα-
τεύθυνση της οικονομίας της γνώσης.
Έναντι αυτών, η κυβέρνηση της Ν.Δ. προ-
τίμησε να σιωπήσει και να συνεχίσει τον
καταστροφικό σχεδιασμό της για το Τα-
μείο Ανάκαμψης, σχεδιασμό που θα οδη-
γήσει τη χώρα σε μια ακόμη χαμένη ιστο-
ρική ευκαιρία.

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας
θεωρείται από όλους εγκαταλελειμμέ-
νος. Ποια θα ήταν η μέριμνά σας;
Σχετικά πρόσφατα έφερα στη Βουλή το

ζήτημα της κατακόρυφης αύξησης των τι-
μών των ζωοτροφών, η οποία έχει πλήξει
τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων. Ξέρετε
ποια ήταν η απάντηση της ηγεσίας του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Ότι
φταίνε η άνοδος της Κίνας και η κλιματική
αλλαγή! Δεν μπορούμε να πορευτούμε
προς το μέλλον με τέτοιες λογικές, κύριε
Παργινέ… Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και
οι αλιείς ζητούν λύσεις στα προβλήματά
τους, καλούν για πρακτικές προσπάθειες

και όχι μετακύλιση των ευθυνών στη…
γεωπολιτική! Πρέπει άμεσα να δημιουρ-
γηθούν οι συνθήκες διευκόλυνσης της
πρόσβασης των αγροτών σε πηγές χρη-
ματοδότησης και δανεισμού, όπως επίσης
και η αύξηση του μεριδίου του πρωτογε-
νούς τομέα επί του Ταμείου Ανάκαμψης,
ενώ οφείλει το αρμόδιο υπουργείο να
εστιάσει την προσοχή του και στο θέμα
του υψηλού κόστους παραγωγής.

Τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικο-
νομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
πώς θα τις βοηθούσατε να ανακάμ-
ψουν μετά την πανδημία και να γίνουν
και πάλι εύρωστες;
Θεωρώ πως όλοι συμφωνούμε ότι τα

βασικότερα προβλήματα των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων της χώρας σήμερα είναι
η έλλειψη ρευστότητας και τα συσσωρευ-
μένα χρέη. Αφουγκραζόμενος την ανάγκη
της αγοράς και της οικονομίας, ο ΣΥΡΙΖΑ
κατέθεσε κοστολογημένο πρόγραμμα για
τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεν-
νήθηκε εξαιτίας της πανδημίας, αυτού δη-
λαδή που δημιουργήθηκε μετά τον Μάρ-
τιο του 2020 δίχως υπαιτιότητα των επι-
χειρηματιών. Το ίδιο πράξαμε και για το
μείζον ζήτημα της ρευστότητας και της
πραγματικής επανεκκίνησης της οικονο-
μίας. Δυστυχώς, όμως, παρά το γεγονός
ότι το οικονομικό πρόγραμμα που παρου-
σίασε ο Αλέξης Τσίπρας τούς προηγούμε-
νους μήνες χαιρετίστηκε από τους εκπρο-
σώπους των παραγωγικών φορέων, κα-
θώς απαντά ουσιαστικά στα προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας, οι υπουργοί
της Ν.Δ. δεν έχουν μπει καν στον κόπο να
το αξιολογήσουν και ενδεχομένως να
υλοποιήσουν μέρος του. Πορεύονται με
μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένων συμφερόντων, αδιαφορώντας
για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
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