
«Θα ξαναφέρουμε στα 751 ευρώ τον κατώτατο μισθό»

Συνέντευξη στον Χρήστο Κώνστα, PARASKHNIO, 14/4/2014.

Κύριε Μηλιέ, δεν θεωρείτε μίζερη την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στο γεγονός ότι η Ελλάδα
κατάφερε να επιστρέψει στις αγορές τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο;

Το  ζήτημα  είναι  με  τι  επιτόκιο  βγαίνουμε  στις  αγορές,  δηλαδή,  κατά  πόσο  το
ελληνικό Δημόσιο θεωρείται αξιόχρεο. Αυτός πρέπει να είναι ένας κεντρικός στόχος
της  διαπραγμάτευσής  μας  με  τους  δανειστές.  Εμείς  επιμένουμε  ότι  πρέπει  να
«κουρευτεί» το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους, ώστε να καταστεί εκ νέου
αξιόχρεο το ελληνικό Δημόσιο και κατ’ επέκταση να μειωθεί το κόστος του χρήματος
για  τον  ιδιωτικό  τομέα  της  οικονομίας.  Δεν  μπορεί  να  σέρνεται  για  πάντα  μια
«κατάσταση χρεοκοπίας», με μόνο σκοπό να συνεχίζεται η λιτότητα και να κερδίζουν
ελάχιστοι. Οταν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, τότε η Ελλάδα θα βγει πραγματικά στις
αγορές.

Η κοινωνική πολιτική που εξαγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί φορολογικά έσοδα. Ποιος θα
πληρώσει το μάρμαρο; Τι φορολογία θα επιβάλετε στις επιχειρήσεις;

Συνεχώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, τα οποία αλλάζουν προς το χειρότερο όσο
συνεχίζονται οι πολιτικές της λιτότητας. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις με υψηλή
κερδοφορία θα κληθούν να συμμετέχουν και αυτές στην αντιμετώπιση της κρίσης,
όπως ορίζει το Σύνταγμα (ο καθένας ανάλογα με τις φοροδοτικές του ικανότητες).
Εκείνο,  όμως, που νομίζω ότι είναι  ιδιαίτερα θετικό  για τις  επιχειρήσεις  είναι  ότι
σκοπεύουμε  να  εφαρμόσουμε  ένα  σταθερό,  δίκαιο  και  διαφανές  φορολογικό
σύστημα.

Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά σε κάθε αποκρατικοποίηση. Πολλοί μας λένε: «Να
καταλάβουμε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά γιατί να
μην  ιδιωτικοποιηθούν  ζημιογόνες  επιχειρήσεις,  όπως  η  ΛΑΡΚΟ»;  Το  πετυχημένο
παράδειγμα της  COSCO στο λιμάνι του Πειραιά δεν σας οδηγεί σε μια διαφορετική
αντιμετώπιση;

Θα έχετε προσέξει ότι οι αποκρατικοποιήσεις που εξαγγέλλονται είναι πολύ λίγες για
τον  απλούστατο  λόγο  ότι  οι  περισσότερες  επιχειρήσεις  που  κάποτε  ανήκαν  στο
κράτος έχουν πλέον ιδιωτικοποιηθεί. Εμείς δεν είμαστε κολλημένοι με τη μία ή την
άλλη νομική μορφή ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων. Ολες οι μορφές θα υπάρχουν: και
ιδιωτικές  και  δημόσιες  και  αυτοδιαχειριζόμενες.  Το  ζήτημα,  όμως,  για  όσες
επιχειρήσεις  έχουν  ιδιωτικοποιηθεί  είναι  κατά  πόσο  η  συμφωνία  εξασφάλισε  το
δημόσιο συμφέρον και αν ο όποιος νέος ιδιοκτήτης σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα
και  το  περιβάλλον.  Αυτό  θα  το  ελέγξουμε.  Για  τις  νέες  ιδιωτικοποιήσεις  που
συζητούνται σήμερα, για  ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.λπ., πρόκειται για δημόσια αγαθά
και έτσι είναι εντελώς εκτός συζήτησης.

Έχετε δηλώσει ότι για τον  ΣΥΡΙΖΑ  «η χώρα δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις των
μνημονιακών κυβερνήσεων». Πώς θα διαπραγματευτείτε με κάποιους, οι οποίοι θα σας
θεωρούν αναξιόπιστους λόγω του ότι δεν τηρείτε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα
μας με τις εκλεγμένες κυβερνήσεις της;

Όταν αλλάζει μια κυβέρνηση, σημαίνει ότι ο λαός έχει πάρει την απόφαση να αλλάξει
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η  πολιτική  που  ασκεί  η  κυβέρνηση.  Το  ελληνικό  κράτος  είναι  λαϊκά  και  εθνικά
κυρίαρχο. Συνεπώς, η κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει την πολιτική για την οποία την
ψήφισε ο λαός. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα και εμείς τα λέμε από σήμερα για
προφανείς λόγους. Από την άλλη πλευρά, εμείς δεν διαφωνούμε στον διακηρυγμένο
στόχο όλων των ευρωπαϊκών χωρών, που είναι το αξιόχρεο του κάθε κράτους. Στον
τρόπο  διαφωνούμε,  διότι  εμείς  ξεκινάμε  από  τα  συμφέροντα  της  κοινωνικής
πλειοψηφίας.

Ακούμε  από  πολλά  στελέχη  του  ΣΥΡΙΖΑ  περίπου  ότι  θα  επαναπροσληφθούν  όσοι
απολύθηκαν, ότι θα καλυφθούν τα χαμένα  εισοδήματα κ.λπ. Τελικά, είσαστε οπαδοί
του «λεφτά υπάρχουν»;

Έχουμε  ρητά  δεσμευτεί  ότι  όσοι  απολύθηκαν  και  κάλυπταν  πάγιες  και  διαρκείς
ανάγκες  του  Δημοσίου  θα  επαναπροσληφθούν.  Αλλιώς  πώς  θα  λειτουργήσει  ο
δημόσιος  τομέας  που  σήμερα  είναι  υπό  διάλυση;  Χθες  δεν  έγινε  μια
προγραμματισμένη  αιμοδοσία  λόγω  έλλειψης  προσωπικού.  Αφρική  θα  γίνουμε;
Επίσης, έχουμε δεσμευτεί ότι ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα επανέλθει
στα  751  ευρώ.  Αυτό  είναι  απολύτως  απαραίτητο  για  να  τονωθεί  η  ζήτηση,  έχει
ελάχιστο  δημοσιονομικό  κόστος  και  αποτελεί  για  εκατοντάδες  χιλιάδες  πολίτες
ζήτημα  στοιχειώδους  αξιοπρέπειας.  Εκτός  κι  αν  πιστεύουμε  ότι  μπορεί  να  ζήσει
κάποιος με 586 ευρώ μεικτά που είναι ο κατώτατος μισθός σήμερα. Τα χρήματα για
την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου θα βρεθούν  από την αναδιάρθρωση των
δημόσιων δαπανών και  από την περικοπή λειτουργικών δαπανών που αφορούν τα
υψηλότερα κλιμάκια της διοίκησης.

Οταν και εάν κάποια στιγμή αναλάβετε τη διακυβέρνηση του τόπου, πόσο μεγάλο θα
είναι  το δικό σας Δημόσιο; Θα αξιολογούνται  οι υπάλληλοι; Θα είναι μόνιμοι;  Θα
μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες;

Σίγουρα δεν θα είναι σε μεγέθη αναλογίας υπαλλήλων/ πληθυσμού τόσο μεγάλο όσο
της  Γερμανίας,  της  Γαλλίας  και  της  Βρετανίας.  Ξέρετε  πολύ καλά  ότι  το μεγάλο
ελληνικό Δημόσιο ήταν ένας μύθος. Το Δημόσιο ήταν και παραμένει μη λειτουργικό,
όχι γιατί ήταν μεγάλο, αλλά γιατί αποτελούσε φέουδο διεφθαρμένων πολιτικών. Οι
υπηρεσίες  θα  αξιολογούνται  από  τους  χρήστες  των  δημόσιων  υπηρεσιών  και  τα
αποτελέσματα  αυτής  της  κοινωνικής  αξιολόγησης  θα  εισάγονται  συνεχώς  ως
δεδομένα  στον  ανασχεδιασμό  της  διοίκησης.  Η  μονιμότητα  δεν  θα  σημαίνει  και
προσωποκεντρική  θέση.  Η  μετακίνηση  υπαλλήλων  ανάλογα  με  τις  κοινωνικές
ανάγκες  είναι  σωστό μέτρο,  αλλά δεν θα  γίνεται  χωρίς  να λαμβάνονται  υπόψη η
προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων. Θέλουμε τους δημόσιους
υπαλλήλους συμμάχους, για να χτίσουμε ένα νέο σύγχρονο κράτος στην υπηρεσία
του πολίτη και της ανάπτυξης.

Το κεφάλαιο πλέον είναι διεθνές. Αν δεν βρίσκει συνθήκες κερδοφορίας στην Ελλάδα,
θα πάει αλλού. Πώς θα πετύχετε ανάπτυξη, αν το κεφάλαιό σας θεωρηθεί απειλή και
απομακρυνθεί από τη χώρα μας;

Ισχυρίζεστε ότι οι επιχειρηματίες θα αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να λειτουργούν
σε  ένα  κράτος  δικαίου  που  να  σέβεται  τα  δικαιώματα  των  εργαζομένων;  Δεν  θα
συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει σταθερότητα
και καλό κλίμα στην κοινωνία. Οι άρπαγες και οι κομπιναδόροι, όσοι κερδοσκοπούν
από τη λαθρεμπορία και τα πλαστά τιμολόγια, όσοι πλουτίζουν με μίζες και διαφθορά
καλά θα κάνουν να φύγουν, να ξεβρομίσει και ο τόπος!
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