
 

Γιάννης Μηλιός, συνέντευξη στον Θάνο Σιαφάκα

 Εκτιμάτε ότι οι εκλογές είναι, πλέον, αναπόφευκτες;

Χωρίς άλλο. Εδώ και καιρό γινόταν φανερό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα 
μπορούσε να παραμείνει για πολύ στην εξουσία. Έχει χάσει πλήρως τη λαϊκή 
νομιμοποίηση, δεν μπορεί να συνεχίσει τις καταστροφικές για την κοινωνική 
πλειοψηφία πολιτικές που αφαιρούν εισόδημα, πλούτο και δικαιώματα από 
τους πολλούς για να εδραιώσουν ένα καθεστώς προνομίων και ασυδοσίας για 
τους λίγους.

 Τί πιστεύετε ότι θα αλλάξει μετά από μια ενδεχόμενη εκλογική νίκη του 
ΣΥΡΙΖΑ; Αρκετοί θεωρούν ότι θα εφαρμοστεί, απλώς, η ίδια πολιτική, με 
έναν άλλο εξωτερικό μανδύα.

Το ότι τα πράγματα θα μείνουν ίδια, ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, είναι 
απλώς η προπαγάνδα των πολιτικών μας αντιπάλων. Εκφράζει τη βαθιά 
προσήλωσή τους στο ακραίο νεοφιλελεύθερο, θατσερικό, δόγμα του «δεν 
υπάρχει εναλλακτική λύση». Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το Μνημόνιο θα πάψει 
να υπάρχει. Θα αντικατασταθεί από το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε στη 
φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άξονες του προγράμματός μας είναι η 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η επανεκκίνηση της οικονομίας με 
αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους προς το Δημόσιο και τις 
τράπεζες, η αποκατάσταση της διαπραγματευτικής ικανότητας και της 
αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων, η μεταρρύθμιση του κράτους με τη 
διεύρυνση της δημοκρατίας και τη θεσμική διαφάνεια. 

Αν κερδίσετε τις εκλογές και με δεδομένο το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, 
προκειμένου να υπάρξει άμεσα αξιολόγηση και συνέχιση της 
χρηματοδότησης, ποιες θα είναι οι πρώτες σας κινήσεις;

Θα ξεκινήσουμε άμεσα το Πρόγραμμα κοινωνικής και εθνικής 
ανασυγκρότησης που σας σκιαγράφησα. Το πρόγραμμα αυτό δεν στηρίζεται 
στο δανεισμό. Αναδιανέμει και δημιουργεί νέους εσωτερικούς πόρους για να 
χρηματοδοτήσει τις ανάγκες που συνδέονται με την κοινωνική συνοχή και 
δικαιοσύνη και με μια ανάπτυξη από την οποία να ωφελούνται οι άνθρωποι 
του μόχθου, οι επαγγελματίες, η νεολαία, οι απόμαχοι της δουλειάς. 

Στο ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμμαχήσει 
ακόμα και με ετερόκλητα σχήματα, προκειμένου να βρεθεί στο τιμόνι της 
χώρας;
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Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αλλοιώσει το πρόγραμμά του για χάρη κάποιων 
«ετερόκλητων σχημάτων», όπως αναφέρετε. Ο λαός το κατανοεί αυτό και γι’ 
αυτό θα μας δώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

 Πώς, αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να διαπραγματευτεί με δανειστές και 
εταίρους, όταν αρκετοί από αυτούς εκφράζονται με επιφυλακτικότητα, ενώ 
κάποιοι άλλοι τον ταυτίζουν με την καταστροφή και την έξοδο της χώρας από 
το ευρώ; Δηλαδή, πώς θα διαπραγματευτείτε με αυτούς που θα ήθελαν να 
δουν «οικεία» πρόσωπα στην Κυβέρνηση;

Αυτοί στους οποίους αναφέρεστε είναι οι σημερινές πολιτικές ελίτ που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών ολιγαρχιών. Η Ευρώπη όμως 
δεν είναι οι ελίτ και οι ολιγαρχίες. Είναι κυρίως οι λαοί. Οι πολιτικές της 
λιτότητας, της καταστολής, της κατάργησης εργασιακών δικαιωμάτων, της 
διάλυσης του κοινωνικού κράτους συναντούν πλέον εντεινόμενη αντίσταση 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι πολιτικές αυτές υποσχέθηκαν απασχόληση 
και η ανεργία καλπάζει. Υποσχέθηκαν ανάπτυξη και η Ευρώπη βυθίζεται στη 
στασιμότητα και τον αποπληθωρισμό. Υποσχέθηκαν απαλλαγή από το βραχνά
του δημόσιου χρέους και αυτό αυξάνεται διαρκώς ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η 
κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Η αλλαγή στην Ελλάδα 
θα ξεκινήσει την αλλαγή σε όλη την Ευρώπη.

 Τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι το λεγόμενο 
σενάριο της αριστερής παρένθεσης, αλλά και της υποτροπής της Ελλάδας σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε η χώρα να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγήν για 
άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Όσα καταστροφικά «όνειρα» και αν κάνουν οι αντίπαλοί μας θα διαψευστούν.

 Αν στην ουσία «κοπεί» η χρηματοδότηση, όπως προαναγγέλλουν ξένα μέσα 
ενημέρωσης, από τους εταίρους μας, υπάρχουν άλλες δυνατότητες εξεύρεσης 
πόρων; Δηλαδή, στο ερώτημα, που όλοι αντιλαμβάνονται ότι αποτελεί και ένα
μοχλό πίεσης, που θα βρείτε τα λεφτά, υπάρχει απάντηση;

Κανείς δεν πρόκειται «να πυροβολήσει τα πόδια του». Διότι αναλογίζεστε 
πόσο καταστροφικό θα ήταν για την Ευρωζώνη ολόκληρη, για την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, για το μέλλον της Ευρώπης, αν μια ή περισσότερες χώρες 
υποχρεώνονταν σε χρεοστάσιο, μόνο και μόνο για να συνεχίσουν κάποιες 
οικονομικές ελίτ να πλουτίζουν μέσα στην κρίση σε βάρος της κοινωνικής 
πλειοψηφίας; Εμείς θα διαπραγματευτούμε με τους δανειστές τη δραστική 
μείωση του σημερινού μη βιώσιμου δημόσιου χρέους. Πρόκειται για 
πρόβλημα ευρωπαϊκό, που πλήττει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά την Ευρωζώνη 
ως σύνολο. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες του Νότου δεν μπορούν να στερούνται 
πόρους που ξεπερνούν το 4% του ΑΕΠ για να αποπληρώνουν ένα χρέος που 
διαρκώς επιδεινώνεται. Όλο και περισσότερο η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 
αναγνωρίζει πλέον ότι «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Ακόμα και το 
Bloomberg έγραψε «Οι πιστωτές να κάνουν για το χρέος αυτό που ζητεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ»!
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