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ναφερόµενος στις άµεσες ανάγκες για ρευστότητα,
υποστηρίζει ότι «ποτέ µέχρι τώρα δεν υπήρχε πρό-
βληµα» και επικαλείται ότι «οι τράπεζες είναι ανακε-
φαλαιοποιηµένες». Τη «σταθερότητα απόψεων και

κατεύθυνσης για τα βασικά προβλήµατα» έναντι της «πολιτι-
κής δήθεν εναλλακτικότητας, κενής περιεχοµένου» προκρί-
νει χαρακτηριστικά ως προς την επιλογή των ΑΝΕΛ αντί του
Ποταµιού για τη συγκρότηση κυβέρνησης. «Μπορώ να κατα-
νοήσω µια τέτοια επιλογή», αναφέρει για το ενδεχόµενο υπο-
ψηφιότητας του επιτρόπου ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου ωςΠτ∆.
«Πράγµατι είναι ένα πεδίο που εκτιµώ ότι µπορώ να συµβάλω
δηµιουργικά», απαντά στο ερώτηµα αν ο ίδιος ενδιαφέρεται να
αξιοποιηθεί σε κάποιο πόστο στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας, της χώρας η οποία καταβάλλει
το µεγαλύτερο ποσό της χρηµατοδοτικής βοήθειας προς την Ελλά-
δα, εµφανίζεται αµετακίνητος από τη θέση για την ολοκλήρωση του
προηγούµενου προγράµµατος πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για
την επόµενη µέρα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κ. Βαρουφάκης θα κο-
µίσει κάτι νέο στη συνεδρίαση του Eurogroup την Τετάρτη ή θα επι-
µείνει στη θέση ότι η Αθήνα θεωρεί «νεκρό» το προηγούµενο πρό-
γραµµα, δεν αναγνωρίζει την τρόικα και επιζητεί ένα πρόγραµµα - γέ-
φυρα για συνολική συµφωνία; 
«Αυτό που παρακολουθούµε είναι η έναρξη της πραγµατικής δια-
πραγµάτευσης και οι προβλέψιµοι κανόνες της. Είναι µια διαδικα-
σία όπου κάθε πλευρά προβάλλει τις θέσεις και διεκδικήσεις της,
προκειµένου να επιτευχθεί µία από κοινού συµφωνία. Τα µηνύµα-
τα και οι διαρροές εναλλάσσονται. Εµείς ξέρουµε τι διεκδικούµε για
τον ελληνικό λαό, έχουµε τεχνικές λύσεις προς όφελος και της Ευ-
ρωζώνης και όλων των λαών, γνωρίζουµε ότι κανέναν δεν συµφέ-
ρουν οι ρήξεις. Και πάνω από όλα ξέρουµε ότι έχουµε τον ελληνικό
λαό δίπλα µας, που ανακτά την αξιοπρέπειά του και ελπίζει. Το έχου-
µε πει σε όλους τους τόνους ότι για µας δεν υπάρχει το µνηµόνιο,
αλλά προσβλέπουµε σε µια νέα συµφωνία, που θα επικυρώνει το
θάψιµο της λιτότητας. Ο χρόνος είναι πολύ σηµαντικός και για την
Ελλάδα και για την Ευρώπη. Η συνέχιση µιας υφεσιακής πολιτικής,
που απλώς θα εξυπηρετεί τα συµφέροντα της ολιγαρχίας και όχι
και την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αποτελεί αδιέξοδο.
∆ηµιουργεί πέρα από την κοινωνική ασφυξία και οικονοµική διά-
λυση». 
Η Γερµανία και η Ευρωζώνη έχουν την πολυτέλεια του χρόνου σε
αυτήν τη διαπραγµάτευση, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, η οποία πο-
λύ σύντοµα θα αντιµετωπίσει αντικειµενικό πρόβληµα ρευστότητας.
Υπό αυτήν την έννοια, ποια θα λέγατε ότι είναι η «ηµεροµηνία λήξης»
αυτής της διαπραγµατευτικής προσπάθειας; «Αντέχει» η Αθήνα µε-
τά τις 28 Φεβρουαρίου, χωρίς επιπτώσεις στη λειτουργία του κρά-
τους; Με ποιον τρόπο;
«Ποτέ µέχρι τώρα δεν υπήρχε πρόβληµα ρευστότητας, το είδαµε
στις πολλές σχετικές απειλές στο παρελθόν, όπου η χώρα πορευό-
ταν για µήνες χωρίς χρηµατοδότηση. Οι τράπεζες είναι ανακεφα-
λαιοποιηµένες, το πρόγραµµά µας είναι δοµηµένο ώστε να µην
υπάρχουν ελλείµµατα και, όπως έχουµε τονίσει, κανέναν δεν συµ-
φέρει µια κατάσταση ρήξης».
Ποιον πλήττει, κατά τη γνώµη σας, περισσότερο να αιωρείται ως δια-
πραγµατευτικό ατού το περιβόητο Grexit; Την Ευρωζώνη ή την Ελ-
λάδα;
«Μα είναι σαφές ότι κανέναν δεν ευνοεί, ούτε την Ευρωζώνη ούτε την

Ελλάδα. Ηταν ένα εργαλείο φόβου, που χρησιµοποιούσε η µέχρι
τώρα κυβέρνηση. Σας υπενθυµίζω ότι το ντόµινο της κρίσης ξεκίνησε
από µια επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ, τη Liehman Brothers, που
χρεοκόπησε. Φανταστείτε το καταστροφικό ντόµινο που µπορεί να
προκύψει από τη χρεοκοπία µιας χώρας, τι πολλαπλασιαστικά αρ-
νητικά φαινόµενα θα δηµιουργήσει. Η δοµή της Ευρωζώνης είναι
τέτοια, που αποχώρηση χώρας σηµαίνει διάλυση ολόκληρης της
Ευρωζώνης».
Η εντολή την οποία έλαβε αυτή η κυβέρνηση µέσα από το εκλογικό
αποτέλεσµα είναι συνοπτικά «µέσα στο ευρώ, αλλά σε ένα άλλο ευ-
ρώ». Είναι µια δύσκολη εντολή. Αν δεν καταστούν δυνατά και τα δύο,
τι θα προτάξει πιο ψηλά η νέα κυβέρνηση; Την παραµονή στο ευρώ
ή την αλλαγή της πολιτικής; Κατ’ επέκταση, τι προτίθεται να πράξει
η κυβέρνηση, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, στην περίπτω-
ση του αδιεξόδου, που αποτελεί το ένα από τα δύο σενάρια;
«Οπως προανέφερα, αποχώρηση από την Ευρωζώνη θα σήµαινε
διάλυση της Ευρωζώνης. Εποµένως είναι ανύπαρκτο το δίληµµα.
∆ιότι κανείς δεν θέλει να διαλύσει την Ευρωζώνη. Η Ευρώπη είναι
το σπίτι µας και εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας θέλουµε να συ-
ζητήσουµε». 
Θα µπορούσατε να συνοψίσετε τους τοµείς στους οποίους κατά τη
γνώµη σας η νέα κυβέρνηση µπορεί πρακτικά να συγκλίνει µε την Ευ-

ρωζώνη στον ορισµό της έννοιας «µεταρρύθµιση»; ∆ιότι παρατηρεί
κανείς εκ διαµέτρου αντίθετες θέσεις σε κεντρικά ζητήµατα οικονο-
µικής πολιτικής, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, ο περιορισµός των κρατι-
κών δαπανών και η εργασιακή ευελιξία. Ευρύτερα, οι δύο πλευρές αν-
τιλαµβάνονται διαφορετικά τη διαδροµή για την ανταγωνιστικότη-
τα και την ανάπτυξη. Πού βρίσκεται πρακτικά το κοινό έδαφος ;
«Ας τα δούµε ένα ένα. Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι βασική παρα-
δοχή ότι όποιος πουλάει σε περίοδο κρίσης, ξεπουλάει. Εµείς θεω-
ρούµε ότι η δηµόσια περιουσία µπορεί από µόνη της να είναι µο-
χλός ανάπτυξης. ∆εν είναι προτιµότερο, αντί να πουλάµε τα περι-
ουσιακά στοιχεία του ∆ηµοσίου, να τα χρησιµοποιήσουµε για την
ανάπτυξη και την αντιµετώπιση της ανεργίας; Για τις δαπάνες, ήµα-
σταν οι πρώτοι που εγκαλούσαµε τις κυβερνήσεις του παρελθόν-
τος, µε ερωτήσεις στη Βουλή, ότι αντί να κάνουν τις Υπηρεσίες απο-
τελεσµατικές και να αξιοποιούν τους υπαλλήλους, ανέθεταν τις ερ-
γασίες σε ιδιωτικές εταιρείες µε υπερβολικό κόστος, ολόκληρα πα-
κέτα, που οι ίδιοι οι υπάλληλοι µας γνωστοποιούν ότι είναι απολύ-
τως µέσα στα καθήκοντά τους να διεκπεραιώσουν. Ποτέ δεν θέλα-
µε ένα σπάταλο ∆ηµόσιο. Η “εργασιακή ευελιξία”, το µόνο που κά-
νει είναι να αποδοµεί την κοινωνική συνοχή και να πλήττει την πα-
ραγωγικότητα. Η δική µας κατεύθυνση για την ανάπτυξη είναι βα-
σισµένη πάνω στις αρχές που οικοδοµήθηκε η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Για µας η ανάπτυξη δεν θα προέλθει από την κατάργηση εργασια-
κών δικαιωµάτων, αλλά από την έµφαση στην τεχνολογία, τις και-
νοτοµίες, τη διαφάνεια, το αποδοτικό κράτος. ∆εν είναι δυνατόν να
συνεχιστεί άλλο η µετανάστευση νέων ανθρώπων. Η χώρα µας δια-
θέτει ένα αξιοζήλευτο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οµως τα καλύτερα µυα-
λά µεταναστεύουν στις χώρες της Ευρώπης µε ψηλότερους µισθούς
και σταθερές εργασιακές σχέσεις».
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να συγκροτήσει κυβέρνηση µε το δεξιό κόµ-
µα των ΑΝΕΛ έναντι του κεντροαριστερού, φιλελεύθερου Ποταµιού;
«Θα µου επιτρέψετε να αµφισβητήσω τον προσδιορισµό “κεντροα-
ριστερό”. Το Ποτάµι αυτοαναιρείται κάθε µέρα που περνάει. Ενώ
διακήρυσσε το νέο και άφθαρτο που κοµίζει, αποτελεί ένα συνον-
θύλευµα ετερόκλητων και φθαρµένων στοιχείων. Αυτή η πολιτική
τηςδήθεν “εναλλακτικότητας”, κενής περιεχοµένου, µε φοβίζει πο-
λύ περισσότερο από έναν πολιτικό χώρο που, πέρα από τις διαφο-
ρές, και πιστέψτε µε έχω αρκετές, έχει µια σταθερότητα απόψεων
και κατεύθυνσης για τα βασικά και άµεσα προβλήµατα που καλεί-
ται να λύσει η κυβέρνηση που εκλέχτηκε». 
Πώς αξιολογείτε το ενδεχόµενο υποψηφιότητας του επιτρόπου ∆η-
µήτρη Αβραµόπουλου για την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας; 
«Αυτές είναι αποφάσεις του πρωθυπουργού. Ας µην προτρέχουµε.
Αν η κυβέρνηση εκτιµά ότι στο πρόσωπο του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας πρέπει να εκφράζονται και οι πολίτες της συντηρητικής πα-
ράταξης, και ότι αυτό θα βοηθήσει τον αγώνα που κάνει η Ελλάδα
στην Ευρώπη, µπορώ να κατανοήσω µια τέτοια επιλογή. Η Αριστε-
ρά δεν ήρθε για να διχάσει, ήρθε για να ενώσει». 
Θα σας ενδιέφερε να αξιοποιηθείτε σε κάποιο πόστο στις Βρυξέλλες; 
«Θα µε ενδιέφερε να προσφέρω όπου το κόµµα µου εκτιµά ότι θα
είµαι αποδοτικότερος. Είµαι καταγεγραµµένος ως “αριστερός ευ-
ρωπαϊστής” και οι παρεµβάσεις µου, µέχρι την τελευταία επιστη-
µονική µου µελέτη για την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, αλλά και
η προεκλογική συµβολή µου, µε επισκέψεις σε πάρα πολλές ευ-
ρωπαϊκές πόλεις, συναντήσεις µε στελέχη ευρωπαϊκών θεσµών, συ-
νεντεύξεις µου στον διεθνή Τύπο, καταδεικνύουν ότι αυτό πράγµατι
είναι ένα πεδίο που εκτιµώ ότι µπορώ να συµβάλω δηµιουργικά».
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«Ανοιγµα» στο διεθνές
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
έκανε
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παραδοχή ότι όποιος πουλάει σε περίοδο

κρίσης, ξεπουλάει. Εµείς θεωρούµε ότι η δηµόσια
περιουσία µπορεί από µόνη της να είναι µοχλός
ανάπτυξης.
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Ποτέ µέχρι τώρα δεν υπήρχε πρόβληµα
ρευστότητας, το είδαµε στις πολλές σχετικές

απειλές στο παρελθόν, όπου η χώρα πορευόταν
για µήνες χωρίς χρηµατοδότηση. Οι τράπεζες είναι
ανακεφαλαιοποιηµένες, το πρόγραµµά µας είναι
δοµηµένο ώστε να µην υπάρχουν ελλείµµατα και,
όπως έχουµε τονίσει, κανέναν δεν συµφέρει µια
κατάσταση ρήξης.

”

Την εκτίµηση ότι «κανέναν δεν συµφέρει µια κατάσταση ρήξης» και πως «αποχώρηση χώρας σηµαίνει
διάλυση ολόκληρης της Ευρωζώνης» εκφράζει στη «Ν» ο υπεύθυνος Οικονοµικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννης Μηλιός, κάνοντας σαφές πως στο επικείµενο Eurogroup η κυβέρνηση θα επιµείνει στη θέση ότι
η Αθήνα θεωρεί «νεκρό» το προηγούµενο πρόγραµµα, δεν αναγνωρίζει την τρόικα και επιζητεί ένα
πρόγραµµα - γέφυρα για συνολική συµφωνία «που θα επικυρώνει το θάψιµο της λιτότητας».

Γιάννης Μηλιός: Η «εργασιακή ευελιξία», το µόνο που κάνει είναι 
να αποδοµεί την κοινωνική συνοχή και να πλήττει 
την παραγωγικότητα.


