
«Οι Ευρωεκλογές θα αποδείξουν ότι πρέπει να φύγει αμέσως η κυβέρνηση»!
Συνέντευξη στη Real News, 23/3/2014

1. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να «στενοχωριέται» που υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα κ.
Μηλιέ… Αλήθεια, εκτιμάτε πως το πλεόνασμα αυτό είναι βιώσιμο;

Οι πολίτες είναι αυτοί που «στεναχωριούνται» με την πολιτική με την οποία
επιδιώκει η κυβέρνηση πλεονάσματα. Και πώς να μη στεναχωριούνται όταν για
ένα  ελάχιστο  και  σίγουρα  όχι  βιώσιμο  πλεόνασμα  η  κυβέρνηση  κλείνει
νοσοκομεία  και  σχολεία,  απαξιώνει  το ασφαλιστικό  σύστημα και  γενικότερα
διαλύει τα πάντα; Καθώς η λιτότητα και η υπερφορολόγηση των χαμηλών και
μεσαίων εισοδημάτων δημιουργούν ύφεση, μειώνονται τα δημόσια έσοδα. Αυτό
σημαίνει ότι θα μας πουν σε λίγους μήνες: Για να έχουμε πλεόνασμα, πρέπει να
γίνουν κι άλλες περικοπές. 

2. Εξακολουθείτε να πιστεύετε πως η χώρα οδηγείται σε τρίτο μνημόνιο μετά τις
ευρωεκλογές.  Μιλάτε  για  «μνημόνιο-βόμβα  σε  μισθούς  και  συντάξεις».  Τι
επιπτώσεις θα υπάρξουν;

Επιδιώκουν  τη  διαιώνιση  της  ίδια  πολιτικής,  μας  έχουν  προϊδεάσει  με  τη
γνωστή  μέθοδο  της  δήθεν  «διαπραγμάτευσης»:  Η  κυβέρνηση  δήθεν
«διαπραγματεύεται»,  πανηγυρίζει  για  το  ότι  δεν  πέρασε  το  τάδε  μέτρο,  και
αίφνης το μέτρο αυτό εμφανίζεται ως ώριμο πλέον σε μερικούς μήνες. Αυτό θα
συμβεί  και  τώρα με όλα αυτά που συζητήθηκαν τους  τελευταίους  μήνες.  Τη
μείωση του βασικού μισθού για τους άνεργους που προσλαμβάνονται, κάτι που
θα οδηγήσει στη μείωση όλων των μισθών, καθώς πρόκειται για αντικειμενική
διαδικασία.  Το πάγωμα των τριετιών, κάτι  που θα ισοπεδώσει  τους μισθούς
στον βασικό, δηλαδή σε επίπεδο με το οποίο σήμερα δεν ζει κάποιος, μιλάω για
τα 586 ευρώ μικτά,  ενώ παράλληλα οργιάζει  η  «μαύρη  εργασία» με  ακόμα
χαμηλότερες αμοιβές. (Σκεφτείτε απλά ότι εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται
πλήρες ωράριο και δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες). Την
απελευθέρωση των απολύσεων, η οποία θα αυξήσει κι άλλο την ανεργία, που
είναι ήδη 28% επίσημα. Η ανακοίνωση της τρόικα στις 19/3 λέει ρητά ότι στη
«συμφωνία»  με  την  κυβέρνηση  υπάρχουν  νέα  μέτρα  μέσα  στο  2014.  Η
κυβέρνηση υποχρεούται να μας πει τώρα ποια είναι αυτά. 

3. Ο Αλέξης  Τσίπρας  μίλησε  για  «στημένη,  θεατρική  έξοδο» στις  αγορές.  Ο
ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, προτείνει η χώρα να μη βγει στις αγορές;

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να φύγει η κυβέρνηση της λιτότητας και της κοινωνικής
καταστροφής.  Η  συγκεκριμένη  έξοδος  στις  αγορές  έχει  μόνο  επικοινωνιακό
χαρακτήρα. Είναι μια προσυμφωνημένη αγορά ενός μικρού ποσού ομολόγων με
αρκετά υψηλό επιτόκιο, που στην πράξη δεν σημαίνει ότι οι αγορές θεωρούν το
ελληνικό  Δημόσιο  αξιόχρεο.  Θυμηθείτε  αυτό  που  σας  λέω:  Πέρα  από  την
πολυδιαφημισμένη έξοδο στις αγορές, οι δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση
θα  καταφύγουν  και  σε  απειλές  για  χρεωκοπία  σε  περίπτωση  ήττας  των
μνημονιακών δυνάμεων στις ευρωεκλογές.
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4. Ούτως ή άλλως, σε λίγο διάστημα ξεκινάει η συζήτηση για την απομείωση
του ελληνικού χρέους.  Τι  πρέπει  να γίνει;  Πρέπει  και  πώς να αναληφθούν
πρωτοβουλίες για εθνική συνεννόηση επί του θέματος;

Έχω ξαναπεί ότι η μείωση του χρέους, το κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του,
είναι απαραίτητο αλλά όχι αρκετό. Για την ακρίβεια, από μόνο του δεν σημαίνει
πολλά. Αν συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πολιτική της λιτότητας, το χρέος θα
ξαναδιογκωθεί όπως συνέβη άλλωστε, παρά τα κουρέματα, τα τελευταία χρόνια.
Αυτό όμως το ξέρουν οι κυβερνήσεις και η τρόικα. Και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό το
λόγο επιδιώκουν να μεταθέσουν τη συζήτηση από το πεδίο της βιωσιμότητας
στο πεδίο της λεγόμενης «εξυπηρετισιμότητας». Δηλαδή, θεωρείται  δεδομένο
ότι θα υπάρχει πάντα ένα υπέρογκο χρέος και το ζήτημα είναι πώς αυτό θα
εξυπηρετείται. Εκεί θα μας πάνε αν τους αφήσουμε.

5. Είχαμε νέα ομολογία για λάθη στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτή τη φορά από το
ΔΝΤ.  Ενισχύει  τη  θέση  που  εξέφρασε  ο  Αλέξης  Τσίπρας  ότι  μπορεί  να
ζητήσουμε αποζημιώσεις από την πολιτική της τρόικας; Και πώς μπορεί να
γίνει αυτό;

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διαπραγματευτικά όπλα που
υπάρχουν, απλούστατα γιατί δεν έχει το ίδιο πολιτικό σχέδιο με τους δανειστές,
όπως  έχουν  οι  μνημονιακές  κυβερνήσεις,  αλλά  έχει  το  ακριβώς  αντίθετο
πολιτικό σχέδιο.  Η διεκδίκηση αποζημιώσεων από την τρόικα στη βάση της
καταπάτησης των Ευρωπαϊκών Συνθηκών είναι μια κίνηση που θα κάνουμε.

6. Το  νομοσχέδιο  που  θα  φέρει  η  κυβέρνηση  στη  Βουλή  περιλαμβάνει  νέα
μέτρα; Και στους βουλευτές της συμπολίτευσης, τι λέτε; Τους προτρέπετε να
τα καταψηφίσουν;

Προφανώς! Κάθε βουλευτής, που ακόμη και τώρα θα διαφοροποιηθεί από τις
καταστροφικές πολιτικές, θα κάνει καλό στην κοινωνία,  στη χώρα του. Τους
προτείνουμε να μην ψηφίσουν τις «μεταρρυθμίσεις» του ΟΟΣΑ, ούτε βέβαια
οποιοδήποτε  άλλο  μέτρο  αποδομεί  την  κοινωνική  συνοχή  και  προάγει  τη
λιτότητα.

7. Αλήθεια, κ. Μηλιέ, για εσάς τι αποτελεί νίκη στις ευρωεκλογές του Μαΐου;
Πού τοποθετείτε τον πήχη στις ευρωεκλογές και πού στις περιφερειακές;

Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι  απολύτως δεδομένη. Η ΝΔ θα χάσει επίσημα στις
ευρωεκλογές την πρώτη θέση και συνολικά το ποσοστό των δύο κυβερνητικών
εταίρων θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που έλαβαν το 2012. Συνεπώς η
κυβέρνηση  θα  απονομιμοποιηθεί  και  δεν  θα  δικαιούται  να  υπογράψει
συμφωνίες  για  το  μέλλον  της  χώρας.  Θα  πρέπει  να  προκηρυχθούν  άμεσα
εθνικές εκλογές. 

8. Πώς  κρίνετε  την  απόφαση  της  Ρένας  Δούρου  να  παραιτηθεί  από  τη
βουλευτική της έδρα για να διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής; Θα πρέπει
το ίδιο να κάνουν όσοι  βουλευτές  διεκδικούν αυτοδιοικητική  θέση ή είναι
υποψήφιοι ευρωβουλευτές; 
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Πρόκειται  αναμφίβολα  για  μια  πολύ  θετική  απόφαση,  που  αποδεικνύει  την
προσήλωση της Ρένας Δούρου στο στόχο της. Ίσως πρέπει να λειτουργήσει ως
παράδειγμα και για τους άλλους υποψήφιους.
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