
Γιάννης  Μηλιός,  συνέντευξη  στη  Real  News:  Καμιά  περίπτωση  «εθνικής»
διαπραγμάτευσης με συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ

1. Πολυνομοσχέδιο με προαπαιτούμενα μέσα στον Αύγουστο, μπάχαλο με τον
ΕΝΦΙΑ, ραντεβού με την τρόικα τον Σεπτέμβρη. Τι ορίζοντα χρόνου δίνετε
στην κυβέρνηση; Βλέπετε εκλογές και πότε;

Η  κυβέρνηση  «έχει  έργο  να  επιτελέσει»  για  τα  συμφέροντα  του  μεγάλου
κεφαλαίου  που  εκπροσωπεί,  για  να  επιταχύνει  περαιτέρω  τη  μετάλλαξη  της
ελληνικής  κοινωνίας  υπέρ  των  λίγων,  για  τη  συγκέντρωση  περιουσίας  (βλ.
πλειστηριασμοί), εισοδήματος (βλ. περαιτέρω συμπίεση συντάξεων, εργοδοτικών
εισφορών) και ισχύος (βλ. διάλυση εργασιακών σχέσεων) σε λίγα χέρια. Θα κάνει
επομένως το παν για να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο στην εξουσία.
Ελπίζει  ότι  όσο  περνάει  ο  καιρός  η  κοινωνία  θα  «συνηθίσει»,  δηλαδή  θα
αποδεχθεί  την  ακραία  κοινωνική  ανισότητα  και  αδικία  ως  «μοιραία
κανονικότητα». Ο μόνος τρόπος να προκηρυχθούν εκλογές είναι να «πέσει» αυτή
η κυβέρνηση, δηλαδή να απονομιμοποιηθεί από τις κινητοποιήσεις του κόσμου
της  εργασίας  και  ευρύτερα  της  κοινωνικής  πλειοψηφίας.  Εδώ  κρίνεται  και  η
πολιτική  του  ΣΥΡΙΖΑ.  Αν  ο  χαρακτήρας  των  κινητοποιήσεων  της  επόμενης
περιόδου είναι  αποσπασματικός,  η κυβέρνηση θα φτάσει  μέχρι  την  προεδρική
εκλογή, η έκβαση μάλιστα της οποίας θα έχει χαρακτήρα «ντέρμπι».

2. Εκτιμάτε ότι θα βρεθούν οι 121 που θα «μπλοκάρουν» την Προεδρική εκλογή
από αυτή τη Βουλή; 

Θα  αγωνιστούμε  για  να  βρεθούν  οι  121.  Το  κρίσιμο  στοιχείο  όμως  είναι  η
πολιτική απονομιμοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών από τις κινητοποιήσεις
των πολιτών. Η απονομιμοποίηση αυτή θα φέρει και τους βουλευτές που μονίμως
«αντιπολιτεύονται συμπολιτευόμενοι» προ των ευθυνών τους.

3. Ποιον θα θεωρούσατε εσείς μία καλή επιλογή για τον επόμενο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας;

Μετά τις εκλογές και τον σχηματισμό κυβέρνησης της Αριστεράς, θα προκύψει
μια προσωπικότητα κύρους ευρύτερης αποδοχής.

4. Έχετε  τοποθετηθεί  υπέρ  των  δεύτερων  εκλογών  σε  περίπτωση  μη
αυτοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ, θέση με την οποία διαφωνούν σύντροφοί  σας.
Αλήθεια, πόσο ταιριάζει αυτή η θέση με το πάγιο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για
απλή αναλογική; 

Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχηματιστεί μια
κυβέρνηση που θα υλοποιήσει τη ρήξη που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το
πρόγραμμά του. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι είτε το θέλουμε είτε όχι θα
έχουμε νέες εκλογές αν τυχόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος αλλά όχι αυτοδύναμος.
Υπάρχει  βέβαια  και  η  εκτίμηση  ότι  θα  βρεθούν  πολιτικές  δυνάμεις  που  θα
συνεργαστούν μαζί μας στη βάση του προγράμματός μας. Εγώ πιστεύω ότι οι
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«εκπτώσεις» που θα ζητήσουν αυτοί  οι  όψιμοι σύμμαχοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα
καταστήσουν ανέφικτη τη συνεργασία μαζί τους, όπως άλλωστε συνέβη μετά τις
εκλογές του Μαΐου 2012. Η επίκληση της απλής αναλογικής από τους αντιπάλους
του  ΣΥΡΙΖΑ  τη  δεδομένη  χρονική  στιγμή  αποδεικνύει  μόνο  τον  κυνικό
καιροσκοπισμό τους. Θα δείτε τη λυσσαλέα αντίδρασή τους όταν η κυβέρνηση
της Αριστεράς νομοθετήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

5. Το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος μιλούσε για
στήριξη στα αιτήματα των μοναχών γύρω από την φορολόγηση της ακίνητης
περιουσίας.  Είναι  δυνατόν  να  πληρώνουν  ΕΝΦΙΑ οι  άνεργοι  και  να  μην
φορολογείται η Εκκλησία;

Προφανώς δεν είναι  δίκαιο να φορολογούνται  οι  άνεργοι  και  όχι  η εκκλησία.
Αυτό θα αλλάξει με την κυβέρνηση της Αριστεράς.

6. «Το ευρώ είναι μονόδρομος», δήλωσε ο Γιώργος Σταθάκης. Συμφωνείτε ή σε
κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να  υπάρχει  και  εναλλακτικό  σχέδιο  για  παν
ενδεχόμενο;

Η έξοδος από το ευρώ θα οδηγούσε σε μια ακόμη χειρότερη από τη σημερινή
πραγματικότητα για τις υποτελείς τάξεις της ελληνικής κοινωνίας. Με απλά λόγια
θα μειωνόταν ακόμη περισσότερο η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, των
ανέργων, των συνταξιούχων. Συνεπώς δεν είναι στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ.

7. «Τίποτα  και  κανένας  δεν  θα  ξεχαστεί»,  είπε  ο  Αλέξης  Τσίπρας  για  όσους
πήραν μέρος στην «συναλλαγή» που οδήγησε στην τροπολογία για τα ΜΜΕ.
Τι ακριβώς θα κάνετε; 

Τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο από τον έλεγχο που θα κάνουμε για
όλες τις υποθέσεις αυτού του είδους. Ο έλεγχος που θα ασκήσει η κυβέρνηση της
Αριστεράς  θα  ικανοποιήσει  την  πάνδημη  κοινωνική  απαίτηση  να  πληρώσουν
αυτοί που επωφελήθηκαν τόσα χρόνια από το καθεστώς της διαπλοκής και είναι
σε σημαντικό βαθμό υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση. 

8. Η αίσθηση που δίνετε είναι ότι αποκλείετε οποιοδήποτε ενδεχόμενο εθνικής
συνεννόησης για το χρέος. Γιατί; Δεν νομίζετε ότι θα ωφελούσε την χώρα;

Θεωρώ  ότι  δεν  υπάρχει  ενδεχόμενο  «εθνικής»  διαπραγμάτευσης.  Ο  ΣΥΡΙΖΑ
εκπροσωπεί τα συμφέροντα της πλειοψηφίας, η κυβέρνηση εκείνα της ολιγαρχίας.
Όσοι  μιλούν  για  «εθνική  συνεννόηση»  είτε  δεν  έχουν  καταλάβει  τίποτα,  είτε
κοροϊδεύουν συνειδητά τους πολίτες. 

9. Μπορεί η κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα για την απασχόληση, η ανεργία
όμως  τον  Μάιο  καταγράφηκε  στο  27,2%.  Πώς,  πόσο  και  σε  τι  χρονικό
ορίζοντα μπορεί να αποκλιμακωθεί;
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Με τις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα η ανεργία δεν πρόκειται να μειωθεί.
Η υψηλή ανεργία, οι μισθοί κάτω από το όριο της φτώχειας, η εξαθλίωση των
αδύναμων  είναι  ο  στόχος  της  κυβέρνησης  και  των  φίλων  της  μεγάλο-
καπιταλιστών.  Η ανεργία  θα  μειωθεί  μόνο  αν  γίνει  στροφή 180 μοιρών  στην
ακολουθούμενη  πολιτική:  Προς  την  αύξηση  των  μισθών,  την  ενίσχυση  της
κοινωνικής  και  αλληλέγγυας  οικονομίας  και  την  αύξηση  των  πόρων  για  το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με αυτούς τους τρεις πυλώνες πολιτικής, η
ανεργία θα μειωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

10. Πώς  βλέπετε  την  επιχείρηση  ανασυγκρότησης  της  Κεντροαριστεράς;  Θα
μπορούσε να ανακόψει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία;

Η Κεντροαριστερά είναι  ο  λύκος  που προσπαθεί  να ντυθεί  πρόβατο αλλά τον
καταλαβαίνουν όλοι και τον περιγελούν. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει σταθερός στην
πορεία του προς την κοινωνική ανατροπή, η Ελιά και το Ποτάμι θα έχουν την
τύχη που είχε παλιότερα η Πολιτική Άνοιξη.

3


