
Γιάννης Μηλιός

1. Τι σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζετε το χρέος κύριε Μηλιέ; Δεν θα το πληρώσετε;

Αυτή είναι μία από τις κύριες διαχωριστικές γραμμές μας από τη σημερινή κυβέρνηση. Εμείς,
όπως δήλωσε χθες ξεκάθαρα απευθυνόμενος μεταξύ άλλων και στην κ. Μέρκελ ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ στην εναρκτήρια ομιλία του 1ου συνεδρίου, «το μόνο χρέος που αναγνωρίζουμε
είναι το χρέος απέναντι  στον ελληνικό λαό να ζει  με αξιοπρέπεια». Το δημόσιο χρέος δεν
μπορεί να αποπληρωθεί, «δεν είναι βιώσιμο», διαρκώς επιδεινώνεται λόγω ύφεσης. Δεν θα
παριστάνουμε εμείς, όπως η δουλοπρεπής κυβέρνηση Σαμαρά-Στουρνάρα, ότι το χρέος μπορεί
να αποπληρωθεί. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το χρέος σαν «μπαμπούλα» για να συνεχιστεί η
πολιτική της καταστροφής του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας προς όφελος μιας
μικρής ολιγαρχίας.

2. Ισχύει η θέση ότι θα χρησιμοποιήσετε τα χρήματα γα την αποπληρωμή των τόκων για
την προστασία των ανέργων; Πώς ακριβώς το σκέφτεστε;

Μέχρι σήμερα, όπως θα γνωρίζετε φαντάζομαι, το 93% των χρημάτων που έχουν εισρεύσει
ως  «δόσεις»  των  μνημονίων  επιστρέφονται  στους  δανειστές  (και  στις  τράπεζες)  με
διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η πληρωμή τόκων. Στη νέα δανειακή σύμβαση
που θα υπογράψουμε θα υπάρχει ένα μορατόριουμ σχετικά με τους τόκους του χρέους που
θα απομείνει μετά την αναγκαία αναδιάρθρωση, το οποίο θα συνδέεται με την ανάπτυξη
της οικονομίας, ανάπτυξη που θα γίνει με τέτοιον τρόπο, που να βελτιώνει σημαντικά την
κοινωνική κατάσταση. 

3. Η μη αποπληρωμή των τόκων δεν συνιστά στάση πληρωμών;

Τα πάντα ορίζονται στη βάση κάθε συμφωνίας. Εδώ έχει γίνει αναδιάρθρωση του χρέους
δύο φορές και αυτό δεν ονομάστηκε χρεοκοπία! Αν συμφωνήσουμε με τους δανειστές σε
έναν τρόπο πληρωμής που θα περιλαμβάνει ένα χρονικό διάστημα μη πληρωμής τόκων,
που τη βλέπετε εσείς τη στάση πληρωμών;

4.  Αν  ο  ΣΥΡΙΖΑ γίνει  κυβέρνηση,  όσο  διαρκεί  η  διαπραγμάτευση  θα  πληρώνονται  οι
δανειακές υποχρεώσεις της χώρας; Ή όχι, όπως άφησε να εννοηθεί ο Ν.Βούτσης;

Εμείς αμέσως μόλις γίνουμε κυβέρνηση θα προβούμε σε νομοθετικές ενέργειες στη βάση
του προγράμματός μας. Οι πρώτες νομοθετικές μας ενέργειες θα είναι η κατάργηση των



βασικών νόμων που συνιστούν το κυρίως σώμα της πολιτικής λιτότητας των κυβερνήσεων
των τελευταίων 3 χρόνων. Αυτές οι ενέργειες συνιστούν την κατάργηση μιας συγκεκριμένης
πολιτικής, η οποία περιγράφεται ως «μνημόνια». Οι ενέργειές μας αυτές θα επιφέρουν την
άμεση ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών συμβάσεων και τροποποίησής τους,
καθώς  το  κυρίαρχο  ελληνικό  κράτος  ως  ένα  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  θα
συμφωνεί  πλέον  με  διατάξεις  των  παραρτημάτων  που  αφορούν  τις  εφαρμοζόμενες
πολιτικές.  Όταν  ξεκινάει  μια  διαπραγμάτευση,  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  την
εξυπηρέτηση  των  δανειακών  υποχρεώσεων  βρίσκονται  στο  τραπέζι.  Αν  οι  δανειστές
διακόψουν τη χρηματοδότηση για όσο διάστημα διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, θα είναι
σαν να έχουν πάρει οι ίδιοι την απόφαση ότι για αυτό το διάστημα δεν είναι απαραίτητη η
πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. Αυτό το προφανές πράγμα είπε ο κ. Βούτσης.

5. Τελικά, κατάργηση, ακύρωση ή καταγγελία του μνημονίου; Και μην μας πείτε ότι είναι
ίδιες οι έννοιες...

Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε; Φρόντισα να συμπεριλάβω την επί της ουσίας απάντηση
στην προηγούμενη ερώτηση!

6. Συνηθίζετε να λέτε πως η «οικονομία δεν βγαίνει». Πόσο αντέχει; Πού εκτιμάτε ότι θα
είναι το ‘τέλος’;

Αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ είναι ότι η «κοινωνία δεν βγαίνει». Υπάρχουν περιπτώσεις
στις οποίες η οικονομία «βγαίνει» ενώ η κοινωνία «δεν βγαίνει». Πρόκειται για το γνωστό
«ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι». Στην περίπτωσή μας όμως δυστυχούν
και οι αριθμοί, μαζί με τους ανθρώπους! Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής ταξικής
πολιτικής, η οποία συνειδητά επιβάλλει την ύφεση στην οικονομία. Σκοπός της είναι να
αυξήσει το βαθμό εκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης, να μειώσει τον μισθό και τον
κοινωνικό μισθό . Είναι όμως τόσο σκληρή η πολιτική αυτή που καθίσταται επικίνδυνη
πέρα από την κοινωνία και για την ίδια την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Επιπλέον
υπάρχει όμως και μια κίνηση του συνόλου της παγκόσμιας οικονομίας προς την ύφεση,
όπως άλλωστε παραδέχονται και οι διεθνείς οίκοι και οργανισμοί, οι οποίοι αναθεωρούν
συνεχώς τις  εκτιμήσεις τους προς το χειρότερο. Πού θα σταματήσει αυτό; Δεν υπάρχει
αντικειμενικό όριο, θα προσκρούσει πάνω στην αντίσταση των εργαζομένων και ανέργων,
των «από κάτω».

7.  Γερμανικές  εκλογές.  Θεωρείτε  πως θα αλλάξει  η  γερμανική πολιτική απέναντι  στην
Ελλάδα;



Όχι βέβαια! Αυτήν την «ανάλυση» διαρρέουν κυβερνητικοί κύκλοι, διότι μόνος στόχος της
πολιτικής τους είναι να κερδίσουν λίγο παραπάνω χρόνο στην εξουσία.

8. Εκτιμάτε πως ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται νέα ηγετική ομάδα; Να δείξει ο Αλέξης Τσίπρας με
ποιους θα κυβερνήσει;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο για κάποια
μέσα  της  παλιάς  πολιτικής  εποχής  να  το  κατανοήσουν  αυτό,  αλλά  σας  καλώ  να  το
προσπαθήσετε.  Πού βλέπετε  εσείς  κάποια «ηγετική ομάδα»; Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα
«κυβερνήσει  μαζί  με  την  ηγετική  ομάδα  του»,  όπως  ορισμένοι  είναι  συνηθισμένοι  να
σκέφτονται με βάση τον τρόπο άσκησης πολιτικής από τον κ. Σαμαρά και τους ομοίους
του.  Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε δια του προέδρου του μια ολόκληρη δέσμη ριζοσπαστικών
μέτρων αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά θα τα υιοθετήσει και τα στηρίξει
η πλειοψηφία της κοινωνίας. Σας καλώ να τα μελετήσετε. 

9. Οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ ισχύουν ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν εκλογές;

Όπως είπα και  στην προηγούμενη ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι  ΝΔ,  ΠΑΣΟΚ ή «Νέα
Ελλάδα»,  να λέει  άλλα τώρα και  άλλα μετά τις  εκλογές.  Αυτός είναι  και  ο  λόγος που
δικαίως μας φοβούνται.


