
«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέδιο να καταστήσει την 
Ελλάδα αξιόχρεη, ασφαλείς οι καταθέσεις»
Ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί με νόμο άμεσα αναφέρει ο Γιάννης Μηλιός του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ έχει εθνικό στόχο να καταστήσει την Ελλάδα αξιόχρεη αναφέρει σε συνέντευξη του ο 
Γιάννης Μηλιός, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και υπεύθυνος του οικονομικού προγράμματος 
του ΣΥΡΙΖΑ στο bankingnews.gr. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις των πολιτών ενώ
αποκάλυψε ότι υπάρχει οργανωμένη ομάδα διαπραγμάτευσης που έχει μελετήσει όλες τις κινήσεις 
και τα πιθανά σενάρια στις επαφές με την ΕΕ, την ΕΚΤ και την Τρόικα.

Η συνέντευξη έχει ως εξής:

-Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί  αντιμέτωπη με το  ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο  των
δανειστών.
Θα ζητήσετε νέα παράταση; Πως θα το χειριστείτε; Θα απευθυνθείτε στις διεθνείς αγορές για
δανεισμό;

Το χρονικό πλαίσιο δεν είναι ασφυκτικό μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Είναι λοιπόν προς το συμφέρον όλων να βρεθεί μια λύση, όμως αυτή θα βρίσκεται μακριά από τις
πολιτικές  λιτότητας  που  έφεραν  αυτήν  την  κοινωνική  καταστροφή.  Η  λαϊκή  κυριαρχία  είναι
ευρωπαϊκό κεκτημένο,  οφείλουν όλοι  να σεβαστούν τη βούληση του λαού.  Το οικονομικό μας
πρόγραμμα, που έχει δημοσιοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, θα εφαρμοστεί, και είναι κοστολογημένο.
Στόχος μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα αξιόχρεη, δεν είμαστε εμείς που φέραμε την οικονομία σε
αυτήν τη δυσχερή θέση. Οι διακηρυγμένοι στόχοι της απερχόμενης κυβέρνησης είναι που απέτυχαν
παταγωδώς.

-Στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουν θέση τεχνοκράτες και μη πολιτικά πρόσωπα; Αρκούν 10
υπουργεία για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του κράτους;

Η εύρυθμη λειτουργία του κράτους δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των υπουργείων, εξαρτάται
κυρίως  από  την  πολιτική  βούληση  της  κυβέρνησης.  Στόχος  μας  είναι  ένα  κυβερνητικό  σχήμα
απαλλαγμένο από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε μια κυβέρνηση τόσο κρίσιμη, που πρέπει να
βγάλει τη χώρα από την καθοδική σπείρα στην οποία έχει περιέλθει, χρειάζονται και τεχνοκράτες
και μη πολιτικά πρόσωπα, αρκεί ο κεντρικός πυρήνας να είναι η πολιτική που έχουμε χαράξει, που
έχει διαμορφωθεί μέσα από τα όργανα του κόμματος, τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς, που με
κόπο, αγώνες και θυσίες δεκαετιών έχουν οικοδομηθεί.

-Τα κόμματα της συμπολίτευσης σας κατηγορούν για «αντιδημοκρατικότητα και αυταρχισμό»
σε  ότι  αφορά τον  κώδικα δεοντολογίας  του  ΣΥΡΙΖΑ και  ειδικά την  βουλευτική έδρα.  Τι
απαντάτε;

Οι «κώδικες δεοντολογίας» αν θέλετε να το πούμε έτσι, είναι οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν
την Αριστερά, και έχουν συνέπεια και συνέχεια σε όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στοιχεία
ταυτοτικά  και  της  ύπαρξής  μας  και  της  πορείας  μας.  Τα  κόμματα  της  συμπολίτευσης  ας
αποφασίσουν τελικά τι είμαστε, χωρίς αυτό βέβαια να μας αφορά, γιατί μας κατηγορούν κατά το
δοκούν, άλλοτε για υπερβολική δημοκρατία και άλλοτε για συγκεντρωτισμό.



-Πόσο χρόνο χρειάζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να ολοκληρώσει το περιουσιολόγιο και
να καταθέσει νέο φορολογικό νομοσχέδιο; Με τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ που θα υπολείπονται τι
θα κάνετε

Το περιουσιολόγιο το έχουμε ήδη μελετήσει και επεξεργασθεί στο τμήμα οικονομικής πολιτικής,
αλλά και με εξειδικευμένους υπαλλήλους του υπουργείου οικονομικών, όπως έχουμε μελετήσει
τους τρόπους πάταξης της φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας. Υπάρχει η βάση δεδομένων, αυτό που
έλειπε δεν ήταν ο χρόνος αλλά η πολιτική βούληση. Για τον ΕΝΦΙΑ έχουμε πει σαφέστατα, θα
καταργηθεί με νόμο, που σύμφωνα με τα ισχύοντα θα έχει εφαρμογή από τη δημοσίευσή του.

-Ο  ΣΥΡΙΖΑ  εγγυάται  τις  καταθέσεις  των  ελλήνων  πολιτών.  Αν  υπάρξει  κύμα  φυγής
καταθέσεων και πρόβλημα ρευστότητας ποίες θα είναι οι κινήσεις σας;

Το έχουμε πει με κάθε δυνατό τρόπο, ότι εγγυόμαστε τις καταθέσεις των πολιτών, η συγκυβέρνηση
είναι που έβαλε χέρι και στις καταθέσεις και σε όλη την περιουσία του λαού με τις κατασχέσεις των
αποταμιεύσεων όσων δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στην υπερφορολόγηση των χαμηλών και
μεσαίων εισοδημάτων που επέβαλε.

-Υπάρχει ομάδα διαπραγματεύσης και από ποιους αποτελείται;

Ομάδα διαπραγμάτευσης υπάρχει, αμέσως μετά τις εκλογές του 2012. Έχουν μελετηθεί όλες οι
κινήσεις και τα πιθανά σενάρια. Αλλά η διαπραγμάτευση έχει συγκεκριμένους κανόνες, αν θέλουμε
να  είμαστε  σοβαροί.  Δεν  ανοίγεις  τα  χαρτιά  σου,  δεν  φανερώνεις  τις  κινήσεις  σου,  δεν
παρουσιάζεσαι αλαζονικός, κρατάς τις δέουσες αποστάσεις από αυτούς που είναι απέναντί σου. Και
προστατεύεις  μέχρι  την  επίσημη  έναρξη  της  διαπραγμάτευσης  τα  πρόσωπα  που  πρόκειται  να
διαπραγματευτούν.
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