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"Δενθα προκηρύξουμε δημοψήφισμα για το θέμα της Ευρωζώνης. Γιατί η έξοδος της Ελλάδας από
την Ευρωζώνη είναι επιλογή μας. Αν εγκρίνει το πρόγραμμά μας ο Ελληνικός λαός, θα εγκρίνει και
αυτό το θεμελιώδες σημείο που το θεωρούμε εργαλείο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα
διαφορετικό αντιμνημονιακό και προοδευτικό πρόγραμμα" ανέφερε ο πρόεδρος της Λαϊκής
Ενότητας, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα στους ξένους ανταποκριτές.
Επαυτού, ο κ. Λαφαζάνης εξήγησε πως : Η πορεία η οποία χαράζουμε με το πρόγραμμά μας είναι
μια πορεία θετική με προοπτική για τον ελληνικό λαό, και πιστεύουμε ότι μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες και τους εκβιασμούς. Αλίμονο αν στο όνομα της απειλής του
στραγγαλισμού μιας χώρας ο κάθε λαός έκανε ό,τι θέλουν οι εκβιαστές. Μεγαλύτερος, πάντως,
στραγγαλισμός από τα μνημόνια που υφιστάμεθα εδώ και πέντε χρόνια - και θα ακολουθήσουν
πόσα άλλα ακόμα; - δεν υπάρχει".
Σύμφωναμε τον Πρόεδρο της Λαικής Ενότητας άλλωστε, "οι δυσκολίες της μετάβασης από το
ευρώ σε εθνικό νόμισμα δεν θα ειναι ανυπέρβλητες", καθώς όπως εξήγησε: "Η εκτύπωση
χρήματος δεν έχει ιδιαίτερο κόστος και μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα, εφόσον μια κυβέρνηση
έχει το αντίστοιχο σχέδιο. Από κει και πέρα, καθορίζοντας την ισοτιμία αντικατάστασης του ευρώ
με το νέο εθνικό νόμισμα, μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να αναδιοργανωθεί σε μια καινούρια
βάση όλη η οικονομική και κοινωνική πορεία της χώρας. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα συναλλαγματικά
διαθέσιμα για τη στήριξη του νέου νομίσματος, πολύ περισσότερο αν λάβουμε υπόψη ότι το
ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της χώρας μας είναι πλέον πλεονασματικό".
Διευκρίνισεωστόσο πως: "Για εμάς το εθνικό νόμισμα δεν είναι το όχημα προς τον Παράδεισο.
Μπορεί κανείς να έχει εθνικό νόμισμα και να εφαρμόζει άγριες νεοφιλελεύθερες, σκληρές
μονεταριστικές πολιτικές. Εμείς βλέπουμε το εθνικό νόμισμα ως απαραίτητο εργαλείο προκειμένου
να εφαρμόσουμε νέες προοδευτικές αναπτυξιακές πολιτικές, σε αντίθεση με τα νεοφιλελεύθερα
δόγματα".
Αναφερόμενοςστη φορολογία, ο κ. Λαφαζάνης, επέκρινε σφόδρα την κυβέρνηση για τις πολιτικές
της και τόνισε:

"Θαλάβουμε δύο συγκεκριμένα μέτρα : το αφορολόγητο όριο και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ" είπε
και πρόσθεσε: " Η φορολογία, ο ΦΠΑ της τάξης του 23% - και μάλιστα σε βασικά είδη - είναι
εντελώς απαράδεκτος. Αυτό το 23%, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις σίτισης, είναι απόλυτη
καταστροφή. Και βλέπω ότι πάνε να τον εφαρμόσουν και για τα φροντιστήρια, και για τα
φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Είναι αδιανόητο, είναι αντιλαϊκό, είναι αντικοινωνικό. Μπορεί να
βάλει κανείς ΦΠΑ όσο ψηλό θέλει. Είναι εύκολο αυτό .Αλλά όσο πιο ψηλός είναι ο ΦΠΑ, ιδιαίτερα
σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, τόσο πιο λίγα είναι τα έσοδα από αυτό το φόρο. Και τόσο πιο
άδικο είναι για την κοινωνία. Γιατί τους έμμεσους φόρους τους πληρώνουν όλοι και όχι μόνο οι
πλούσιοι".
ΟΠρόεδρος της ΛΑΕ, μιλώντας παράλληλα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, είπε:
"Η"Λαϊκή Ενότητα" δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ελληνο-ρωσικών σχέσεων.
Όσο πιο καλές και προωθημένες είναι οι ελληνο-ρωσικές σχέσεις, τόσο το καλύτερο και για τις δύο
χώρες και για την περιοχή μας και για την Ευρώπη. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαστε
αντίθετοι στις νεο-ψυχροπολεμικές τάσεις που αναπτύσσονται από Δυτικά κέντρα σε βάρος της
Ρωσίας. Είμαστε αντίθετοι και στα μέτρα που εφαρμόζει η Δύση αποκλεισμού της Ρωσίας. Αυτά τα
μέτρα είναι αδιέξοδα και επικίνδυνα για τη σταθερότητα σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν πρέπει
να τα εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Κακώς τα εφαρμόζει και πρέπει να σταματήσει να τα εφαρμόζει.
Δεν έχουμε καμιά διαφορά με τη Ρωσία, δεν έχουμε κανένα συμφέρον εμείς να εφαρμόζουμε
μέτρα σε βάρος της Ρωσίας".
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