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- Οι ψηφοφόροι έδωσαν την 
πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως και 
την αυτοδυναμία όπως επιδίωκε. 
Γιατί, κατά τη γνώμη σας;

Το αποτέλεσμα των εκλογών 
επιβεβαιώνει την αρχική μου 
θέση, που διατύπωσα από το 
καλοκαίρι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί 
και πρέπει να διεκδικήσει την 
αυτοδυναμία, προς την οποία 
άλλωστε πλησιάσαμε. Το ερώτη-
μά σας θα είχε νόημα αν η πρω-
τιά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οριακή και 
όχι με τη διαφορά 8 και πλέον 
μονάδων. Κι όχι μόνο το αποτέ-
λεσμα, αλλά κυρίως οι εντυπω-
σιακές μετρήσεις που έχουμε 
τώρα, με σαρωτική αποδοχή εκ 
μέρους των πολιτών του πρωθυ-
πουργού και της κυβέρνησης. Η 
μόνη αδυναμία μας ήταν ότι ως 
δύναμη που δεν έχει κυβερνήσει 
ξανά, ήταν δύσκολο να σπάσου-
με το φόβο. Οι πρώτες μας όμως 
κινήσεις ως κυβέρνησης έχουν 

κάνει τον κόσμο να χαμογελά-
ει, να ελπίζει και κυρίως να 
αισθάνεται ότι ανακτά την 
αξιοπρέπειά του.

- Η συνεργασία του κόμμα-
τός σας με τους ΑΝΕΛ πιστεύ-
ετε ότι θα έχει μακροπρόθε-

σμο ορίζοντα ή θα αρχίσουν 
σύντομα τα προβλήματα λόγω 

ιδεολογικών διαφορών; 
Η συνεργασία ήταν ανα-

γκαία προκειμένου να κυβερ-
νηθεί η χώρα και δεδομένου 
ότι, επανερχόμενος στο αρ-
χικό ερώτημα, οριακά δεν εί-

χαμε την πλειοψηφία. Τα ζητή-
ματα που έχουμε να λύσουμε, 
αυτά στα οποία συμφωνούμε, 
που έχουν σχέση με το χρέος, τη 
διαπραγμάτευση, την ανάκτηση 

της εργασίας, την πάταξη 
της φοροδιαφυγής, 

της λαθρεμπορίας, 

είναι τόσο καίρια για τη χώρα 
μας, που είμαστε υποχρεωμένοι 
να συμπορευτούμε και αποφα-
σισμένοι να πετύχουμε.

- Μετά τις πρώτες συναντήσεις 
του Αλέξη Τσίπρα στην Ευρώπη, 
πιστεύετε ότι οι προτάσεις που 
κομίζει θα γίνουν αποδεκτές ή 
όχι;

Οι πρώτες συναντήσεις του 
πρωθυπουργού και του υπουρ-
γού Οικονομικών δείχνουν 
ότι η διαπραγμάτευση για το 
χρέος μόλις ξεκίνησε. Επίσης, 
δείχνουν ότι και γνωρίζουμε 
και προετοιμασμένοι είμαστε, 
καθώς δουλεύαμε τρία χρόνια 
ασταμάτητα γι’ αυτήν την ώρα, 
που θα παίρναμε στα χέρια μας 

τη διακυβέρνηση της χώρας, για 
να αποκαταστήσουμε τη δημο-
κρατία και τη δικαιοσύνη. Η δι-
απραγμάτευση που ξεκινήσαμε 
είναι μια διαδικασία μέσα από 
την οποία οι δυο πλευρές θα κα-
ταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή 
λύση. Δεν πρόκειται για πόλεμο 
και κανέναν δε συμφέρει να 
οδηγηθούμε σε αδιέξοδο.

- Εάν δεν υπάρξει «κούρεμα» 
του ελληνικού χρέους, ποια θα 
είναι η επόμενη μέρα για την οι-
κονομία;

Το «κούρεμα» του χρέους 
από μόνο του δε σημαίνει τί-
ποτε. Αντιθέτως μπορεί να επι-
φέρει αρνητικά αποτελέσματα, 
σας θυμίζω το PSI, που ζημίωσε 
δραματικά ασφαλιστικά ταμεία, 
πανεπιστήμια κ.λπ. Ζητούμενο 
είναι να πάψει το χρέος να απο-
τελεί μηχανισμό λιτότητας και 
ύφεσης, απορροφώντας ανα-
γκαίους πόρους της ελληνικής 
οικονομίας. Στην κατεύθυνση 
αυτήν υπάρχουν διαφορετικές 
τεχνικές λύσεις, μια εκ των οποί-

ων έχω καταθέσει μαζί με δυο 
συναδέλφους μου και έχει δημο-
σιευτεί από το Levy Economics 
Institute of Bard College των 
ΗΠΑ, λύση για την οριστική δι-
ευθέτηση της κρίσης χρέους της 
ευρωζώνης, αρκεί να αναλάβει 
η ΕΚΤ το ρόλο που εδώ και χρό-
νια έπρεπε να έχει.

Οπως έχω πολλές φορές πει, 
το χρέος είναι ευρωπαϊκό πρό-
βλημα. Η ΕΕ είναι αναγκασμένη 
να δώσει μια λύση για όλη την 
Ευρώπη, μακριά από τη λιτότητα 
που καταστρατηγεί βασικές αρ-
χές της Ευρωπαϊκής Χάρτας.

Η επόμενη μέρα, λοιπόν, εί-
ναι η δημιουργία του δημοσι-
ονομικού χώρου που θα δώσει 
τη δυνατότητα για ανάπτυξη και 
λειτουργία του κοινωνικού κρά-
τους.

- Υπάρχει εναλλακτική πρότα-
ση από την ελληνική κυβέρνηση, 
εάν κάτι δεν πάει καλά στις δια-
πραγματεύσεις με τους εταίρους 
μας στην ΕΕ;

Η λιτότητα έχει οδηγήσει την 
ευρωζώνη σε αναξιοπιστία και 
αποκλείει κάθε προοπτική ανά-
πτυξης.

Η εναλλακτική πρόταση είναι 
το πρόγραμμά μας. Οι λύσεις που 
προτείνουμε είναι προς όφελος 
όλων των λαών της Ευρώπης. 
Και, όπως έχω πει, κανένας δεν 
πυροβολεί τα πόδια του. Η πο-
λιτική που εφαρμόστηκε μέχρι 
τώρα απέτυχε σε όλους τους δι-
ακηρυγμένους στόχους της.

- Με ποιους πόρους μπορεί να 
χρηματοδοτήσει η Ελλάδα την 
έξοδο από την ανθρωπιστική κρί-
ση που είχατε υποσχεθεί προε-
κλογικά στους πολίτες; 

Το πρόγραμμα της Θεσσαλο-
νίκης είναι προϋπολογισμένο, 
ισοσκελισμένο και κοστολογη-
μένο με τους πιο συντηρητικούς 
υπολογισμούς. Με τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις του πρωθυ-
πουργού τα πράγματα θα αποσα-
φηνιστούν ακόμα περισσότερο.

- Συνήθως τα κόμματα υπόσχο-
νται πάταξη της φοροδιαφυγής, 
αλλά, όταν έρχονται στην κυβέρ-
νηση, αποτυγχάνουν. Τι σας κάνει 
να πιστεύετε ότι η σημερινή κυ-
βέρνηση θα το πετύχει;

Δεν αποτυγχάνουν, απλά δε 
θέλουν. Αυτό που χρειάζεται εί-
ναι η πολιτική βούληση για την 
εφαρμογή ενός δίκαιου και στα-
θερού φορολογικού συστήματος. 
Η περίφημη λίστα Λαγκάρντ, σε 
άλλες χώρες απέδωσε σημαντι-
κά έσοδα, στην Ελλάδα έμεινε 
κρυμμένη σε συρτάρια.

Τώρα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για το χρέος, 
αναφέρει σε συνέντευξή του στον «ΑτΚ» ο καθηγη-
τής του ΕΜΠ, Γιάννης Μηλιός, υπεύθυνος Οικονομι-
κής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, και επισημαίνει πως «οι 
δύο πλευρές θα καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή 
λύση. Δεν πρόκειται για πόλεμο και κανέναν δε 
συμφέρει να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο». Ο κ. Μηλιός 
υποστηρίζει πως το χρέος είναι «ευρωπαϊκό πρό-
βλημα και η ΕΕ είναι αναγκασμένη 
να δώσει μια λύση για 
όλη την Ευρώπη, 
μακριά από τη 
λιτότητα που 
καταστρατηγεί 
βασικές αρχές 
της Ευρωπαϊ-
κής Χάρτας». 
Ταυτόχρονα, 
επιτίθεται και 
στις προ-
ηγούμενες 
κυβερνήσεις, 
επισημαίνο-
ντας ότι δεν 
είχαν την πολι-
τική βούληση 
να χτυπήσουν τη 
φοροδιαφυγή.
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Η λιτότητα έχει οδηγήσει 
την ευρωζώνη σε αναξι-

οπιστία κι αποκλείει κάθε 
προοπτική ανάπτυξης, 
ενώ εμείς προτείνουμε 

λύσεις προς όφελος των 
λαών της Ευρώπης
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