
Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις;

Τέτοια ζητήματα αφορούν τις αρχές του διεθνούς δικαίου και μπορούν επομένως να 
λειτουργήσουν για την αλληλοκατανόηση και τη φιλία μεταξύ των λαών. Δεν πρόκειται για 
ένα ζήτημα ανταγωνισμού ανάμεσα στον ελληνικό και τον γερμανικό λαό. Τόσο η ελληνική 
όσο και γερμανική κοινή γνώμη πρέπει να ενημερωθούν για όλες τις πτυχές του ζητήματος, 
ώστε να γίνει προφανής η αναγκαιότητα μιας δίκαιης λύσης.

Ποιό είναι το κοινό στοιχείο που συνδέει τους ευρωπαίους αριστερούς οικονομολόγους

Η προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και στην ανάγκη για μια οικονομική πολιτική 
ανάπτυξης προς όφελος των πολλών και όχι του μεγάλου κεφαλαίου και της ολιγαρχίας του 
πλούτου. Επομένως η στρατηγική για μια εναλλακτική Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των εργαζομένων και κατοχύρωση ενός θεσμικού 
πλαισίου που θα επιδιώκει την πλήρη και αξιοπρεπή απασχόληση με σεβασμό των 
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, δηλαδή του θεσμικού πλαισίου που συνηθίσαμε 
να αποκαλούμε «ευρωπαϊκό μοντέλο» και το οποίο τώρα υπονομεύεται βάναυσα από τις 
οικονομικές ελίτ και τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις σ’ όλη την Ευρώπη.

Ρεαλιστικά πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδας μέσα στο ευρώ 
κρατώντας το σημερινό επίπεδο ζωής

Απόλυτα, και σε αυτό παραπέμπει η προηγούμενη απάντησή μου. Ας μου επιτραπεί να 
διευκρινίσω περαιτέρω, ότι η χειρότερη λύση θα ήταν να επιστρέψει η Ευρώπη σε 
συνθήκες Μεσοπολέμου, όπου οι εργαζόμενες τάξεις κάθε χώρας θα αναδιπλώνονται 
«εθνικά» κάτω από την αμείλικτη εκμετάλλευση της εγχώριας ολιγαρχίας, που θα μάχεται 
τις γειτονικές χώρες με όπλα όπως οι συναλλαγματικές και «εσωτερικές» υποτιμήσεις, τα 
κλειστά σύνορα  κ.ο.κ. Όπως οι ευρωπαϊκές ολιγαρχίες έχουν κοινά συμφέροντα (και αυτά 
τα συμφέροντα εκφράζουν ακριβώς οι πολιτικές Μέρκελ, Μόντι, Σαμαρά κλπ.) έτσι και οι 
Ευρωπαίοι εργαζόμενοι πρέπει να αγωνιστούν για την αλλαγή και ανατροπή σε κάθε χώρα 
και στην ευρωπαϊκή ήπειρο συνολικά.

πως πιστεύετε ότι ο κρατικός μηχανισμός θα μπορέσει να πάρει μπροστά και να 
ξεπεράσει όλες τις γραφειοκρατικές και όχι μόνο αγκυλώσεις

Τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, 
οικοδόμησαν ένα διεφθαρμένο κράτος της διαπλοκής με άνομα ιδιωτικά συμφέροντα, ένα 
κράτος δυνάστη για τον πολίτη, ένα κράτος-πελάτη της ολιγαρχίας. Θύμα αυτής της 
εξέλιξης είναι ο πολίτης αλλά και η πλειοψηφία των έντιμων δημοσίων υπαλλήλων. 
Χρειάζεται λοιπόν ένα κράτος διαφάνειας, στο οποίο θα μπορεί να ελέγχει η κοινωνία 
αφενός πού πηγαίνουν τα χρήματα που δαπανώνται και αφετέρου τα χρήματα αυτά να 
αποδίδουν, δηλαδή να έχουμε υψηλή ανταποδοτικότητα, υψηλή ποιότητα παρεχόμενων 
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υπηρεσιών. Χρειάζεται παράλληλα η αναδιάρθρωση των κρατικών υπηρεσιών, ώστε να 
ενισχυθούν οι τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας κ.ο.κ.

Τι ορίζοντα πιστεύετε ότι θα έχει η κυβέρνηση που σχηματίστηκε

Εφόσον η κυβέρνηση αυτή συνεχίσει να μένει προσκολλημένη στις αντιδημοκρατικές και 
αντιλαϊκές πολιτικές των Μνημονίων, η διάρκειά της θα είναι μικρή. Ίσως ακόμα μικρότερη 
και από ένα έτος.

Πολλοί είναι εκείνοι που σας κατηγόρησαν με αφορμή την πρόταση που καταθεσατε, για 
την φορολόγηση, με ποσοστό 1%. Ακόμη περισσότεροι σας κατηγόρησαν για διγλωσσία. 
Τι απαντάτε

Με κατηγόρησαν και με κατηγορούν όσοι δεν θέλουν να αντιληφθούν τι είπα. Να το 
ξεκαθαρίσουμε λοιπόν: Είπα ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για δημοσιονομική 
εξυγίανση δεν βασίζεται στη μείωση των μισθών, στα χαράτσια, στη φορολόγηση της 
φτώχειας και στη φοροαποφυγή του πλούτου, αλλά σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, 
σύμφωνο με τη συνταγματική επιταγή «ο καθένας συμβάλλει στον κρατικό Προϋπολογισμό 
ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα». Αν μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της 
δημοκρατικής μεταρρύθμισης (περιουσιολόγιο, ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων κλπ.) 
απαιτηθεί να επιβληθούν κάποιοι έκτακτοι φόροι (κάτι που δεν θα είναι αναγκαστικά 
απαραίτητο), αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τα συνήθη υποζύγια, τα χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα, αλλά τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες για τις οποίες υπάρχουν 
ενδείξεις ότι «υποεκτιμούν» τα κέρδη που δηλώνουν μέσω ενδοομιλικών συναλλαγών, 
εξωχώριων δραστηριοτήτων κλπ.  Πιστέψτε με, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μεγάλων ή 
και γιγαντιαίων επιχειρήσεων και ομίλων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτό στο οποίο επέμεινα και επιμένω και τώρα είναι ότι τα «χαράτσια» στη 
μικρή και τη μεσαία ακίνητη περιουσία δεν είναι απλώς άδικα αλλά ούτε απαραίτητα. 
Εξάλλου, ακόμα και συντηρητικές κυβερνήσεις σε αυτή τη χώρα έχουν επιβάλει στο 
παρελθόν φόρους επί του κύκλου εργασιών και επί των κερδών.

Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται συνεχώς, προς των πυλών της εξουσίας, θα 
αλλάξετε, άκρα ποια στοιχεία του προγράμματος σας

Δεν θα αλλάξουμε ούτε τις αρχές ούτε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας είναι 
ταυτόχρονα ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό. Θα βαθαίνουμε και θα εξειδικεύουμε συνεχώς τις 
θέσεις μας, αντλώντας από τις εμπειρίες του κόσμου που αγωνίζεται για μια καλύτερη 
κοινωνία και μας στηρίζει.

Εξακολουθέιτε να πιστεύετε σε λύση εντός ευρώ;

Μα βέβαια, απάντησα ήδη σε αυτό! Μαζί με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους και τα 
κόμματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς θα παλέψουμε για μια Ευρώπη στην οποία οι 
άνθρωποι θα είναι πάνω από τα κέρδη, οι κοινωνικές ανάγκες θα εκτοπίζουν το ιδιοτελές 
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και μερικό συμφέρον! Ορίζοντάς μας είναι μια δημοκρατική και σοσιαλιστική Ευρώπη.

Ο Αλεξης Τσιπρας, πρόσφατα εξήγγειλε την δημιουργία μιας μεγάλης λαϊκής 
δημοκρατικής παράταξης. Πρόκειται για ένα νέο κόμμα; Πρόκειται για ένα μεγάλο 
αριστερό κίνημα; Τι ακριβώς;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μετεξελίσσεται σε μια μεγάλη παράταξη της Αριστεράς. Με βάση τις 
προγραμματικές αρχές μας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες οργανώνονται και 
αυτοοργανώνονται, για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στον αγώνα για 
κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ¨ανακουφιστηκε¨ που δεν κέρδισε τις εκλογές; Θέλατε και άλλο 
χρόνο να προετοιμαστειτε; Είσαστε έτοιμοι Εδώ και τωρα¨ για την δημιουργία μιας 
αριστερής κυβέρνησης; 

Φυσικά είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη αλλαγή. Και γι’ αυτό δεν «ανακουφιστήκαμε» που 
δεν μπορέσαμε να νικήσουμε και να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση που θα υπερασπιστεί τα 
συμφέροντα του λαού. Αν σε κάτι αποδείχθηκε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, είναι να 
πολεμήσουμε το φόβο που διέσπειρε στο λαό η «μαύρη προπαγάνδα» των αντιπάλων μας, 
που προσπαθούσε να μας παρουσιάσει σαν τους «ανεύθυνους» που ρισκάρουν με το 
μέλλον της χώρας. Αυτοί που έφεραν το λαό μας στην καταστροφή, που θυσίασαν το 
μέλλον των παιδιών μας για το συμφέρον των λίγων, που έχουν φτάσει την κοινωνία στα 
πρόθυρα της ανθρωπιστικής καταστροφής! Όμως η προπαγάνδα του φόβου έχει πάντοτε 
σύντομη ημερομηνία λήξεως και εμείς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε εδώ για να 
υπερασπίζουμε τα συμφέροντα της πλειοψηφίας, των εργαζόμενων και άνεργων, των 
συνταξιούχων, των αγροτών, των επαγγελματιών, όλων όσων θέλουν να προχωρήσει η 
κοινωνία μπροστά με δικαιοσύνη και ευημερία! 

Γιάννης Μηλιός
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