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Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στον Επενδυτή, τ. 34, 7/12/2012 
 
1.Μετά την συµφωνία στο Eurogroup, πολλοί, όµως θεωρούν πως ακόµη και 
αυτή η µικρή οικονοµική "ανάσα" έσωσε την χώρα από την έξοδο της από 
την ευρωζώνη.  Μπορεί να µην είναι η λύση αλλά είναι µια σανίδα 
σωτηρίας. Συµφωνείτε εσείς µε αυτή την προσέγγιση;... 
 
Σε καµία περίπτωση και σε κανένα σηµείο. Κατ’ αρχήν δεν πρόκειται για ανάσα. Θα 
επρόκειτο για ανάσα αν τα χρήµατα της δόσης αξιοποιούνταν σε ένα πρόγραµµα 
δηµοσίων επενδύσεων ή σε ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης της ακραίας ένδειας στην 
οποία έχουν περιέλθει σηµαντικά τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας. Χωρίς αυτά τα 
δύο η κατάσταση ανακυκλώνεται συνεχώς προς το χειρότερο. Δεύτερον, δεν υπάρχει 
θέµα εξόδου από την Ευρωζώνη. Ακόµη και χωρίς τις τρεις τελευταίες δόσεις όπως 
είδατε η Ελλάδα δε βγήκε από την Ευρωζώνη ούτε κανείς µίλησε γι’ αυτό. Πώς είναι 
δυνατόν να επανέρχεται αυτή η συζήτηση; Πρόκειται για γκεµπαιλικού τύπου 
προπαγάνδα και είναι ευθύνη και των δηµοσιογράφων να αντισταθούν στην επιβολή 
αυτής της προπαγάνδας. Η απόφαση του Eurogroup δεν είναι λύση γιατί τα 
νεοφιλελεύθερα κέντρα εξουσίας (και η σηµερινή ελληνική κυβέρνηση 
συµπεριλαµβάνεται σε αυτά) δεν ενδιαφέρονται για λύση του προβλήµατος του 
χρέους. Αντίθετα θέλουν να παραµένει το χρέος σε οριακό σηµείο για να συνεχίζεται 
ο εκβιασµός προς την κοινωνία, που επιβάλλει την αντιδραστική αναδιάρθρωση της 
«εσωτερικής υποτίµησης», µέχρι σηµείου εξαθλίωσης και ανθρωπιστικής κρίσης. 
Αυτό λέει η πραγµατικότητα.   
 
2.  Σας κατηγορούν πως ακόµη δεν έχετε καταθέσει φερέγγυα πρόταση 
διεξόδου. Πως ταλαντεύεστε ανάµεσα στην επιλογή της δραχµής και στην 
µάχη εντός ευρώ. Τελικά ποια είναι η λύση της αριστεράς; 
 
Η πρόταση µας έχει κατατεθεί µε σαφήνεια πριν τις εκλογές του Ιουνίου. Πρόκειται 
για µια πρόταση παραγωγικής ανασυγκρότησης, ενός άλλου παραγωγικού µοντέλου, 
που δε θα δηµιουργεί συνεχώς νέα χρέη, που δε θα αντιµετωπίζει τους πολίτες ως 
πελάτες, που δε θα «πουλάει» διορισµούς µε αντάλλαγµα παθητικότητα και υποταγή, 
αλλά αντίθετα θα κινητοποιήσει τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις και ταυτόχρονα θα 
φορολογήσει επιτέλους δίκαια όλους εκείνους που φοροδιαφεύγουν, που 
εκµεταλλεύτηκαν την απουσία φοροεισπρακτικής διάθεσης από το κράτος και έκαναν 
ένα εικοσαετές πάρτι. Η λύση που προτείνουµε δεν είναι µια λύση που θα υλοποιήσει 
η Αριστερά. Δε ζητάµε ανάθεση. Ζητάµε τη συνεργασία του κόσµου της εργασίας 
πρωτίστως αλλά και των επιχειρηµατιών που δε θέλουν να παρασιτούν επί του 
κράτους πληρώνοντας απλώς µίζες και να επιβιώνουν επειδή δεν πληρώνουν φόρους 
και δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες της εργατικής νοµοθεσίας.   
 
3. Κάνετε λόγο για ανάπτυξη αλλά γνωρίζετε πως αν δεν υπάρχουν 
χρήµατα, δεν µπορεί να υπάρξει. Για να λαµβάνουµε, όµως, τις δόσεις 
προϋποθέτει την ύπαρξη του µνηµονίου, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζεται. 
Ποια είναι η άποψη σας; 
 
Η άποψη µου είναι ότι η δανειοδότηση όλων των κρατών της Ευρωζώνης πρέπει να 
γίνει µε διαφορετικούς όρους από τους σηµερινούς. Αντί να απαιτείται η εξαθλίωση 
της κοινωνίας, να κρίνονται τα αποτελέσµατα µε κριτήρια κοινωνικής συνοχής, 
αξιοποίησης του παραγωγικού δυναµικού. Το πρόβληµα είναι τι γίνονται τα λεφτά 
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αυτά, αν χρησιµοποιούνται παραγωγικά και σε όφελος του δηµόσιου συµφέροντος ή 
αν απλώς καταλήγουν να στηρίζουν στη ζωή µε τεχνητό τρόπο ένα χρεοκοπηµένο 
τραπεζικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα να ανανεώνεται συνεχώς η ανάγκη για 
υπερδανεισµό και τελικά να οδηγούµαστε στη χρεοκοπία ολόκληρης της κοινωνίας. 
Η οικονοµική διαχείριση δεν είναι ποτέ ουδέτερη, έχει πρόσηµο και το πρόσηµο είναι 
κοινωνικό, ταξικό. 
 
4. Ως ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζετε την καταγγελία του µνηµονίου και µια 
επιθετική διαπραγµάτευση µε άλλους όρους. Αυτό πρακτικά δεν σηµαίνει 
ένα καινούργιο µνηµόνιο; Πιο προοδευτικό ή φιλολαϊκό, αλλά 
µνηµόνιο;... 
 
Όπως έχουµε πολλές φορές εξηγήσει, µόλις αναλάβουµε την εξουσία θα καλέσουµε 
όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε µια σύνοδο κορυφής για να συνεννοηθούµε 
επιτέλους σχετικά µε το χρέος και όχι σχετικά µε τη λιτότητα όπως γίνεται σήµερα. 
Εµείς για πρώτη φορά θα εκθέσουµε µια συγκεκριµένη άποψη για το τι πρέπει να 
γίνει, δε θα καθόµαστε στη γωνία σαν τον κ. Σαµαρά περιµένοντας να δούµε τι θα 
πουν οι άλλοι για µας. Θα εκθέσουµε την κατάσταση, θα επικαλεστούµε και τα δικά 
τους κείµενα και θα ζητήσουµε να διαπραγµατευτούµε από µηδενική βάση µια νέα 
δανειακή σύµβαση που δεν θα έχει αυτά τα τραγικά αποτελέσµατα. Εκτιµούµε 
βάσιµα από όσες επαφές έχουµε έως τώρα µε θεσµικούς παράγοντες ότι αποκλείεται 
να µας πουν ότι δε συζητούν µαζί µας. Ας µην υποτιµούµε λοιπόν τη νοηµοσύνη των 
αναγνωστών συζητώντας για το αν µια άλλου τύπου συµφωνία θα λέγεται 
«µνηµόνιο», αλλά ας εξετάσουµε ποιο πρέπει να είναι το περιεχόµενο της. Για µας 
πρωταρχικής σηµασίας στοιχεία της συµφωνίας είναι α) να υπάρχει ρήτρα ανάπτυξης 
για την αποπληρωµή των δανείων και β) να µη βρίσκονται οι µισθοί κάτω από τα 
όρια της φτώχειας όπως σήµερα. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν µπορεί να σταµατήσει ο 
φαύλος κύκλος. 
 
5. Πιστεύετε πως η πρόσφατη συµφωνία είναι προάγγελος και πολιτικός 
εξελίξεων; Εκτιµάτε πως µπορεί να έχουµε πρόωρες εκλογές; 
 
Η πρόσφατη συµφωνία είναι µετακύλιση του προβλήµατος σε επόµενο πολιτικό 
χρόνο, ειδικά για τη Γερµανία. Από την άλλη πλευρά κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί 
στην κυβέρνηση ότι επειδή πανηγυρίζει για τη συνέχιση της εξαθλίωσης που πέτυχε 
µε την πολιτική της, ο κόσµος της εργασίας και άλλα κοµµάτια της κοινωνίας δε θα 
αντιδράσουν σε βαθµό που να απονοµιµοποιήσουν την εξουσία που έχει σήµερα, να 
συνεχίσει να νοµοθετεί µε την ισχνή πλειοψηφία που διαθέτει προς την ίδια 
κατεύθυνση. Γιατί όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, τα νέα µέτρα περικοπών 
βρίσκονται στο πολύ κοντινό µέλλον. Ας µην ξεχνάµε ότι η κυβέρνηση έχει 
υποχρέωση να επιβάλλει στη βουλή να νοµοθετήσει το νέο κατώτατο µισθό έως την 
1η Απριλίου 2013. Όπως και µε την κυβέρνηση Παπανδρέου και µε την κυβέρνηση 
Παπαδήµου, ο µόνος που µπορεί να τους σταµατήσει είναι ο κόσµος µε τη µαζική 
κινητοποίησή του. 
 
6. Αν ήσασταν εσείς υπουργός οικονοµικών, στο Eurogroup τι θα 
διαπραγµατευόσασταν; 
 
Αν ήµαστε εµείς στην κυβέρνηση δε θα γινόταν αυτό το Eurogroup µε αυτούς τους 
όρους. Θα είχαµε προ πολλού αλλάξει την κατεύθυνση των συζητήσεων. Αυτό θα το 
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είχαµε κάνει όχι γιατί θα ήµαστε πιο ικανοί διαχειριστές από τον κ. Στουρνάρα και 
την παρέα του αλλά γιατί θα εξυπηρετούσαµε άλλα συµφέροντα. Ο κ. Στουρνάρας 
που επιδιώκει τη συνέχιση της λιτότητας από την οποία ωφελούνται πολύ 
συγκεκριµένα συµφέροντα εντός και εκτός Ελλάδας, «διαπραγµατεύτηκε» πάρα πολύ 
καλά για τις επιδιώξεις του.  
 
7. Πανελλαδική συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ. Τι κόµµα θέλετε και µε ποιους θα 
συνεργαστείτε στην κυβέρνηση; 
 
Εγώ αλλά και πολλοί άλλοι σύντροφοί µου θέλουµε ένα µαζικό λαϊκό δηµοκρατικό 
ριζοσπαστικό κόµµα της Αριστεράς. Επιδιώκουµε τη χειµαρρώδη εισροή των µαζών 
στο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Οι ιδέες και οι ευαισθησίες της Αριστεράς πρέπει να 
µπολιαστούν µε τον ενθουσιασµό και την αποφασιστικότητα, µε την οργή και την 
απόγνωση των εργαζοµένων, η πολιτική εµπειρία και η υποµονή να συναντηθούν µε 
την ανυποµονησία και την ανάγκη για άµεση ανατροπή των µνηµονιακών πολιτικών. 
Ως ενιαίος, µαζικός, ανοικτός και δηµοκρατικά οργανωµένος ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είµαστε 
µαζί µε τον κόσµο στη Βουλή και στο δρόµο, για να ανοίξουµε τον δρόµο για την 
κυβέρνηση της Αριστεράς, την ελπίδα του κόσµου για ένα µέλλον πέρα από τον 
νεοφιλελευθερισµό µε ορίζοντα την κοινωνική δικαιοσύνη, την παραγωγική 
ανασυγκρότηση µε βάση ένα µοντέλο του µέλλοντος που θα έχει στο κέντρο του την 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.  


