
1. Κύριε Μηλιέ, επιστρέψατε από το Βερολίνο και από όσα έγιναν γνωστά, στη 
συνάντηση  με  τον  Γερμανό  υπουργό  Οικονομικών  Βόλφγκανγκ  Σόιμπλε, 
συμφωνήσατε ότι  ...διαφωνείτε.  Σε ποια βάση θα διαπραγματευθείτε με τη 
Γερμανία ως κυβέρνηση;

Η  βάση  της  διαπραγμάτευσης  είναι  γνωστή.  Κατάργηση  μνημονίου  και  
επαναδιαπραγμάτευση  δανειακής  σύμβασης.  Καταστήσαμε  σαφές  στον  κ.  
Σόιμπλε ότι το μνημόνιο έχει αποτύχει, κάτι που το γνωρίζει και ο ίδιος νομίζω  
απλώς είναι  αδύνατο να το παραδεχτεί  δημόσια.  Τι  άλλο όμως σημαίνει  η  
συνεχής ανάγκη για κούρεμα του χρέους αν όχι αποτυχία ενός προγράμματος  
που στόχο έχει τη βιωσιμότητα του χρέους;

2. Αν όμως το Βερολίνο διαφωνεί;

Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές, όταν θα είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, θα  
κατανοούν  πως  η  συμφωνία  σε  άλλη  βάση  απο  τη  σημερινή  είναι  κάτι  
αναπόφευκτο. Η κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα θα σηματοδοτεί αλλαγή  
πολιτικής αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να συμβεί. 

3. Τι  σας  απάντησε  ο  κ.Σόιμπλε  για  το  γερμανικό  δάνειο;  Είδατε  χαραμάδα 
συζήτησης; Μπορεί κάτι να γίνει;

Έδειξε να κατανοεί ότι δεν μπορεί να μην ασχοληθεί σοβαρά η κυβέρνηση της  
Γερμανίας  με  αυτό  το  ζήτημα.  Κάτι  που  είχε  δείξει  ότι  κατανοεί  και  ο  κ.  
Ράιχενμπαχ στην ειδική συνάντηση που είχαμε για το ζήτημα αυτό μαζί με τον  
Μανώλη Γλέζο. Είμαι αισιόδοξος.

4. Και για το θέμα Χριστοφοράκου θα συνδράμει η Γερμανία;

Ο κ. Σόιμπλε μας είπε ότι είναι αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου, ελπίζω να  
ενημερώσει  τον αρμόδιο  υπουργό Δικαιοσύνης  για  το  αίτημα μας.  Από το  
κλίμα της συζήτησης προκύπτει ότι η γερμανική κυβέρνηση εννοεί τη θέση  
της για πάταξη της διαφθοράς. Συνεπώς πιστεύω ότι αν τεθεί το θέμα από τη  
μεριά μιας ελληνικής κυβέρνησης, τελικά θα συνδράμουν και για την υπόθεση  
της Siemens.  

5. Ακόμα και με την κυβέρνηση Μέρκελ, λέτε, αν είσαστε κυβέρνηση, υπάρχουν 
περιθώρια συνεργασίας… 

Οι  κυβερνήσεις  πάντα  συνεργάζονται  μέσα  στο  πλαίσιο  των  θεσμών  της  
Ένωσης.  Σ'  αυτό  το  πλαίσιο  προφανώς  υπάρχει  περιθώριο  συζήτησης  και  
δυνατότητες μέσα από τη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση να φτάσουμε σε  
ένα επίπεδο συνεργασίας.

6. Είστε ήδη στις ΗΠΑ. Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμπλέει με τους Αμερικάνους 
κόντρα στους Γερμανούς… 



Πρόκειται για άστοχη εκτίμηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε σαφή θέση υπέρ του άμεσου  
και δραστικού κουρέματος του χρέους επειδή αυτό συμφέρει την Ελλάδα, κάτι  
που  υπενθυμίζω  ότι  ΔΕΝ  έπραξε  η  ελληνική  κυβέρνηση,  η  οποία  
παρακολουθούσε απαθής την εσωτερική διένεξη των δανειστών. Αυτό που δε  
γίνεται εύκολα κατανοητό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει το ρόλο του yes-man 
απέναντι σε κανέναν από τους εταίρους-δανειστές. 

7. Θα συναντήσετε στελέχη του ΔΝΤ; Τι θα τους προτείνετε;

Δεν  αποκλείεται  να  συναντήσουμε  στελέχη  του  ΔΝΤ  στο  πλαίσιο  των  
γενικότερων δημόσιων συζητήσεων και  επιμέρους επαφών μας.  Προς κάθε  
κατεύθυνση  θα  ενημερώσουμε  για  τους  άξονες  της  δικής  μας  πολιτικής  
πρότασης για έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Θα εξηγήσουμε το  
γεγονός  ότι  οι  παρούσες  δεσμεύσεις  αφορούν  τους  κυβερνώντες  και  όχι  
ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

8. Θα σας δούμε και στις Βρυξέλλες; Με Μπαρόζο και Ρομπέι;

Γιατί  όχι;  Κρίνουμε  σκόπιμο  να  συναντήσουμε  όλους  τους  θεσμικούς  
παράγοντες  με  τους  οποίους  θα  διαπραγματευθούμε  όταν  είμαστε  στην  
κυβέρνηση. 

9. Ο Ομπάμα κέρδισε την μάχη με τους Ρεπουμπλικάνους, ενώ η νέα κυβέρνηση 
της Ιαπωνίας κόβει χρήμα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο και στην ΕΚΤ;

Θα μπορούσε πράγματι. Αλλά πρέπει να επισημάνω ότι το ζήτημα δεν είναι  
«τεχνικό», δηλαδή το ζήτημα δεν είναι μόνο να «κοπεί χρήμα». Το ζήτημα  
είναι  πολιτικό.  Με  την  εξέλιξη  της  κρίσης  διαμορφώνονται  σιγά-σιγά  δύο  
στρατόπεδα.  Το  ένα  ευαγγελίζεται  τη  μονιμοποίηση  της  λιτότητας  και  της  
αέναης συμπίεσης του βιοτικού επιπέδου του κοσμου της εργασίας. Το άλλο  
αναζητεί  λύσεις  που  θα  βγάλουν  τις  κοινωνίες  από  την  κρίση  με  δίκαιη  
κατανομή  βαρών,  δηλαδή,  λύσεις  που  θα  αναγκάσουν  επιτέλους  τους  
πλούσιους και το κεφάλαιο να πληρώσουν και αυτοί την κρίση.

10. Ευαγγελίζεστε ως κόμμα την επαναφορά μισθών και συντάξεων σε επίπεδα 
πρώτου μνημονίου. Πώς θα χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικονομία; Σε τι ύψος 
υπολογίζετε το κόστος αυτών των εξαγγελιών σας και από πού θα αντλήσετε 
τους πόρους;

Θα  επαναφέρουμε  άμεσα  το  βασικό  μισθό  στον  ιδιωτικό  τομέα,  ο  οποίος  
καταργήθηκε πραξικοπηματικά από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Αυτό δεν έχει  
δημοσιονομικό  κόστος,  αντίθετα  θα  επιφέρει  αύξηση  των  εσόδων  στα  
ασφαλιστικά ταμεία. Όμως θα αναμορφώσουμε σταδιακά και το μισθολόγιο  
του δημόσιου  τομέα.  Το  κόστος  θα  καλυφθεί  από τον εξορθολογισμό του  
φορολογικού  συστήματος  και  από  την  αναδιάρθρωση  άλλων  δημόσιων  
δαπανών. Έχουμε δηλώσει πολλές φορές ότι το κόστος θα καλυφθεί από την  



αύξηση των φορολογικών εσόδων, η οποία θα προκύψει από φορολόγηση του  
πλούτου.

11. Υπάρχει  χρονοδιάγραμμα  για  την  υλοποίησή  τους;  Θα  γίνουν  άμεσα  ή  σε 
βάθος τετραετίας; 

Η κατάργηση των ρυθμίσεων της κυβέρνησης Παπαδήμου θα γίνει άμεσα. Η  
αναμόρφωση του μισθολογίου του δημοσίου θα γίνει σε ορίζοντα τετραετίας.

12. Ο ΣΥΡΙΖΑ  παραμένει  στάσιμος,  δεν  δείχνει  δυναμική  στις  δημοσκοπήσεις. 
Μήπως αιτία δεν είναι οι κυβερνητικές επιθέσεις, αλλά η δική σας αδυναμία 
για πειστική εναλλακτική πρόταση; Μήπως δηλαδή απαιτείται να επισπεύσετε 
το κυβερνητικό σας πρόγραμμα και αυτό να είναι ρεαλιστικό και πειστικό;

Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την ισοδύναμη δημοσκοπικά  
με  τη  ΝΔ  θέση  ενώ  έχει  ολόκληρο  το  διαπλεκόμενο  μηντιακό  σύστημα  
εναντίον του. Το πρόγραμμά μας είναι η μόνη ρεαλιστική λύση από τη σκοπιά  
της  πλειοψηφίας  της  κοινωνίας,  η  οποία  απορρίπτει  εντελώς το  μνημόνιο.  
Αυτό δε σημαίνει  ότι αρνούμαι την ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησής του,  
εργαζόμαστε άλλωστε συνεχώς γι’ αυτό. 


