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ΕΡ. 1 
Κύριε Μηλιό είστε ο υπεύθυνος της οικονοµικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ του 
κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης που ζητάει την ψήφο του λαού για να 
κυβερνήσει την χώρα µε µια πολιτική διαµετρικά αντίθετη από αυτήν που εφαρµόζει 
η σηµερινή δικοµµατική κυβέρνηση. Δεν σας τροµάζει το βάρος της ευθύνης; 
 
Αντιλαµβανόµαστε το µέγεθος της ευθύνης και τις δυσκολίες που θα έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε αλλά όχι, δε µας «τροµάζει» τίποτα. Αντίθετα µας «τροµάζει» η 
πιθανότητα να συνεχίσει η παρούσα κυβέρνηση το καταστροφικό για την πλειοψηφία 
της κοινωνίας έργο της.  
 
ΕΡ.2 
Η οικονοµία της χώρας συνεχώς κατρακυλά, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ,όσες 
έχουν αποµείνει, βρίσκονται σε φάση οικονοµικών αδιεξόδων, πραγµατικού  
στραγγαλισµού, ο αγροτικός κόσµος ραγδαία χάνει την ικανότητά του να παράγει, 
καταχρεωµένος και ζαλισµένος από τα αδιέξοδα που βλέπει µπροστά του έχει χάσει 
τον προσανατολισµό του. Μια λαοθάλασσα άνεργοι απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας 
συνθέτουν το τοπίο. Θεωρείτε ότι εσείς και το κόµµα σας ο ΣΥΡΙΖΑ µπορείτε και 
πώς να πείσετε την κοινωνία ότι υπάρχει ελπίδα, να εµπνεύσετε την πλειοψηφία του 
λαού ότι υπάρχει λύση προς το συµφέρον των εργαζοµένων και να υπάρξουν οι 
ανάλογες πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις; 
 
Νοµίζω πώς είµαστε η µόνη πολιτική δύναµη που µπορεί να εµπνεύσει την κοινωνία, 
να της δηµιουργήσει ελπίδα για το µέλλον. Η Αριστερά είναι η µόνη πολιτική δύναµη 
που στο πρόγραµµά της έχει ως σηµαντικότερο στοιχείο την ικανοποίηση των 
κοινωνικών αναγκών. Το πρόβληµα της ανεργίας θα λυθεί µόνο αν υπάρξει, όχι απλώς 
αλλαγή της πολιτικής, αλλά ένας κοινωνικός µετασχηµατισµός. Η κυβέρνηση της 
Αριστεράς είναι η µόνη που µπορεί να θέσει σε κίνηση αυτόν τον κοινωνικό 
µετασχηµατισµό.    
 
ΕΡ.3 
Σε µια θετική για το κόµµα σας προοπτική, δηλαδή σε περίπτωση που σε εκλογική 
αναµέτρηση όποτε αυτή γίνει, τα αποτελέσµατα να είναι τέτοια ώστε να σχηµατιστεί 
κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, έχετε επεξεργαστεί σχέδιο πώς θα αντιµετωπίσει 
µια τέτοια κυβέρνηση την όχι και τόσο φιλική αντίδραση  σε οικονοµικό, πολιτικό 
και άλλα πεδία από τις Ευρωπαϊκές αλλά και πέραν της Ευρώπης κυβερνήσεις; 
 
Βεβαίως και έχουµε σχέδιο το οποίο προφανώς δεν είναι ανακοινώσιµο σε όλες τις 
λεπτοµέρειές του. Το σίγουρο είναι ότι η κινηµατική δραστηριότητα των εργαζόµενων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη θα παίξει κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις.  
 
ΕΡ. 4 
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν και στο κόµµα σας απόψεις , που υποστηρίζουν ότι µια 
έξοδος από το ευρώ θα ήταν καλλίτερα για την οικονοµία της χώρας. Με την συνεχή 
οικονοµική εξαθλίωση πλατιών λαϊκών στρωµάτων πολλές φορές ακούγονται 
προβληµατισµοί από απλούς ανθρώπους χωρίς γνώσεις φυσικά οικονοµίας ότι µε το 
εθνικό νόµισµα ίσως ήµασταν καλλίτερα κ.λπ. Τι θα λέγατε γι’ αυτές τις θέσεις  και 
προβληµατισµούς. 
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Πράγµατι οι απόψεις αυτές υπάρχουν αλλά είναι µειοψηφικές εδώ και πολύ καιρό. Έχω 
τοποθετηθεί σε σειρά άρθρων µου για το θέµα, θα είµαι σύντοµος: Το βασικό 
µειονέκτηµα της επιστροφής στη δραχµή είναι η επιπλέον του µνηµονίου υποτίµηση της 
τιµής της εργασιακής δύναµης, η επιπλέον µείωση της καταναλωτικής δυνατότητας των 
εργαζοµένων. Τα εισαγόµενα αγαθά θα είναι ουσιαστικά απαγορευµένα για την 
τεράστια πλειοψηφία, αλλά και τα εγχώρια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά γιατί για την 
παρασκευή τους χρησιµοποιούνται εισαγόµενες πρώτες ύλες ή ενδιάµεσα 
κεφαλαιουχικά αγαθά. 
 
ΕΡ.5 
Η άποψη ότι το ευρώ δεν έχει µέλλον λόγω του ότι οι εθνικές οικονοµίες των χωρών 
της Ευρωζώνης βρίσκονται σε ανταγωνισµό έχει βάση ποιά είναι η γνώµη σας; 
 
Τα κράτη βρίσκονται πάντα σε µια ιδιότυπη σχέση ανταγωνισµού και συνεργασίας. 
Αυτό συνέβαινε και πριν τη δηµιουργία της Ευρωζώνης. Το θέµα µας δεν πρέπει να 
είναι το µέλλον της Ευρωζώνης αλλά το µέλλον των κοινωνιών. Η λύση δεν είναι η 
διάλυση της Ευρωζώνης αλλά ο κοινωνικός µετασχηµατισµός προς το συµφέρον των 
εργαζοµένων και της πλειοψηφίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.  
 
ΕΡ.6 
Είναι γεγονός ότι την ελληνική αγορά την κατακλύζουν προϊόντα διατροφής και όχι 
µόνο, εισαγόµενα. Ακόµα και σε εποχές που υπάρχει υπερπαραγωγή κηπευτικών 
άριστης ποιότητας βλέποµε σε πολυεθνικές αλυσίδες super market κηπευτικά από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφρικανικές χώρες ακόµα και από την µακρινή Κίνα.  Πώς 
κατά την γνώµη σας µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτή η αιµορραγία και τι µπορεί να 
περιµένει ο αγροτικός κόσµος από µια πιθανή κυβέρνηση της αριστεράς για την 
στήριξη της ντόπιας παραγωγής; 
 
Η στήριξη της ντόπιας παραγωγής θα γίνει µε διαρθρωτικά µέτρα που θα ευνοούν την 
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Το µεγαλύτερο πρόβληµα για τους ντόπιους 
παραγωγούς είναι το κύκλωµα των µεγάλων µεσαζόντων και των αλυσίδων σούπερ 
µάρκετ. Θα λάβουµε διορθωτικά µέτρα προς αυτές τις κατευθύνσεις.  
 
ΕΡ.7 
Η χώρα µας στην παρούσα φάση βρίσκεται «εγκλωβισµένη» σε ένα καθεστώς 
δυσβάσταχτου δανεισµού έχοντας υπογράψει τρείς δανειακές συµβάσεις . Στην 
περίπτωση που αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ την διακυβέρνηση της χώρας , ποιες πολιτικές 
κινήσεις θα πραγµατοποιήσει άµεσα για να αντιµετωπίσει και στη συνέχεια να 
αλλάξει τα δεδοµένα αυτά; 
 
Θα ζητήσουµε την έκτακτη σύνοδο της κορυφής η οποία πρέπει να γίνει και να 
αντιµετωπίσει επιτέλους την κρίση. Η κρίση θα πρέπει να λυθεί υπέρ της πλειοψηφίας 
της κοινωνίας. Πιστεύουµε ότι µε τη δύναµη των εργαζοµένων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη θα το πετύχουµε.  
 
ΕΡ.8 
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε την έλλειψη ρευστότητας  βάζουν λουκέτο. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει ή τι θα κάνει γι’ αυτό σε περίπτωση που κληθεί να κυβερνήσει; 
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Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτηµα που αφορά κυριολεκτικά την κοινωνική 
συνοχή. Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα κάνει το παν για να σταµατήσει αυτή η 
κατρακύλα. Αλλά και οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες θα πρέπει να µας βοηθήσουν προς 
την κατεύθυνση αντιµετώπισης του µεγάλου κεφαλαίου που τους σαρώνει σήµερα. Θα 
πρέπει να σκεφτούν καινοτόµες λύσεις όπως η δηµιουργία συνεταιρισµών µεταξύ τους 
και νέων σχηµάτων που θα ευνοούν την απασχόληση. Τέτοια σχήµατα θα έχουν 
πρόσβαση σε δανεισµό από τράπεζες ειδικού σκοπού που θα ιδρύσει η κυβέρνηση της 
Αριστεράς. 
 
ΕΡ. 9 
Πώς νοµίζετε ότι θα καταπολεµηθεί η ανεργία στους νέους και πως αυτός ο πλούτος 
σε µυαλά και εργατικά χέρια θα παραµείνει στην χώρα µας; 
 
Νοµίζω πως η λύση βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) Δηµιουργία προγράµµατος 
δηµόσιων επενδύσεων, β) αναβάθµιση κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης και γ) 
δηµιουργία τραπεζών ειδικού σκοπού που θα χρηµατοδοτούν συνεργατικά εταιρικά 
σχήµατα νέων ανθρώπων.  
 
ΕΡ.10 
Ανεργία, µειώσεις µισθών, παύση εξυπηρέτησης δανείων και κυρίως αυτά για την 
πρώτη κατοικία, απειλές πλειστηριασµών ….  Εκρηκτικό το µίγµα.    Εσείς τι θα 
κάνετε;  
 
(Δεν απαντώ σ’ αυτήν την ερώτηση, πολύ γενική, καλύπτεται από προηγούµενες) 
 
ΕΡ.11 
Η περισσότερη αν όχι όλη η αγροτική γη είναι υποθηκευµένη στην Αγροτική 
Τράπεζα που ως γνωστόν δόθηκε πολύ φτηνά στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι αγρότες, οι 
κάτοικοι της υπαίθρου που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους  
ανησυχούν για το τι πρόκειται να γίνει. Εσείς τι θα κάνετε  σ’ αυτό το θέµα αν κληθεί 
το κόµµα σας  ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει;   
 
Είναι γνωστό ότι στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ρητή αναφορά για το δηµόσιο 
έλεγχο των τραπεζών. Δεν µπορεί να έχει το κράτος στην ιδιοκτησία του το 80% των 
τραπεζικών µετοχών και να τις διοικούν ιδιώτες. Αυτός ο έλεγχος είναι το κλειδί για 
την καταρχήν προστασία της αγροτικής γης. Πολύ σύντοµα όµως θα αναδιαρθρωθεί ο 
τραπεζικός τοµέας, και η αναδιάρθρωση αυτή θα δηµιουργήσει µια νέα σχέση των 
αγροτών µε το κράτος.   
 
ΕΡ. 12 
Στον διεθνή καταµερισµό εργασίας η χώρα µας έχει χάσει πόντους τα τελευταία 
χρόνια. Έχοµε χάσει αγορές, η παραγωγικότητα δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές 
ανάγκες , ο εκσυγχρονισµός σε πολλούς τοµείς έχει µείνει απελπιστικά πίσω, η 
παραγωγικότητα του κρατικού µηχανισµού  είναι απαράδεκτη. Τι ακριβώς χρειάζεται  
κατά την γνώµη σας για να αλλάξουν τα πράγµατα προς το καλλίτερο; 
 
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Την προηγούµενη δεκαετία 
ανανεώθηκε και το σταθερό κεφάλαιο σε µεγάλο βαθµό. Τη µεγαλύτερη καταστροφή 
έχει δηµιουργήσει η λιτότητα, τα µνηµόνια και οι πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-
ΝΔ. Θα αναφέρω εδώ επίσης τη διαπλοκή, τη φοροασυλία του µεγάλου κεφαλαίου, την 
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αντιµετώπιση του κρατικού µηχανισµού ως προσωπικού τους φέουδου. Η 
παραγωγικότητα του κρατικού µηχανισµού θα αυξηθεί ραγδαία όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 
στην κυβέρνηση γιατί θα στηριχτούµε σε νέους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν 
στην κοινωνία και αντιµετωπίζουν ανάλογα τις δηµόσιες υπηρεσίες.  
 
ΕΡ.13 
Τελικά κύριε Μηλιό υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα και τους Έλληνες για µια 
αξιοπρεπή ζωή και ύπαρξη στον πλανήτη; Ή  είµαστε καταδικασµένοι σαν µικρός 
λαός και µικρή χώρα να είµαστε το κλοτσοσκούφι στον ανταγωνισµό των µεγάλων 
δυνάµεων;  
 
Η µόνη ελπίδα όλων µας είναι ο κοινωνικός και πολιτικός αγώνας. Δεν υπάρχει άλλη 
λύση από το να αγωνιστούµε για να ανατρέψουµε το νεοφιλελεύθερο καθεστώς. Αυτή 
την ανατροπή δεν µπορεί να την πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ παρά µόνο µε τη συµµετοχή και τη 
στήριξη των µεγάλων µαζών στις κοινωνικές κινητοποιήσεις που έρχονται. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ 
      
     


