
Γιάννης Μηλιός: Μεγάλη διαγραφή χρέους, 
όπως με τη Γερμανία το 1953, θα προτείνει ο 
ΣΥΡΙΖΑ 
«Πώς είναι δυνατό να συνεργαστούμε με κόμματα που συμμετείχαν στις τελευταίες καταστροφικές 
κυβερνήσεις, που οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την ανθρωπιστική κρίση;», διερωτάται ο Γιάννης 
Μηλιός, Υπεύθυνος Οικονομικής Πολιτικής στον ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
«Χρηματιστήριο».

Ο κ. Μηλιός, ο οποίος αποφάσισε σε αυτές τις εκλογές να μην είναι υποψήφιος σε κάποια εκλογική
περιφέρεια, τάσσεται υπέρ της επανεξέτασης συμβάσεων αποκρατικοποιήσεων, ενώ διαβεβαιώνει 
ότι οι καταθέσεις είναι προστατευμένες. Σε ό,τι αφορά το χρέος, προτείνει μια απομείωση του 
μεγαλύτερου μέρους και πληρωμή του υπολοίπου με ρήτρα ανάπτυξης, όπως έγινε το 1953 για τη 
Γερμανία. 

Συνέντευξη στην Ελ. Πιπεροπούλου

Κ. Μηλιέ, σε περίπτωση που, την επομένη των εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την απαιτούμενη 
αυτοδυναμία για να σχηματίσει κυβέρνηση, με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε; 
Εάν δεν καταφέρετε να εξασφαλίσετε συμμάχους, θα ζητήσετε επαναληπτικές εκλογές; Θα ήταν 
πιθανή μια συνεργασία με τη Ν.Δ. και, εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 

Το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ποια κόμματα και με 
ποια ποσοστά θα βρίσκονται στην επόμενη Βουλή. Επίσης, η δυναμική είναι τέτοια, που είμαι 
βέβαιος ότι θα επιτευχθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που χρειάζεται για να εφαρμοσθεί το 
πρόγραμμά μας χωρίς στρογγυλέματα και συμβιβασμούς. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο λαός. Από 
κει και πέρα, δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του ιδρυτικού μας συνεδρίου και τις βασικές αρχές 
μας. Πώς είναι δυνατό να συνεργαστούμε με κόμματα που συμμετείχαν στις τελευταίες 
καταστροφικές κυβερνήσεις, που οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την ανθρωπιστική κρίση; Όσο για τη
Ν.Δ., μας χωρίζει άβυσσος, τώρα όπως και στο παρελθόν βέβαια. Το τελευταίο που θέλουμε είναι 
να οδηγήσουμε τη χώρα σε επαναληπτικές εκλογές.

Ποια είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την ακύρωση των αποκρατικοποιήσεων 
μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών που έχουν εξαγγείλει στελέχη της παράταξης; 

Έχουμε δηλώσει πως όπου υπάρχουν ενδείξεις παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών θα 
επανεξετάσουμε τις συμβάσεις. Είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτό που έγινε ήταν 
προκλητικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, χωρίς διαφανείς διαδικασίες. Από κει και πέρα, 
σε περιπτώσεις όπως η Αγροτική Τράπεζα, που είναι πια σε καθεστώς εκκαθάρισης, γνωρίζουμε ότι
δεν μπορούμε να την επαναφέρουμε. Έχουμε όμως εξαγγείλει ότι θα δημιουργήσουμε μια νέα 
τράπεζα ειδικού σκοπού.

«Θολό» εξακολουθεί να είναι το τοπίο αναφορικά με τις προθέσεις σας για τις καταθέσεις. 
Περιλαμβάνεται στα σχέδιά σας μια «αξιοποίησή» τους, με στόχο τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης; 

Αυτό ανήκει στις γνωστές απόπειρες εκφοβισμού του λαού στις οποίες επιδίδεται η απερχόμενη 
κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας. Έχουμε δηλώσει με τον πιο προφανή 
τρόπο ότι θα προστατέψουμε τις καταθέσεις και τις τράπεζες. 



Τελευταίως διαφαίνεται ένα άνοιγμα των διαύλων επικοινωνίας με τους δανειστές. Έχει ανοίξει 
η συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και ποια είναι η στρατηγική που 
αναμένεται να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Αυτό που διαφαίνεται τον τελευταίο καιρό, ακόμα και μέσα από τον διεθνή Τύπο, είναι ότι όλη η 
Ευρώπη, κυβερνήσεις και λαοί, έχουν καταλάβει ότι η κρίση χρέους είναι πανευρωπαϊκή, 
τροφοδοτείται από τη λιτότητα και γι αυτό απαιτείται μια δραστική λύση. Η Ιταλία έχει χρέος 2,1 
τρισ. ευρώ. Η Ισπανία πρέπει να αναχρηματοδοτήσει περισσότερο από 50% του χρέους της την 
πενταετία 2015-2020. Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι θα 
οδηγήσει σταδιακά όλες τις χώρες σε παγίδα λιτότητας-ύφεσης και τους λαούς σε εξαθλίωση, όπως 
ήδη συνέβη στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό Νότο. Η πρότασή μας είναι σαφής και σταθερή, 
απομείωση του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και πληρωμή του υπολοίπου με ρήτρα ανάπτυξης, 
όπως έγινε το 1953 για τη Γερμανία, στη σύνοδο του Λονδίνου. Το ευρωπαϊκό χρέος έχει οδηγήσει 
την Ευρωζώνη σε αναξιοπιστία και αποκλείει κάθε προοπτική ανάπτυξης. Σε όλες τις περιπτώσεις 
που συμβαίνει αυτό, η μόνη λύση είναι η απομείωση του χρέους, το «κούρεμά» του και αυτό έχει 
συμβεί παγκοσμίως πάνω από 75 φορές την περίοδο 1975-2012. Από κει και πέρα, λύσεις τεχνικές 
υπάρχουν, μία εκ των οποίων έχω καταθέσει μαζί με δύο συναδέλφους μου, λύση για την οριστική 
διευθέτηση της κρίσης χρέους για το σύνολο της Ευρωζώνης, χωρίς μεταβιβάσεις πόρων μεταξύ 
των χωρών και χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων, αρκεί να αναλάβει η ΕΚΤ τον ρόλο που 
εδώ και χρόνια έπρεπε να έχει. Αυτό που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση. 
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