
Συνέντευξη στο Καρφί

-Κύριε Μηλιέ, ανεξαρτήτως αν θα σκίσετε το μνημόνιο, το πετάξετε στον κάλαθο 
των αχρήστων, ή το επαναδιαπραγματευθείτε, ο κόσμος θέλει να ξέρει, αν όντως την 
επομένη των εκλογών και με εσάς στην κυβέρνηση, θα σταματήσουν οι απολύσεις 
και οι μειώσεις μισθών και συντάξεων…

Κατάργηση του μνημονίου σημαίνει κατάργηση της λιτότητας και αντικατάσταση αυτής 
της πολιτικής με μια πολιτική αναδιανομής πλούτου προς όφελος της κοινωνικής 
πλειοψηφίας και κοινωνικής/παραγωγικής ανασυγκρότησης. Συνεπώς, όχι μόνο θα 
σταματήσουν οι μειώσεις αλλά θα αποκατασταθεί άμεσα ο κατώτερος μισθός ώστε να 
πάψουν να υπάρχουν εργαζόμενοι που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

-Και θα γίνουν και προσλήψεις; Με τι ρυθμό, σε ποιους τομείς, και κυρίως με τι 
κονδύλια;

Θα γίνει αναδιανομή των δαπανών με κατεύθυνση την ενίσχυση των δαπανών υγείας, 
κοινωνικής προστασίας και παιδείας. Οι επιπλέον εργαζόμενοι που θα χρειαστούν θα 
προκύψουν αφενός από εσωτερικές μετακινήσεις, αφετέρου από επαναπρόσληψη όσων 
απολύθηκαν με τους αντισυνταγματικούς όρους του μνημονίου. Αν κριθεί όμως 
απαραίτητο να γίνουν άμεσα νέες προσλήψεις θα γίνουν, με κονδύλια που θα βρεθούν 
από άλλους τομείς των δαπανών όπως για παράδειγμα της καταστολής.

-Αν, υποθετικά, γίνουν εκλογές μεθαύριο, καταχείμωνο, μπορείτε να καταργήσετε τον
ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης;

Ο φόρος αυτός είναι απαράδεκτα αντικοινωνικός και αναποτελεσματικός καθώς είχε 
ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους κατά 102 εκ. ευρώ, αλλά 
ταυτόχρονα να αυξηθούν οι απώλειες κατά 257 εκ. ευρώ από την μείωση της 
κατανάλωσης (περίπου 68%!) και 82 εκ. ευρώ από το επίδομα θέρμανσης. Συνεπώς ο 
φόρος είχε ως αποτέλεσμα μείωση εσόδων της τάξης των 237 εκ. ευρώ και ταυτόχρονα
είχε επίσης ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να περάσουν το χειμώνα χωρίς θέρμανση,
ενώ παράλληλα αυξήθηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη χρήση καυσόξυλων και 
άλλων υλικών. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της θέρμανσης εντελώς διαφορετικά,
θα καταργήσουμε αυτόν τον παράλογο φόρο και θα βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια 
από την πάταξη του λαθρεμπορίου πετρελαίου, το οποίο σύμφωνα με τον γ.γ. 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφάνειας είναι υπεύθυνο για απώλεια δημόσιων 
εσόδων αρκετών δις ευρώ το χρόνο, αλλά σήμερα δεν υπάρχει πολιτική βούληση 
αντιμετώπισης του. 

-Ένα νέο φορολογικό σύστημα, πότε είναι δυνατό να εφαρμοστεί, και μέχρι τότε τι θα
ισχύει;
Με τα βεβαιωμένα χρέη των νοικοκυριών προς το δημόσιο, τι θα γίνει; Θα τα 
διαγράψετε ή θα κάνετε πολλές δόσεις για να μπορέσει ο πολίτης να ξεχρεώσει;

Το νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για
φορολόγηση κάθε φυσικού και νομικού προσώπου ανάλογα με τη φοροδοτική του 
ικανότητα, θα λειτουργήσει στην πρώτη νέα χρήση μετά την ανάληψη της κυβέρνησης 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στους πρώτους ενδιάμεσους μήνες θα λειτουργήσουν τα μέτρα 
ανακούφισης που σας ανέφερα. Ένα από τα μέτρα ανακούφισης θα είναι η ρύθμιση των
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κόκκινων δανείων και των χρεών προς το δημόσιο με τρόπο που να ανασάνουν οι μη 
έχοντες δανειολήπτες και οφειλέτες, αλλά και να μην καταρρεύσει το τραπεζικό 
σύστημα και να επανέλθει ισορροπία στα κρατικά έσοδα. Υπάρχει ήδη επεξεργασμένο 
σχέδιο για τα ζητήματα αυτά το οποίο θα παρουσιαστεί δημόσια σύντομα.

-Εν κατακλείδι, επειδή το ερώτημα πλανάται, πού θα βρείτε λεφτά για να 
ικανοποιήσετε τις τόσες ανάγκες της κοινωνίας;

Η ερώτηση «που θα βρείτε τα λεφτά» είναι μια λάθος ερώτηση. Η ερώτηση αυτή 
υποθέτει ότι «τα λεφτά» είναι μια ποσότητα χρήματος που κάπου υπάρχει εν είδει 
«θησαυρού» και ότι δανειζόμαστε από την τρόικα επειδή αυτός ο «θησαυρός» 
εξαντλήθηκε. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Κάθε κράτος έχει 
φορολογικά έσοδα αλλά και δανείζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τους πολίτες 
του, τις εγχώριες τράπεζες, χρηματοδοτικά σχήματα ειδικού σκοπού, τις διεθνείς 
αγορές. Και εμείς θα βρούμε τα λεφτά από αυτές τις πηγές, αλλά με άλλους όρους από 
αυτούς που συνομολογούν οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Θα αναδιοργανώσουμε τα 
δημόσια έσοδα με βάση ένα δίκαιο, διαφανές και σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα
πατάσσει τη φοροαποφυγή των εχόντων και τις παράνομες δραστηριότητες και θα 
αυξάνει τα έσοδα ενώ θα ελαφραίνει τα σημερινά δυσβάσταχτα βάρη των χαμηλών και 
μεσαίων εισοδημάτων. Το θέμα είναι τι κάνει το κράτος με τα λεφτά που εισπράττει ή 
δανείζεται. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι που «θα βρείτε τα λεφτά» αλλά «τι κάνετε με τα 
λεφτά».
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