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κλογική περίοδο. Εάν, άλλωστε, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα που 
έχρηζε άμεσης αντιμετώπισης, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε 
άλλο παρά σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Δεν θα μπορούσε πα-
ρά να ενημερώσει αυτομάτως τουλάχιστον τον αρχηγό της αντι-
πολιτεύσεως και πιθανότατα επόμενο πρωθυπουργό. Καθετί άλ-
λο θα ήταν εξαιρετικά ανεύθυνο.
 Πριν από τις ευρωεκλογές η Ν.Δ. υποστήριζε πως θα γίνουν 

όσα debate θέλει η κυβέρνηση. Στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, για 
τηλεμαχία Τσίπρα-Μητσοτάκη είστε αρνητικοί. 

Ποτέ δεν είπαμε και ποτέ δεν είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα 
κάνει debate μόνο με τον κ. Τσίπρα. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτά-
κης -και εξακολουθούμε να λέμε- είναι ότι θα πάμε σε όσα debate 
αποφασίσει η διακομματική επιτροπή. Η διακομματική αποφά-
σισε ένα debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και σε αυ-
τό θα πάμε. Για ποιον λόγο θα έπρεπε να εξαιρεθεί ο κ. Τσίπρας 
από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς; Είναι ο πρόεδρος του 
δεύτερου κόμματος. Με συγχωρείτε, ως πρόεδρος του δεύτερου 
κόμματος δικαιούται κάποιας διακριτικής μεταχείρισης έναντι του 
προέδρου του τρίτου κόμματος, του τέταρτου κόμματος και ού-
τω καθεξής; Οχι, βέβαια. Και δεν έχουμε κανέναν λόγο να του πα-

ραχωρήσουμε κάποιον ιδιαίτερο τέτοιο ρόλο.
 Με την υπόθεση Novartis τι θα κάνετε μετά 

τις εκλογές εάν κερδίσετε; 
 Ειλικρινά, αυτά τα οποία έρχονται στο φως, τις 
τελευταίες ημέρες, με τη Novartis αποτελούν 
ντροπή για την ελληνική Δικαιοσύνη και φοβού-
μαι και για την ελληνική κυβέρνηση.
Σε μια υπόθεση που αφορά δύο πρώην πρωθυ-
πουργούς, τον νυν επίτροπο της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, τον νυν διοικητή της Τρα-
πέζης της Ελλάδος και 6 πρώην υπουργούς, θα 
περίμενε κανείς ότι η προδικασία θα γινόταν με 
τον απολύτως ακέραιο και άμεμπτο τρόπο. Οτι 
οι δικαστικοί λειτουργοί θα έδειχναν τη μεγα-
λύτερη προσοχή, έτσι ώστε να μην υπάρχει η 
παραμικρή σκιά και η αμφιβολία ότι οποιοδή-
ποτε είδος πολιτικού συμφέροντος εμπλέκεται 
σε αυτή την υπόθεση. Αντί να δούμε αυτό, τι 
βλέπουμε; Τον έναν εισαγγελέα να παραιτείται 
μετά τον άλλον, τον έναν εισαγγελέα να κατη-
γορεί τον άλλον και ούτω καθεξής. Μια εικόνα 
χάους μέσα στην ίδια την ελληνική Δικαιοσύ-
νη. Εγώ είμαι πρόθυμος και ασφαλώς δέχομαι 
κάθε είδους έλεγχο, αλλά μέσα στο πλαίσιο του 
Συντάγματος και των νόμων. Οχι για να γίνομαι 
βορά των πολιτικών μου αντιπάλων και πρωτο-
σέλιδο των εφημερίδων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέ-
βαιο ότι η επόμενη Βουλή θα διερευνήσει αυ-
τή τη σκοτεινή υπόθεση. Είναι χρέος στα παιδιά 
μας, αλλά κυρίως είναι χρέος στη Δημοκρατία.
 Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν υποστηρίζουν πως 

ο στόχος του 3,5% των πλεονασμάτων δεν θα 
επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει νέα μέτρα;

Κατ’ αρχάς είναι πολύ αρνητική η πρόβλεψη της 
Κομισιόν και της Τραπέζης της Ελλάδος. Δυστυ-
χώς, είναι και εξαιρετικά αρνητική η έως τώρα 
εκτέλεση του φετινού Προϋπολογισμού. Φαί-
νεται ότι το 2019 δεν έχει πάει καθόλου καλά 
μέχρι στιγμής και ο τουρισμός επίσης παρου-
σιάζει σημάδια κάμψης. Αρα, όλο αυτό δείχνει 
μια οικονομία που όχι μόνο δεν πρόκειται να 
πιάσει τον στόχο της ανάπτυξης του 2,6%, αλ-
λά θα είναι πολύ χαμηλότερα, πολύ κάτω από 
το 2%, ενδεχομένως κάτω από το 1,5%. Αρα, 
αυτό δημιουργεί αντικειμενικά προβλήματα. 
Ευτυχώς, από τη νίκη της Ν.Δ. στις ευρωεκλο-
γές και μετά έχουμε μια ραγδαία αποκλιμάκω-
ση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας και μια 
μεγάλη άνοδο του Χρηματιστηρίου. Από την 
πτώση και μόνο των επιτοκίων δανεισμού σε 
ετήσια βάση εξοικονομούμε πάνω από 1 δισε-
κατομμύριο ευρώ. Σίγουρα με έναν νοικοκύρη 
και εργατικό πρωθυπουργό όπως είναι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, οι όποιες ζημιές έχουν γί-
νει θα θεραπευτούν και το μέλλον θα το δού-
με με μεγάλη αισιοδοξία. Οχι, δεν σημαίνει νέα 
μέτρα, λοιπόν.
 Υποστηρίζετε ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω 

της «καμένη γη» σε μια σειρά από ζητήματα. Με-
ταξύ αυτών και το τεράστιο πρόβλημα της ΔΕΗ, 
που απειλείται με κατάρρευση. Τι θα κάνετε;

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υποκρινόμαστε 
μεταξύ μας. Ασφαλώς και η κυβέρνηση αφή-
νει στη χώρα πάρα πολλά προβλήματα. Συμ-
φωνώ, όμως, ότι η ΔΕΗ είναι το νούμερο ένα.
Τα αποτελέσματα τα περσινά, δηλαδή τα 
900.000.000 ευρώ ζημία συν τα αποτελέσμα-
τα του πρώτου τριμήνου του 2019, δηλαδή 
μείον 250.000.000, δημιουργούν την εικόνα 
μιας επιχείρησης που είναι κυριολεκτικά στο 
χείλος του γκρεμού. Και η ΔΕΗ δεν είναι απλώς 
μια επιχείρηση. Εάν πέσει η ΔΕΗ, πέφτει και η 
χώρα. Κατά συνέπεια, ναι, είναι ένα τεράστιο 
πρόβλημα. Είμαι βέβαιος, όμως, πως η Ν.Δ. και 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν έτοιμο το σχέ-
διο και θα ασχοληθούν από την πρώτη ημέρα 
με το πώς αυτή η μεγάλη και σπουδαία εται-
ρεία, που είναι συνυφασμένη με την ιστορία 
της Ελλάδος και έχει προσφέρει όσο λίγες εται-
ρείες στην πρόοδο αυτής της χώρας, θα μπο-
ρέσει ξανά να ακμάσει, να γίνει ισχυρή και να 
αντέξει και στο μέλλον.

«Εάν πέσει
η ΔΕΗ,
πέφτει και
η χώρα»
«Νέες εκλογές 
με απλή 
αναλογική 
θα σημαίνει 
ότι όποιος τις 
προκαλέσει θα 
πάρει και την 
ευθύνη για το 
χάος που θα 
επακολουθήσει»
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Ν
έες εκλογές με απλή αναλογι-
κή θα σημαίνει ότι όποιος τις 
προκαλέσει θα πάρει και την 

ευθύνη για το χάος που θα επακολουθή-
σει», υποστηρίζει στη Realnews ο Αδω-
νις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως στόχος 
της Ν.Δ. είναι οι ευρύτερες πολιτικές συ-
ναινέσεις, ακόμα και με αυτοδυναμία. Ο 
αντιπρόεδρος της Ν.Δ. μιλά για την κα-
τάσταση με την Τουρκία, το debate, τη 
Novartis, ενώ ξεκαθαρίζει, με αφορμή 
τα ελλείμματα στη ΔΕΗ, πως «αν πέσει η 
ΔΕΗ, πέφτει και η χώρα».

 Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυ-
τοδυναμίας, θα συνεργαστείτε με άλ-
λο κόμμα ή θα πάτε σε νέες εκλογές;

Διαρκής, σταθερός και αταλάντευτος 
στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι 
οι ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις, εί-
τε έχουμε αυτοδυναμία είτε δεν έχου-
με αυτοδυναμία. Οφείλω, όμως, να 
σας πω ότι από τις δηλώσεις της κυρί-
ας Γεννηματά και διαφόρων ηγετικών 
στελεχών του ΚΙΝΑΛ, καθώς το ΚΙΝΑΛ 
είναι το μόνο κόμμα με το οποίο θα 
μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοιου 
τύπου συνεργασία, μου έχει γεννηθεί 
πολύ μεγάλη ανησυχία. Ακουσα στε-
λέχη του να λένε ότι εάν δεν υπάρχει 
αυτοδυναμία, το ΚΙΝΑΛ θα περιμένει 
την τρίτη εντολή για να απαιτήσει συ-
γκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, 
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Με συγχω-
ρείτε, αλλά αυτό θα ήταν ένα είδος πο-
λιτικού εκβιασμού του τρίτου κόμμα-
τος προς τον νικητή των εκλογών. Κα-
λό είναι όσοι θέλουν τις ευρύτερες πο-
λιτικές συναινέσεις να ξέρουν ότι αυτές 
δεν επιτυγχάνονται με πολιτικούς εκβι-
ασμούς. Πολιτικές συναινέσεις επιτυγ-
χάνονται με προγραμματικές συμφω-
νίες πάνω σε κοινές ταυτότητες αρχών. 
Ειδάλλως, δεν μπορούν να υπάρξουν 
συναινέσεις και τότε γίνονται νέες εκλο-
γές. Περιττό να πω ότι νέες εκλογές με 
απλή αναλογική θα σημαίνει ότι όποιος 
τις προκαλέσει θα πάρει και την ευθύ-
νη για το χάος που θα επακολουθήσει.
 Γιατί κατηγορήσατε τον πρωθυπουρ-

γό για δραματοποίηση της κατάστα-
σης με την Τουρκία, με αφορμή τη συ-
νεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το τριήμερο του 
Αγίου Πνεύματος;

Διότι η κυβέρνηση δήλωσε ότι το έκτα-
κτο ΚΥΣΕΑ έγινε με σκοπό ο κ. Τσίπρας 
να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό. Με 
συγχωρείτε, καθησυχάζει ο πρωθυ-
πουργός τον ελληνικό λαό όταν γυρίζει 
ξαφνικά στην πρωτεύουσα από τα Δω-
δεκάνησα για να συγκαλέσει το ανώ-
τατο αυτό κυβερνητικό όργανο μέσα 
στα μαύρα μεσάνυχτα; Και είναι αυ-
τή η εικόνα της ηρεμίας και της ησυχί-
ας που ήθελε να περάσει η κυβέρνη-
ση στον ελληνικό λαό; Τώρα κοροϊδευ-
όμαστε; Είναι προφανές ότι προσπά-
θησε να εργαλειοποιήσει το υπαρκτό, 
όπως σας είπα, πρόβλημα στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις μέσα στην προε-


