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Στη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΗ

Τ
ην ανάγκη να συμμετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ 
σε μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας 
επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Δημο-

κρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης στη συνέντευ-
ξή του στη Realnews, περιγράφοντας τα χαρα-
κτηριστικά της κυβέρνησης που θα συγκροτή-
σει εάν η Ν.Δ. βγει πρώτο κόμμα. «Θα επιδιώξω 
να υπάρξει μια ευρύτατη συνεργασία των πο-
λιτικών δυνάμεων του ευρωπαϊκού μετώπου», 
τονίζει. Η βάση της θα είναι μια «προγραμμα-
τική συμφωνία για τις πολιτικές». Σε ό,τι αφο-
ρά τους υπουργούς δηλώνει ότι θα είναι «άξια 
και ικανά πρόσωπα». «Τέτοια πρόσωπα υπάρ-
χουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά 
και εκτός πολιτικής», δηλώνει. Κλείνει τα σενά-
ρια να είναι πρωθυπουργός άλλο πρόσωπο 
της Κεντροδεξιάς αν η Ν.Δ. είναι πρώτο κόμμα. 
«Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο πρόεδρος του πρώ-
του κόμματος λαμβάνει τη διερευνητική εντο-
λή και προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση», 
υποστηρίζει. Για τον Αλέξη Τσίπρα λέει ότι «αυ-
τό το κακό που έκανε πράγματι δεν ισοφαρίζε-
ται με τίποτα», ενώ προειδοποιεί ότι «εγώ ψεύ-
τικες υποσχέσεις δεν θα δώσω, δεν θα υποσχε-
θώ ούτε 13η σύνταξη, ούτε αυξήσεις που ξε-
περνούν τις δυνατότητες του συνταξιοδοτικού 
συστήματος». Επίσης, παρουσιάζει τα βασικά 
σημεία του αναπτυξιακού προτύπου που θα 
ανακοινώσει στη ΔΕΘ: «Στο σχέδιό μας είναι η 
σταδιακή μείωση των φόρων όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα, αλλά εφόσον σταθεροποιηθούν 
τα δημόσια οικονομικά». Οσο για την κριτική 
που ασκείται για τον τρόπο που μιλάει, σχολιά-
ζει σκωπτικά: «Πού ήταν η ευαισθησία κάποιων 
όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε προεκλογικά ‘‘ιδού η 
Ρόδος, έρχεται και το πήδημα’’;».

 Ζητάτε ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρ-
νηση τετραετίας. Μπορεί να απουσιάζει από 
αυτή το δεύτερο μεγάλο κόμμα, που θα είναι 
σε μια τέτοια περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Οχι βέβαια, πρέπει να συμμετάσχει. Εχω δη-
λώσει επανειλημμένα ότι η χώρα χρειάζεται 
πολιτική σταθερότητα, συνεννοήσεις και συ-
νεργασίες. Χρειάζεται μια κυβέρνηση με ορί-
ζοντα τετραετίας, μια κυβέρνηση όλων των 
Ελλήνων. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να έ-
χει η χώρα μας μια σταθερή και μακράς πνο-
ής κυβέρνηση. Αρα στο ερώτημα αυτό πρέ-
πει να σας απαντήσει ο κ. Τσίπρας, ο οποί-
ος έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα 
Δημοκρατία. Εκείνος είναι που επιδεικνύει 
αλαζονεία και καθεστωτική νοοτροπία, δη-
λώνοντας πως δεν θα συνεργαστεί με κανέ-
ναν άλλο εκτός των ΑΝΕΛ, αποκλείοντας ου-
σιαστικά με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε 
μετεκλογική συνεργασία, ιδίως μάλιστα αν 
δεν μπουν οι ΑΝΕΛ στη Βουλή. Εμείς αντίθε-
τα δεν έχουμε αποκλείσει κανέναν. 
 Με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συ-

νεργαστείτε;
Πιστεύω πως από τη στιγμή που έχουν τε-
λειώσει οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, θα 
επιδιώξουμε τη συνεργασία με όσο πιο πολ-
λά κόμματα γίνεται. Εφόσον ο ελληνικός λαός 
αναδείξει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα 
-πράγμα που ήδη φαίνεται- θα επιδιώξω να 
υπάρξει μια ευρύτατη συνεργασία των πο-
λιτικών δυνάμεων του ευρωπαϊκού μετώ-
που, με στόχο τον σχηματισμό μιας σταθε-
ρής κυβέρνησης με προοπτική τετραετίας. 
Η κυβέρνηση αυτή θα υλοποιήσει ένα κοι-
νά αποδεκτό εθνικό σχέδιο οικονομικής και 
κοινωνικής ανάταξης της χώρας, με απαρά-
βατο όμως όρο τη διασφάλιση της παρου-
σίας μας στην ευρωζώνη.
 Στην κυβέρνηση που θα συγκροτούσατε, οι 

πρόεδροι των άλλων κομμάτων θα μπορούσαν 

να είναι αντιπρόεδροι;
Μην αρχίσουμε να συζητάμε για καρέκλες. 
Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Από τη στιγμή 
που θα διαπιστώναμε ότι μπορούμε να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας για το καλό της χώ-
ρας και των πολιτών, σε επίπεδο προγραμ-
ματικό, το ζήτημα των προσώπων είναι δευ-
τερεύουσας σημασίας. Το ζητούμενο είναι η 
προγραμματική συμφωνία για τις πολιτικές.
 Κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού συζητάτε; 
Συζητάω οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγή-
σει στη συγκρότηση μιας σταθερής κυβέρ-
νησης μακράς πνοής, η οποία θα μπορούσε 
να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση 
όλες τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο 
τόπος. Αλλά, όπως ήδη σας ανέφερα, η συ-
γκρότηση μιας τέτοιας κυβέρνησης δεν ε-
ξαρτάται μόνον από εμάς. 
 Εχετε πει ότι αν είναι πρώτο κόμμα με μι-

κρή διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να είναι 
πρωθυπουργός ο Γιάννης Δραγασάκης. Δηλα-
δή, δεν θα δεχόσαστε τον κ. Τσίπρα αν ζητηθεί 
από τη Ν.Δ. να συμμετάσχει στην κυβέρνηση;

Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας είχε αποκλείσει 
ο ίδιος να είναι πρωθυπουργός και γι’ αυτό 
έγινε η πρόταση. Ο ίδιος, θα το επαναλάβω, 
δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με 
κανέναν, παρά μόνο με τον κ. Καμμένο. Ο 
δικός μας στόχος είναι στις 20 Σεπτεμβρί-
ου να αναδειχθεί η Νέα Δημοκρατία πρώ-
το κόμμα, ώστε να αποτελεί από την επομέ-
νη των εκλογών τον κορμό και τη βάση της 
νέας κυβέρνησης. Σε αυτόν τον στόχο είμα-
στε επικεντρωμένοι. Σε κάθε περίπτωση, ως 
υπεύθυνη πολιτική παράταξη είμαστε απο-
φασισμένοι να συμβάλουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις στη δημιουργία ενός σταθερού 
πολιτικού περιβάλλοντος. Αυτό χρειάζεται 
ο τόπος. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε την 
τακτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Δε-
κέμβριο του 2014 με αφορμή την προεδρι-
κή εκλογή. Η δική μας στάση υπαγορεύεται 
από την εξυπηρέτηση του εθνικού, του συλ-
λογικού και του κοινωνικού συμφέροντος. 
 Αν βγει πρώτο κόμμα η Ν.Δ., θα είστε ε-

σείς ο πρωθυπουργός; Ή μπορεί να προτεί-
νετε κάποιο άλλο πρόσωπο από τον χώρο της 
Κεντροδεξιάς;

Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο πρόεδρος του πρώ-
του κόμματος λαμβάνει τη διερευνητική εντο-
λή και προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση. 
 Εχετε εκφραστεί υπέρ του κ. Χουλιαράκη. 

Υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα 
για τους οποίους δεν θα είχατε αντίρρηση να 
μπουν σε μια κυβέρνηση που θα στήριζε η Ν.Δ.;

Ασφαλώς και υπάρχουν, όχι μόνο στην παρά-
ταξή μας αλλά και σε όλους τους πολιτικούς 
χώρους, άξια και ικανά πρόσωπα που θα μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν σε μια μελλοντική 
κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. 
 Τι κυβέρνηση θα θέλατε να κάνετε αν είστε 

ο επόμενος πρωθυπουργός; Ποιους θα βάλε-
τε μέσα; Παλιούς υπουργούς; Τεχνοκράτες; 
Στελέχη άλλων κομμάτων; Ονόματα μπορεί-
τε να μας πείτε; 

«Θα κυβερνήσουμε  
και με τον ΣΥΡΙΖΑ

...αρκεί να το θέλει»
«Εφόσον ο ελληνικός 
λαός αναδείξει τη 
Ν.Δ. πρώτο κόμμα, θα 
επιδιώξω να υπάρξει μια 
ευρύτατη συνεργασία 
των πολιτικών δυνάμεων 
του ευρωπαϊκού 
μετώπου, με στόχο 
τον σχηματισμό μιας 
σταθερής κυβέρνησης με 
προοπτική τετραετίας» 

Ευάγγελος Μεϊμαράκης Πρόεδρος Ν.Δ.

Σας είπα και πριν ότι στόχος είναι ο σχημα-
τισμός μιας κυβέρνησης που θα αποτελείται 
από άξια και ικανά πρόσωπα. Τέτοια πρόσω-
πα υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώ-
ρους, αλλά και εκτός πολιτικής. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όμως, όλα αυτά τα πρόσωπα θα 
υπηρετούσαν με συνέπεια το εθνικό σχέδιο 
ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο θα 
εκπονηθεί από τα πολιτικά κόμματα που θα 
συμμετάσχουν στην κυβέρνηση.
 Τι θα σήμαιναν οι επαναληπτικές εκλογές; 
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ξανά εκλογές. 
Δεν αντέχει η χώρα επαναλαμβανόμενες, κυ-
λιόμενες εκλογικές διαδικασίες. Θα ήταν κα-
ταστροφικό αυτό το ενδεχόμενο. Επιμένω ό-
τι ο τόπος μας χρειάζεται μια κυβέρνηση με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να μπορέ-
σει να έχει μια σταθερή πορεία προς τα ε-
μπρός. Χρειάζονται σκληρή δουλειά και προ-
σπάθεια από όλους και όχι να μπούμε πάλι 
σε μικροκομματικά παιχνίδια που οδηγούν 
στη διεθνή απομόνωση της χώρας και στην 
επιστροφή των σεναρίων Grexit.






