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Στον ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Σ
κληρή στάση τηρεί ο Γιάννης ∆ραγα-
σάκης ενόψει της διαπραγµάτευσης 
µε το κουαρτέτο, ενώ εµµέσως πλην 

σαφώς συνδέει αξιολόγηση µε προσφυγι-
κό. «Πρέπει να αποφύγουµε κάθε παρέκκλι-
ση από τον στόχο της µη περικοπής των κύ-
ριων συντάξεων», τονίζει µε συνέντευξή του 
στη Realnews, ενώ προειδοποιεί τους δανει-
στές πως «δεν συζητάµε ούτε νέες περικοπές, 
ούτε νέα µέτρα». Αφήνει, µάλιστα, ανοιχτό 
το ενδεχόµενο πολιτικής διαπραγµάτευσης, 
υπογραµµίζοντας πως «κάθε εµπλοκή, κάθε 
απαίτηση εκτός των συµφωνηθέντων δεν εί-
ναι θέµα µόνο δικό µας, αλλά όλης της Ευρώ-
πης και των θεσµικών της οργάνων», δηλώ-
νει δε πως αν υπάρξουν αποκλίσεις στα έσο-
δα θα είναι της τάξης του 0,4% έως 0,8% του 
ΑΕΠ, κάνοντας λόγο «για προβλέψιµες κατα-
στάσεις και διαχειρίσιµα µεγέθη». Ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης εκτιµά ότι «το προσφυ-
γικό δεν συνδέεται άµεσα µε την πρώτη αξι-
ολόγηση, ωστόσο γεγονός είναι ότι όσο πιο 
γρήγορα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και δι-
αµορφωθούν θετικές προοπτικές για την ελ-
ληνική οικονοµία και κοινωνία, τόσο µεγαλύ-
τερη θα είναι η δυνατότητά µας να συµβά-
λουµε στην αντιµετώπιση του προβλήµατος». 
Ο Γ. ∆ραγασάκης, τέλος, επιτίθεται στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, αλλά και σε εκείνους που 
«καλλιεργούν την εικόνα κατάρρευσης των 
πάντων για να δικαιολογήσουν ή να βρουν 
ρόλο ύπαρξής τους», τονίζοντας: «Υπάρχουν 
όντως δυνάµεις που θέλουν την Ελλάδα να γί-
νει failed state (σ.σ.: αποτυχηµένο κράτος). 
Οµως, απέναντι σε αυτά τα σχέδια πρέπει να 
υπάρξει καθολική αντίθεση».

 Τυχόν καθυστέρηση εκ µέρους των δα-
νειστών να προσέλθουν για την αξιολόγη-
ση τι θα σηµαίνει για τη χώρα και την οικο-
νοµία της, κ. αντιπρόεδρε;

Η προσφυγική κρίση επιτείνει την ανάγκη 
να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνα-
τό η πρώτη αξιολόγηση. Αυτή είναι η δι-
κή µας θέση και αυτό δήλωσε πρόσφατα 
και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-

 Υπάρχει περίπτωση να µετατεθεί για αργότερα η συζήτηση για το χρέος; 
Και µε ποιες θέσεις προσέρχεται η ελληνική κυβέρνηση. Τι ακριβώς ζητού-
µε ως χώρα…

Η συζήτηση για το χρέος θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. 
Θέμα μετάθεσης δεν έχει τεθεί από κανέναν. Στόχος της κυβέρνησης είναι η κοι-
νωνική βιωσιμότητα του χρέους, δηλαδή το χρέος να καταστεί βιώσιμο, τόσο για τις 
αγορές όσο και για την κοινωνία. Η εξειδίκευση των στόχων και των μέσων θα γίνει 
στον κατάλληλο χρόνο και έπειτα από κοινωνικό, επιστημονικό και πολιτικό διάλογο. 

«Θέμα μετάθεσης δεν 
έχει τεθεί από κανέναν»

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

τροπής κ. Ντοµπρόβσκις. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν είναι µόνο ανα-
γκαία, αλλά είναι και δυνατή, αφού στις µέχρι τώρα συζητήσεις στο Eurogroup 
δεν έχουν αναδειχθεί αξεπέραστα προβλήµατα.
 Το πρόβληµα µε τις παράλογες απαιτήσεις του ∆ΝΤ, πώς θα πρέπει να αντι-

µετωπιστεί, κατά τη γνώµη σας; Και τι ύψους µπορεί να είναι το µνηµόνιο που 
θα υπογραφεί µαζί του;

Η θέση µας είναι σαφής: ∆εν συζητάµε ούτε νέες περικοπές, ούτε νέα µέτρα. 
Οριό µας είναι η συγκεκριµένη συµφωνία, την οποία έχουµε υπογράψει και 
την οποία τηρούµε. 
 Σε περίπτωση µη έλευσης των δανειστών ή σε επιµονή του ∆ΝΤ στις παράλο-

γες απαιτήσεις του, µπορεί να επέλθει και ρήξη ή θα υπάρξουν συµβιβασµοί;
Η συµφωνία ήταν αποτέλεσµα δύσκολων συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων 
σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εποµένως, κάθε εµπλο-
κή, κάθε απαίτηση εκτός των συµφωνηθέντων δεν είναι θέµα µόνο δικό µας, 
αλλά όλης της Ευρώπης και των θεσµικών της οργάνων.
 Υπό ποίες προϋποθέσεις η κυβέρνηση θα συζητήσει την περικοπή των -υψη-

λότερων έστω- κύριων συντάξεων;
Εµείς έχουµε απορρίψει την περικοπή των συντάξεων ως λύση του προβλήµα-
τος. Πρώτον, για λόγους κοινωνικούς, αφού οι συντάξεις σήµερα αποτελούν σε 
πολλές οικογένειες τη µοναδική πηγή εισοδήµατος. ∆εύτερον, δεν θέλουµε να 
πάρουµε, στη φάση αυτή, µέτρα υφεσιακού χαρακτήρα. ∆εν πρέπει να κατα-
στρέψουµε τις δυνατότητες ανάκαµψης της οικονοµίας και να µπούµε σε έναν 
νέο υφεσιακό κύκλο. Το σχέδιό µας προβλέπει ανάκαµψη το δεύτερο εξάµηνο 
αυτού του χρόνου και πρόσβαση στις αγορές δανεισµού στις αρχές του επόµε-
νου. Πρέπει να αποφύγουµε κάθε παρέκκλιση από τον στόχο αυτό. 
 Για τι δηµοσιονοµικό κενό συζητάτε;
Οι αριθµοί είναι συγκεκριµένοι. ∆εν µπορούν να γίνονται λάστιχο για να εξυπη-
ρετούνται σενάρια και σκοπιµότητες. Υποχρέωσή µας είναι να νοµοθετήσουµε 
φέτος µέτρα της τάξης του 1% του ΑΕΠ, προκειµένου να διασφαλιστεί για το 
2018 το πλεόνασµα που προβλέπει η συµφωνία. Επίσης, υποχρέωσή µας είναι 
να καλύψουµε τις όποιες αποκλίσεις στα έσοδα, εφόσον υπάρξουν. Το υπουρ-
γείο Οικονοµικών εκτιµά ότι τέτοιες αποκλίσεις, αν υπάρξουν, θα είναι της τάξης 

του 0,4% µε 0,8% του ΑΕΠ. Παραπλήσιες 
είναι οι εκτιµήσεις και των εταίρων. Συνε-
πώς, πρόκειται για προβλέψιµες καταστά-
σεις και διαχειρίσιµα µεγέθη.

 Κατά τη γνώµη σας, πρέπει να συνδεθούν 
οι υποχρεώσεις της χώρας για το πρόγραµµα 
µε τις υποχρεώσεις και τα βάρη που αναλαµ-
βάνει η χώρα για το προσφυγικό; Και σε δι-
αφορετική περίπτωση, τι να διεκδικήσουµε;

Πρέπει να καταστήσω σαφές ότι σε καµία 
περίπτωση δεν είναι όραµά µας να γίνου-
µε επιδοτούµενοι συνοριοφύλακες της Ευ-
ρώπης. Πρόκειται για µια τεράστια παγίδα, 
την οποία πρέπει να αποφύγουµε, ακόµη 
και αν συνοδευόταν από πρόσκαιρα υλικά 
οφέλη. Φιλοδοξία µας πρέπει να είναι να κά-
νουµε ό,τι µπορούµε, ώστε η Ευρώπη να 
αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση συλλο-
γικά, στη βάση του ανθρωπισµού και της 
αλληλεγγύης. Και βέβαια, στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου συλλογικού σχεδιασµού, να αναλά-
βουµε και τις δικές µας ευθύνες. 
Το προσφυγικό δεν συνδέεται άµεσα µε την 
πρώτη αξιολόγηση. Ωστόσο, γεγονός είναι 
ότι όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί η αξιολό-
γηση και διαµορφωθούν θετικές προοπτι-
κές για την ελληνική οικονοµία και κοινω-
νία, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η δυνατότη-
τά µας να συµβάλουµε στην αντιµετώπιση 
του προβλήµατος. Από κει και πέρα, είναι 
προφανές ότι οι δαπάνες που προκαλεί η 
προσφυγική κρίση δεν θα πρέπει να καλυ-
φθούν από το ΕΣΠΑ, αλλά από ξεχωριστές 
ευρωπαϊκές πηγές. 

«∆εν συζητάµε
ούτε νέες περικοπές,
ούτε νέα µέτρα»

Γιάννης ∆ραγασάκης Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος µιλά στην «R» και στέλνει 
µήνυµα στους δανειστές, ενώ απαντά και στο ∆ΝΤ, που 
επιµένει σε παράλογες απαιτήσεις: «Κάθε εµπλοκή, κάθε 
απαίτηση εκτός των συµφωνηθέντων δεν είναι θέµα µόνο δικό 
µας, αλλά όλης της Ευρώπης και των θεσµικών της οργάνων»

Η λογική της Ευρώπης 
των πολλών 
ταχυτήτων θα 
μπορούσε να οδηγήσει 
στην αποδιάρθρωση 
και στην επιστροφή 
της στην εποχή των 
τυφλών εθνικιστικών 
ανταγωνισμών
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ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Αδιαφορεί για τις συνέπειες 

ή συνειδητά επιλέγει την 
καθυστέρηση της αξιολόγησης και 
την επαναφορά της αβεβαιότητας 
για την ελληνική οικονομία»

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Σε ό,τι αφορά την Εξεταστική, δεν 

πρέπει να προβάλλεται ως φόβητρο ή ως 
απειλή, αλλά ως μια ευκαιρία, αν κριθεί 
αναγκαίο, για να διερευνηθούν όσα 
έχουν συμβεί στον τραπεζικό τομέα»

ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
Το προσφυγικό και η ανασυ-

γκρότηση της χώρας αναδεικνύ-
ονται, πλέον, στα δύο ιστορικών 
διαστάσεων "εθνικά στοιχήματα" 
της σύγχρονης Ιστορίας μας»

 

 Η Ν.Δ. ζητεί Εξεταστική για την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με στε-
λέχη της να κάνουν λόγο ακόμα και για 
δόλο. Τι απαντάτε;

Προσωπικά νιώθω ικανοποίηση για 
το γεγονός ότι ολοκληρώσαµε έγκαι-
ρα την ανακεφαλαιοποίηση µέσα στο 
2015. Εάν δεν είχε επιτευχθεί αυτό, 

δεν θα ήµασταν σήµερα βέβαιοι αν 
οι τράπεζες θα άντεχαν τη νέα παγκό-
σµια αναταραχή. Η τρίτη αυτή ανακε-
φαλαιοποίηση είναι η µόνη που µπο-
ρεί να είναι όντως η τελευταία και να 
φέρει πίσω στο ∆ηµόσιο τα χρήµατα 
που διατέθηκαν, υπό την προϋπόθεση 
να προχωρήσει γρήγορα η διαχείριση 
των «κόκκινων» δανείων και η οικονο-
µία να µπει σε τροχιά ανάκαµψης. Οι 
προηγούµενες ανακεφαλαιοποιήσεις 
ήταν θνησιγενείς εξαρχής.
Σε ό,τι αφορά την Εξεταστική, δεν πρέ-
πει να προβάλλεται ως φόβητρο ή ως 
απειλή, αλλά ως µια ευκαιρία, αν κριθεί 
αναγκαίο, για να διερευνηθούν όσα 
έχουν συµβεί στον τραπεζικό τοµέα.
 Οι συλλήψεις περιθωριακού εκ-

δότη και δημοσιογράφων για εκβια-
σμούς τραπεζιτών τι σηματοδοτούν, 
κ. Δραγασάκη;

Το τι συµβαίνει σε ορισµένους τοµείς 
της κοινωνίας το γνωρίζουµε όλοι ή 
το υποψιαζόµαστε. Εκείνο το οποίο 
θα ήθελα να συγκρατήσω από το συ-
γκεκριµένο επεισόδιο είναι το γεγο-

νός ότι πέρα από τη σήψη και τη δι-
απλοκή υπάρχουν και άνθρωποι που 
αντιστέκονται στα φαινόµενα αυτά, 
όπως υπάρχουν και θεσµοί και δηµό-
σιοι λειτουργοί που, όταν υπάρχει πο-
λιτική βούληση και στήριξη, και δρα-
στηριοποιούνται και παράγουν απο-
τελέσµατα.

 Τι σκοπεύετε να κάνετε ως κυβέρ-
νηση για τη διαύγεια στις τράπεζες;

Τόσο στις τράπεζες όσο και στο ∆ηµό-
σιο χρειάζονται διαφανείς θεσµικές λύ-
σεις για τη διαχείριση των κονδυλίων 
και ειδικά αυτών που διατίθενται για 
διαφήµιση, προµήθειες και χορηγίες. 
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, µια απλή 
και εύκολη λύση είναι να αναρτούν µε 
δική τους πρωτοβουλία δηµόσια όλες 
τις δαπάνες τους για χορηγίες και δια-
φηµίσεις, µέχρι το επίπεδο του τελικού 
αποδέκτη. Σε κάθε περίπτωση, όµως, 
από την πλευρά µας προετοιµάζου-
µε τις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµί-
σεις, ώστε οι όποιες λύσεις να έχουν 
και νοµική δεσµευτικότητα. 
 Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης ζητεί απόσυρση του ασφαλι-
στικού νομοσχεδίου. Το συζητάτε; Και 
πώς κρίνετε την έως τώρα τακτική του;

Το αίτηµα δείχνει ό τι ο νέος αρχηγός 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, παρά το ότι 
δηλώνει σφοδρός επικριτής του λαϊ-
κισµού, είναι δέσµιος οµάδων και ξε-
περασµένων νοοτροπιών στο κόµµα 

του. Αρχικά, παρέθεσε κάποιες συγκε-
κριµένες προτάσεις, όµως, υπό το βά-
ρος της αποδοκιµασίας τους, κατέφυγε 
στην εύκολη λύση. Αντί για προτάσεις, 
ζήτησε την απόσυρση του ασφαλιστι-
κού νοµοσχεδίου. Αδιαφορεί, δηλαδή, 
για τις συνέπειες ή συνειδητά επιλέγει 
την καθυστέρηση της αξιολόγησης και 

την επαναφορά της αβεβαιότητας για 
την ελληνική οικονοµία.
 Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πο-

τάμι και Ενωση Κεντρώων επιμένουν 
σε κυβέρνηση οικουμενική από την 
παρούσα Βουλή. Υπό ποίες προϋπο-
θέσεις συζητάτε μια τέτοια πρόταση, 
κ. πρόεδρε;

Tα ερωτήµατα αυτά έχουν απαντη-
θεί. Ορισµένοι καλλιεργούν την ει-
κόνα κατάρρευσης των πάντων για 
να δικαιολογήσουν ή να βρουν ρόλο 
ύπαρξής τους. Υπάρχουν όντως δυνά-
µεις που θέλουν την Ελλάδα να γίνει 
failed state. Οµως, απέναντι σε αυτά 
τα σχέδια πρέπει να υπάρξει καθολι-
κή αντίθεση.

«Ορισμένοι καλλιεργούν την εικόνα κατάρρευσης των πάντων 
για να δικαιολογήσουν ή να βρουν ρόλο ύπαρξής τους»

«Υπάρχουν δυνάµεις 
που θέλουν την Ελλάδα 
να γίνει αποτυχηµένο κράτος»

 Από την προσφυγική κρίση τι φοβάστε 
περισσότερο για τη χώρα και την Ευρωπαϊ-
κή Ενωση;

Το προσφυγικό αναδεικνύεται σε κορυφαίο 
ζήτηµα της εποχής µας. Ο τρόπος αντιµε-
τώπισής του -µε όρους ανθρωπισµού και 
αλληλεγγύης ή ξενοφοβίας και ρατσισµού- 
διαµορφώνει τις νέες διαχωριστικές γραµ-
µές στην Ευρώπη και την κάθε χώρα ξεχω-
ριστά. Για την Ευρώπη ο κίνδυνος είναι να 
επικρατήσουν ξενοφοβικές και ακροδεξιές 
λογικές, γεγονός που θα µπορούσε να την 
οδηγήσει στην αποδιάρθρωση και στην επι-
στροφή της στην εποχή των τυφλών εθνι-
κιστικών ανταγωνισµών. Οµως και η λογι-
κή της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων θα 
µπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσµα, µέ-
σα από διαφορετικές διαδροµές. 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το προσφυγικό 
και η ανασυγκρότηση της χώρας αναδει-
κνύονται, πλέον, στα δύο ιστορικών δια-
στάσεων «εθνικά στοιχήµατα» της σύγχρο-
νης Ιστορίας µας, µε την έννοια ότι ο τρό-
πος αντιµετώπισης και των δύο θα καθορί-
σει τη µελλοντική µας πορεία. 
 Περαιτέρω παραχωρήσεις στους αγρότες 

μπορεί να υπάρξουν, κ. Δραγασάκη; Μπο-
ρείτε να μας προϊδεάσετε;

Η σχέση µας µε τον αγροτικό κόσµο δεν εί-
ναι σχέση πελατειακή, αλλά σχέση ειλικρί-
νειας και προοπτικής, διότι εµείς θεωρούµε 
ότι ο αγροτικός κόσµος και η αγροτική οι-
κονοµία αποτελούν βασικό πυλώνα για την 
ανασυγκρότηση της χώρας. Υπάρχουν όλες 
οι προϋποθέσεις το αγροτοδιατροφικό σύ-
µπλεγµα να καταστεί ο ηγετικός κλάδος του 
νέου παραγωγικού συστήµατος που πρέπει 
και µπορούµε να διαµορφώσουµε. Η µετά-
βαση στο νέο µοντέλο αγροτικής ανάπτυ-
ξης πρέπει να γίνει το κέντρο του διαλόγου. 
 Περιγράφετε ένα ποιοτικό άλμα. Εχουμε, 

όμως, τις δυνατότητες;
Το αρνητικό µε την παρούσα κατάσταση εί-
ναι ότι υπάρχει κίνδυνος να παγιδευθούµε 
στη διαχείριση της µιζέριας του παρελθό-
ντος, αντί να κοιτάξουµε το µέλλον. Εχου-
µε πάνω από 100 προϊόντα Προστατευό-
µενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και 
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ενδειξης 
(ΠΓΕ), προϊόντα δηλαδή µε τη δική τους 
µοναδική ταυτότητα και δυνητικά παγκό-
σµια αναγνωρισιµότητα. Τα περισσότε-
ρα, δε, είναι µεταξύ αυτών που οι διεθνείς 
µελέτες δείχνουν ότι θα είναι ισχυρής πα-
γκόσµιας ζήτησης τις επόµενες δεκαετίες. 
Εχουµε σηµαντικούς πόρους στη διάθεσή 
µας. Αυτό που λείπει είναι µία σχέση εµπι-
στοσύνης που πρέπει να ξαναχτίσουµε µε 
τους αγρότες και οι ίδιοι οι αγρότες να δια-
µορφώσουν αποτελεσµατικούς θεσµούς εκ-
προσώπησης και συλλογικής δράσης στην 
παραγωγή, στο εµπόριο, παντού. ∆εν µπο-
ρεί να υπάρξει αποτελεσµατική και δίκαιη 
πολιτική, ειδικά στον αγροτικό χώρο, χωρίς 
συλλογικές µορφές οργάνωσης και δράσης, 
χωρίς αξιόπιστους συνεταιρισµούς, οµάδες 
παραγωγών και όποια άλλη µορφή αναδεί-
ξουνι η ίδια η πρωτοβουλία και η δράση των 
αγροτών και ιδιαίτερα των νέων αγροτών.

«OΣΟ πιο γρήγορα ολοκληρωθεί 
η αξιολόγηση και διαμορφωθούν 
θετικές προοπτικές για την ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία, τό-
σο μεγαλύτερη θα είναι η δυνα-
τότητά μας να συμβάλουμε στην 
αντιμετώπιση του προσφυγικού», 
δηλώνει ο Γ. ∆ραγασάκης


