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θερη λογική που έχει αποτύχει παντού στην 
Ευρώπη. Στόχος είναι να δοθεί έµφαση στην 
καινοτοµία, την ποιότητα και την αξιοποίη-
ση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της 
ελληνικής οικονοµίας, όπως είναι το υψηλών 
προσόντων δυναµικό της, η γεωστρατηγική 
θέση της χώρας κ.ά. 
 Τις προτάσεις σας για τη συνταγματική α-

ναθεώρηση πότε θα τις καταθέσετε; Και θα 
περιλαμβάνουν και μείωση του αριθμού των 
βουλευτών; 

Το ελληνικό Σύνταγµα έχει υποστεί πλήγµα-
τα τόσο ως προς το περιεχόµενό του όσο και 
ως προς την εφαρµογή του. Η αναθεώρησή 
του είναι αναγκαία και επιτακτική για να κα-
ταστεί πιο λιτό, σαφέστερο και φυσικά δηµο-
κρατικότερο. Είναι θέµα αξιοπιστίας για το πο-
λιτικό σύστηµα. ∆εν είναι δυνατόν, για παρά-
δειγµα, να έχουµε διαφορετική ποινική αντι-
µετώπιση της πολιτικής ηγεσίας από οποιον-
δήποτε άλλο πολίτη. Αυτά πρέπει να τελειώ-
νουν. Στόχος µας είναι, όµως, η συζήτηση 
για το Σύνταγµα να γίνει µε την κατά το δυ-
νατό πλατύτερη συµµετοχή της κοινωνίας, 
των θεσµών της, των πολιτών, του Κοινοβου-
λίου. Η κατάθεση των δικών µας προτάσεων 

θα γίνει µετά το πέρας της πρώτης αξιολόγη-
σης, την άνοιξη, ώστε να υπάρξει η δυνατό-
τητα να δώσουµε στη διαδικασία τη σηµασία 
και την προσοχή που της αρµόζει. Τώρα, ό-
σον αφορά τον αριθµό των βουλευτών, δεν 
έχουµε ταµπού, όλα να τα συζητήσουµε, αλ-
λά, πιστέψτε µε, δεν νοµίζω ότι είναι αυτό το 
µείζον πρόβληµα του ελληνικού πολιτικού συ-
στήµατος. Οταν υπάρχουν ζητήµατα δηµο-
κρατίας και συµµετοχής των πολιτών, ευθύ-
νης των υπουργών, κατοχύρωσης ατοµικών 
δικαιωµάτων, καλό είναι η συζήτηση να µην 
αποπροσανατολίζεται σε κατευθύνσεις ανού-
σιες και ακατανόητες. 
 Στην πρότασή σας για τον εκλογικό νόμο 

περιλαμβάνεται η κατάργηση ή η μείωση του 
μπόνους των 50 εδρών; Και το όριο του 3% 
θα παραμείνει;

Η πρότασή µας για τον εκλογικό νόµο θα απο-
τελέσει τµήµα της συνταγµατικής αναθεώρη-
σης και θα στοχεύει σε ένα αναλογικότερο και 
πάγιο εκλογικό σύστηµα, που θα κατοχυρώ-
νει ταυτόχρονα τη δυνατότητα σχηµατισµού 
κυβερνήσεων µε σαφές πολιτικό και ιδεολο-
γικό στίγµα. ∆εν θα φτιάξουµε ένα εκλογικό 
σύστηµα που θα ευνοεί µεγάλους συνασπι-
σµούς και ανοίκεια σχήµατα. 

offshore στο εξωτερικό. Το ρυθµιστικό πλαίσιο, λοιπόν, θα είναι και αυστη-
ρό και κοινωνικά δίκαιο. 
 Αν χρειαστεί, διατηρείτε το δικαίωμά σας να νομοθετήσετε μονομερώς;
Οι δανειστές µας αλλά και οι «θεσµοί» στη µεγάλη τους πλειονότητα κα-
τανοούν ότι οι θέσεις και οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι α-
πολύτως λογικές και δίκαιες. ∆εν θεωρώ ότι θα χρειαστεί να φτάσουµε σε 
αυτό το σηµείο. 
 Η ψηφοφορία για το ασφαλιστικό αποτελεί για εσάς και ψήφο εμπι-

στοσύνης προς την κυβέρνηση; 
Η κυβέρνηση έχει λάβει µέσα στους τρεις τελευταίους µήνες δύο φορές ψή-
φο εµπιστοσύνης. Μία στις προγραµµατικές δηλώσεις και µία στον Προϋ-
πολογισµό. Ωστόσο, η ψήφιση του ασφαλιστικού αποτελεί ψήφο εµπιστο-
σύνης στις επόµενες γενιές, που δικαιούνται κοινωνική προστασία. Για αυ-
τό και πιστεύω ότι τελικά ο αριθµός των βουλευτών που θα δώσουν ψήφο 
εµπιστοσύνης στο µέλλον θα είναι µεγαλύτερος των 153. 
 Θα εμμείνετε στην ανάγκη της εθνικής συνεννόησης στα θέματα αυτά; 

Και τι θα πράξετε; Θα καλέσετε, π.χ., σε συναντήσεις τους πολιτικούς αρ-
χηγούς; Ή θα εξετάσετε και το ενδεχόμενο νέας σύσκεψης υπό τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας;

Από τη δική µας πλευρά κάναµε ό,τι ήταν δυνατό για να υιοθετηθεί µια 
εθνική κόκκινη γραµµή για την προστασία των συντάξεων. Οι δυνάµεις 
της αντιπολίτευσης, όµως, αποφάσισαν µε µια κοντόφθαλµη λογική να υ-
πονοµεύσουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό που πρωτίστως όµως µας εν-
διαφέρει είναι να έχουµε την κοινωνία δίπλα µας σε αυτή τη µεγάλη προ-
σπάθεια. Αυτή είναι η κύρια προτεραιότητα και σε αυτήν θα επιµείνουµε. 
 Ηθελα, κ. πρόεδρε, μια πιο καθαρή απάντηση για το εάν η κυβέρνησή 

σας επιθυμεί τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα.
Η καθαρή θέση της κυβέρνησης είναι ότι στο πρόγραµµα είναι ευπρόσ-
δεκτος όποιος σέβεται την προσπάθεια της Ελλάδας και τις δυσκολίες του 
ελληνικού λαού. Οποιος, επίσης, συνυπολογίζει και τις ευρωπαϊκές ιδιαιτε-
ρότητες και έχει στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση και όχι τη διαρκή υπονό-
µευση του προγράµµατος. Το Ταµείο πιστεύω ότι θα τα συνυπολογίσει ό-
λα αυτά και θα πάρει τις αποφάσεις του µέχρι τον Μάρτη.
 Πότε προγραμματίζετε το κλείσιμο της αξιολόγησης;
Αµέσως µετά την ψήφιση του ασφαλιστικού και των ρυθµίσεων για τα «κόκ-
κινα» δάνεια θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ο στόχος µας είναι να έχει κλεί-
σει η αξιολόγηση πριν από το τέλος του Φλεβάρη. 
 Η συζήτηση για το χρέος μπορεί να αργήσει να ξεκινήσει; Και με ποιες 

θέσεις θα προσέλθει η ελληνική κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση;
Η συµφωνία είναι σαφής και πρέπει να τηρηθεί. Η συζήτηση για το χρέος 
ανοίγει µε το πέρας της πρώτης αξιολόγησης. Οσο για τις θέσεις της ελλη-
νικής κυβέρνησης, είναι επίσης σαφείς. Ηδη έχουµε πετύχει µια πρώτη α-
ναδιάρθρωση µε την αναχρηµατοδότηση του Ιουλίου που προβλέπει µα-
κρύτερο χρόνο αποπληρωµής και χαµηλά επιτόκια µέχρι και το 2019. Το 
δεύτερο βήµα είναι η ελάφρυνση της ετήσιας αποπληρωµής του χρέους 
για την περίοδο µετά το 2022, ώστε να εµπεδωθεί µια συνθήκη µακρο-
χρόνιας σταθερότητας και να καταστεί το χρέος µακροπρόθεσµα βιώσιµο. 
 Εχετε μιλήσει για ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Πότε θα το εξαγ-

γείλετε και σε τι θα σκοπεύει;
Η συµφωνία προβλέπει ότι θα καταθέσουµε το ολοκληρωµένο εθνικό σχέ-
διο για την ανάπτυξη µέχρι τον Μάρτιο του 2016. Αυτό είναι και το δικό 
µας χρονοδιάγραµµα. Σε ό,τι αφορά την ουσία, η δική µας κατεύθυνση 
είναι να εκπονήσουµε ένα σχέδιο µε άξονα την τόνωση της ενεργού ζήτη-
σης, την ενίσχυση της εργασίας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, 
χωρίς όµως µείωση του µεριδίου των µισθών όπως επιτάσσει η νεοφιλελεύ-

θα είναι η χρονιά του comeback της Ελλάδας 
έπειτα από 6 χρόνια κρίσης. 
 Ναι, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν 

πράγματι πιστεύετε ότι βγαίνει το μνημόνιο 
που υπογράψατε…

Προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η επιστρο-
φή στην ανάπτυξη και η επανεκκίνηση της οι-
κονοµίας. Με ένα πρόγραµµα δηµόσιων και 
ευρωπαϊκών επενδύσεων που θα ρίξει 8 δισ. 
στην οικονοµία, µε µια τουριστική σεζόν που 
όλες οι ενδείξεις λένε ότι θα ξεπεράσει κάθε 
προηγούµενο και πιθανόν να φτάσει ακόµη 
και τα 18 δισ. και µε την πολυπόθητη αποκα-
τάσταση της εµπιστοσύνης των αγορών που 
θα ανοίξει τον δρόµο για ιδιωτικές επενδύσεις, 
η οικονοµία θα έχει πολύ σηµαντικές δυνατό-
τητες ανάκαµψης. Εξάλλου µην ξεχνάµε ότι η 
συµφωνία έχει στόχο πρωτογενές πλεόνασµα 
το 2016 µόνο 0,5% του ΑΕΠ. Αν δεν το είχα-
µε πετύχει αυτό µε τη σκληρή διαπραγµάτευ-
ση, τότε το 2016 θα ήταν όχι απλώς δύσκολο 
αλλά καταστροφικό, αφού η συγκυβέρνηση 
Σαµαρά-Βενιζέλου είχε συµφωνήσει για πρω-
τογενές πλεόνασµα 4,5%, δηλαδή 7 δισ. πε-
ρισσότερο. Αν λοιπόν υπάρχει µια συµφωνία 
που δεν θα έβγαινε, διότι ήταν σχεδιασµένη 
να µη βγει, αυτή ήταν η συµφωνία της προ-
ηγούµενης κυβέρνησης. 
 Η κυβέρνησή σας έχει μπροστά της τη με-

ταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Εξακολουθεί-
τε να δεσμεύεστε ότι δεν θα υπάρξει καμία μεί-
ωση στις κύριες συντάξεις; Και πώς θα πείσε-
τε τους δανειστές;

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το ασφαλιστικό σύ-
στηµα έχει φτάσει στα όριά του και βρίσκεται 
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οι ευθύνες 
είναι γνωστές και αφορούν τη διαχείριση του 
ασφαλιστικού από τις µεταπολεµικές κυβερ-
νήσεις, αλλά και κυρίως από ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. 
όχι µόνο κατά την περίοδο της κρίσης αλλά 
και πριν από αυτή. Σας θυµίζω τα µηδενικά 
επιτόκια των αποθεµατικών από την Τράπεζα 
της Ελλάδος όταν ο πληθωρισµός έτρεχε µε 
25%, τη φούσκα του Χρηµατιστηρίου, τα δο-
µηµένα οµόλογα, αλλά και την καταστροφή 
του PSI που στοίχισε πάνω από 13 δισ. στα α-
σφαλιστικά ταµεία. Είναι, εποµένως, αναγκαία 
η µεταρρύθµιση ώστε το σύστηµα να κατα-
στεί βιώσιµο. Για άλλη µια φορά λοιπόν ερ-
χόµαστε να βγάλουµε εµείς τα κάστανα από 
µια φωτιά που άλλοι άναψαν. Από το 2010 έ-
ως σήµερα, εξάλλου, έχουν γίνει 11 περικο-
πές στις συντάξεις από Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ. Η δι-
κή µας δέσµευση από τη συµφωνία του Ιου-
λίου είναι η µείωση της συνταξιοδοτικής δα-
πάνης κατά 1% του ΑΕΠ για το 2016. Ηδη έ-
χουµε εξασφαλίσει τη µείωσή της κατά 0,6% 
χωρίς µειώσεις συντάξεων και αποµένει περί-
που 0,4%, δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ. 
∆εν υπάρχει, όµως, υποχρέωση να βρεθούν 
αυτά τα χρήµατα από περικοπές συντάξεων. 
Αντιθέτως, η συµφωνία προβλέπει τη δυνα-
τότητα λήψης ισοδύναµων µέτρων, τα οποία 
έχουµε ήδη επεξεργαστεί. Οι δανειστές, λοι-
πόν, οφείλουν να γνωρίζουν ότι εµείς θα τη-
ρήσουµε κατά γράµµα τη συµφωνία, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι θα υποκύψουµε σε πα-
ράλογες και άδικες απαιτήσεις. 
 Και οι κόκκινες γραμμές σας ενόψει των α-

ποφάσεων για τα «κόκκινα» δάνεια;
Η δέσµευση της κυβέρνησης είναι ότι τα στε-
γαστικά δάνεια που εµπίπτουν στους όρους 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς 
και τα δάνεια των µικροµεσαίων επιχειρήσε-
ων θα προστατευτούν από τις συνήθως κυνι-
κές διαθέσεις της αγοράς. Για τους µικρούς 
και τους µεσαίους θα δώσουµε µάχη και θα 
τους προστατεύσουµε. ∆εν έχουµε την ίδια 
αγωνία, οµολογώ, για αυτούς που έπαιρναν 
για χρόνια θαλασσοδάνεια από τις τράπεζες 
και εµφανίζουν δήθεν ζηµιογόνους απολογι-
σµούς, ενώ εκκαθαρίζουν τα κέρδη τους µε 

ΓΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
«Θα συναντηθώ 
µε οποιονδήποτε 
πολιτικό αρχηγό 
το ζητήσει. Σε 
ό,τι αφορά τα 
θέµατα των 
συνεργασιών, 
παρακολουθώ κι 
εγώ το τελευταίο 
διάστηµα µια 
αστεία συζήτηση. 
Με διασκεδάζει, 
δεν µπορώ να 
πω, αλλά θα 
προτιµούσα να µη 
συµµετέχω στη 
συντήρηση µιας 
άνευ αντικειµέ-
νου συζήτησης»

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ
«Ο ΣΥΡΙΖΑ κατα-
λαµβάνει πια το 
µεγαλύτερο κοµ-
µάτι του πολιτικού 
φάσµατος της 
Κεντροαριστεράς. 
Το δυστύχηµα εί-
ναι ότι στο Κέντρο 
δεν έχουµε αξιό-
πιστους συνοµι-
λητές. ΠΑΣΟΚ και 
Ποτάµι δυστυχώς 
παραµένουν 
περισσότερο 
εγκλωβισµένοι 
σε µια αδιέξοδη 
αντικυβερνητική 
καταγγελία, 
παραγνωρίζοντας 
ότι εκπροσωπούν 
έναν χώρο που εξ 
ορισµού θα έπρε-
πε να βρίσκεται 
σε διαρκή διάλογο 
µε τη κυβερνώσα 
Αριστερά»

συνέχεια στις σελ. 10-11  »

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 
με δεδομένες τις ιδεολογικές 
μας διαφορές, είναι απολύτως 
συμπαγής. Η σχέση μου με τον 
Πάνο Καμμένο είναι εξαιρετική


