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τον ΣΥΡΙΖΑ τη συµµετοχή και της Ν.∆. Τα ίδια έλεγε και παραµονή των εκλογών, τα 
ίδια και αµέσως µετά. Ο λαός µας, όµως, επέλεξε σε δύο απανωτές εκλογές να α-
φήσει τη ∆εξιά στην αντιπολίτευση.
 Στις σχέσεις σας με τον Πάνο Καμμένο υπάρχουν σύννεφα;
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µε δεδοµένες τις ιδεολογικές µας διαφορές, είναι 
απολύτως συµπαγής. Η σχέση µου µε τον Πάνο Καµµένο είναι εξαιρετική.
 Μεταξύ του Ευάγγελου Μεϊμαράκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιον προ-

τιμάτε για αντίπαλο; 
Αµφότεροι -µε τον δικό του τρόπο ο καθένας- αποτελούν εκπροσώπους ενός πα-
λιού και χρεοκοπηµένου πολιτικού συστήµατος. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηρι-
στικό της Ν.∆. σήµερα και αυτό θα αντανακλά µοιραία και σε οποιονδήποτε κερ-
δίσει την εκλογική µάχη. Οποιος, λοιπόν, κι αν είναι ο αρχηγός, το δίληµµα θα εί-
ναι πάντα: Αριστερά ή ∆εξιά;
 Σας εγκαλούν, πάντως, για «ανοιχτή γραμμή», κάποιοι και για «υπόγεια συμ-

μαχία», με τον Κώστα Καραμανλή. Τι απαντάτε και πώς κρίνετε την κυβερνητική 
του θητεία;

∆εν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που µε εγκαλούν και ποιες οι σκοπιµότητές τους. Τον 
Κώστα Καραµανλή τον γνωρίζω, αλλά δεν έχω ανοιχτή γραµµή. Τον εκτιµώ και τον 
σέβοµαι, αλλά ως πολιτικό αντίπαλο.
 Η κυβέρνησή σας, αν πιεστεί, θα λάβει νέα δημοσιονομικά μέτρα το 2016, κ. 

πρόεδρε; Θα ήθελα τη δέσμευσή σας επ’ αυτού...
Ο Προϋπολογισµός του 2016 είναι ο πρώτος εδώ και πολλά χρόνια που αποτυπώ-
νει την πραγµατική κατάσταση πραγµάτων. ∆εν χρειάζονται νέα µέτρα για να πιά-
σουµε τους στόχους του προγράµµατος.
 Πώς αισθανθήκατε που πήρατε πίσω το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμ-

μα; Μπορεί -και έως πού- οι δανειστές να «κυβερνούν αυτόν τον τόπο»;
Κανένα νοµοσχέδιο δεν πάρθηκε πίσω. Η συζήτηση του νοµοσχεδίου θα συνεχι-
στεί µετά τις γιορτές, µε την κανονική διαδικασία και όχι µε αυτή του κατεπείγο-
ντος. Κι αυτό εξαιτίας των ακατανόητων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, που α-
ντικειµενικά έδινε έδαφος σε κάποιους στο Eurogroup -που παραδοσιακά στέκε-
ται απέναντι στην Ελλάδα- να εγείρουν ενστάσεις εκ του µη όντος. Αλλωστε, τα έ-
κτακτα µέτρα που προέβλεπε το νοµοσχέδιο έχουν ήδη περάσει, ενώ ό,τι µένει θα 
ψηφιστεί µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Γενάρη.
 Τελευταία, έστω και δειλά-δειλά, ορισμένοι ευρωπαϊκοί παράγοντες επαναφέ-

ρουν σενάρια Grexit. Για ποιον σκοπό; Και τι απαντάτε;
Το σχέδιο για την ευρωζώνη των δύο ταχυτήτων µπορεί να δέχθηκε ένα καίριο πλήγ-

µα τον Ιούλιο και αντικειµενικά να έχει απο-
δυναµωθεί, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι έχει 
ηττηθεί πλήρως. ∆ιότι, µη γελιέστε, το Grexit 
δεν έχει να κάνει µε την Ελλάδα. Εχει να κά-
νει µε ένα ευρύτερο σχέδιο κάποιων κύκλων 
της ευρωπαϊκής ελίτ για συνολική µεταµόρ-
φωση του ευρωπαϊκού χάρτη. ∆εν ανησυχώ 
όµως. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον τον αδύ-
ναµο κρίκο. Εχει σταθεροποιηθεί πολιτικά και 
πολύ σύντοµα θα σταθεροποιηθεί και οικο-
νοµικά και κοινωνικά.
 Ανησυχείτε μήπως υπάρχουν κύκλοι στην 

Ευρώπη που θα θελήσουν, με αφορμή τα δύ-
σκολα μέτρα της αξιολόγησης, να ρίξουν την 
κυβέρνησή σας ή να μην ξεκινήσουν τη δια-
πραγμάτευση για το χρέος;

Μα φυσικά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην 
Ελλάδα άνοιξε έναν κύκλο πολιτικών αλλαγών, 
όπως στην Πορτογαλία, και συνεχίζει να απο-
τελεί ένα σύµβολο αντίστασης στον νεοφιλε-
λευθερισµό. Το ότι κάποιοι ακόµη φαντασι-
ώνονται την «αριστερή παρένθεση», όµως, 
δεν σηµαίνει ότι αυτό αποτελεί και ρεαλιστι-
κό στόχο. Η κυβέρνηση είναι σταθεροποιη-
µένη και έχει προοπτική τετραετίας.
 Το τέλος των capital controls πότε το υπο-

λογίζετε; Και την επιστροφή στην ανάπτυξη;
Εχω περιγράψει αρκετές φορές τον πολιτι-
κό σχεδιασµό και το χρονοδιάγραµµα της 
κυβέρνησης. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 
2016 θέλουµε να κλείσουµε την πρώτη αξι-
ολόγηση, στη συνέχεια θα ανοίξει η συζήτη-
ση για το χρέος και µέσα στο δεύτερο τρίµη-
νο του 2016 θα έχουµε ήδη περάσει σε θετι-
κούς ρυθµούς ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστηµα οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα 

«  συνέχεια από τις σελ. 8-9

 Πολλοί πάντως, κ. πρόεδρε, εκτιμούν πως 
η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν θα αντέ-
ξει μέτρα όπως το ασφαλιστικό και το φορο-
λογικό των αγροτών και θα οδηγηθούμε σε οι-
κουμενική ή σε νέες εκλογές...

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία προέκυψε µε-
τά από εκλογές, που για πρώτη φορά έγιναν 
µετά το κλείσιµο της συµφωνίας και όχι πριν 
από αυτό. Οσοι στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ το έκα-
ναν γνωρίζοντας τις δυσκολίες, τις ευκαιρίες 
και την προοπτική. Και είναι ακριβώς γι’ αυ-
τόν τον λόγο που η κυβερνητική πλειοψηφία 
είναι και θα παραµείνει συµπαγής. Καµία α-
νησυχία λοιπόν. Οικουµενικές κυβερνήσεις, 
νέες εκλογές και άλλα σενάρια «αριστερής πα-
ρένθεσης» που προωθούνται από την εγχώ-
ρια ολιγαρχία και το χρεοκοπηµένο πολιτικό 
σύστηµα έχουν διαψευστεί στο παρελθόν και 
θα διαψευσθούν και στο µέλλον.
 Αν, παρ’ όλα αυτά, οι εξελίξεις είναι αρνη-

τικές, μπορεί να υπάρξει οικουμενική κυβέρ-
νηση με εσάς πρωθυπουργό και τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία;

Η Ελλάδα το 2016 βγαίνει από την κρίση και 
ανακάµπτει. Συνεπώς, όλα αυτά τα σενάρια 
θα µείνουν όνειρα θερινής νυκτός. Η κυβέρ-
νηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θα πε-
τύχει όχι µόνο την έξοδο από την επιτροπεία 
των δανειστών αλλά και µεγάλες θεσµικές το-
µές που µέχρι τώρα κανείς δεν τόλµησε. Οσοι 
κυβέρνησαν 40 χρόνια και βύθισαν τη χώρα 
ας µην είναι τόσο ανυπόµονοι να επιστρέ-
ψουν σε κυβερνητικούς θώκους. Το 2019 θα 
µας κρίνει ο λαός ξανά. Μέχρι τότε, ας απο-
φασίσουν να είναι πιο δηµιουργικοί για τον 
τόπο, γιατί ο λαός δεν κρίνει µόνο την κυβέρ-
νηση αλλά και την αντιπολίτευση.
 Διεύρυνση της σημερινής κοινοβουλευτι-

κής πλειοψηφίας, πάντως, δεν αποκλείεται, κ. 
πρόεδρε. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα τη συ-
ζητούσατε; Και θεωρείτε εν δυνάμει σύμμαχό 
σας περισσότερο τη Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη της Φώφης Γεννηματά ή το Ποτάμι του 
Σταύρου Θεοδωράκη;

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι απολύ-
τως συµπαγής. Αν κάποιοι θέλουν να στηρί-
ξουν τη µεγάλη εθνική προσπάθεια, είναι βε-
βαίως ευπρόσδεκτοι. Αλλά όχι µε όρους πολι-
τικής συναλλαγής. Κακά τα ψέµατα: Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ καταλαµβάνει πια το µεγαλύτερο κοµµά-
τι του πολιτικού φάσµατος της Κεντροαριστε-
ράς. Το δυστύχηµα είναι ότι στο Κέντρο δεν 
έχουµε αξιόπιστους συνοµιλητές. ΠΑΣΟΚ και 
Ποτάµι δυστυχώς παραµένουν περισσότερο 
εγκλωβισµένοι σε µια αδιέξοδη αντικυβερνη-
τική καταγγελία, παραγνωρίζοντας ότι εκπρο-
σωπούν έναν χώρο που εξ ορισµού θα έπρε-
πε να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο µε τη κυ-
βερνώσα Αριστερά. Είµαι όµως αισιόδοξος 
ότι οι επιτυχίες της κυβέρνησης τη νέα χρο-
νιά θα φέρουν διεργασίες και εξελίξεις και σε 
αυτόν τον χώρο.
 Με τον Βασίλη Λεβέντη θα συναντηθείτε; 

Και βλέπετε την Ενωση Κεντρώων ως πολιτι-
κά συγγενές και φερέγγυο κόμμα για τυχόν 
συνεργασία;

Θα συναντηθώ µε οποιονδήποτε πολιτικό αρ-
χηγό το ζητήσει. Σε ό,τι αφορά τα θέµατα των 
συνεργασιών, παρακολουθώ κι εγώ το τελευ-
ταίο διάστηµα µια αστεία συζήτηση. Με δι-
ασκεδάζει, δεν µπορώ να πω, αλλά θα προ-
τιµούσα να µη συµµετέχω στη συντήρηση 
µιας άνευ αντικειµένου συζήτησης.
 Αλήθεια, κ. πρόεδρε, μετά την εκλογική σας 

νίκη τον Σεπτέμβριο, στην τηλεφωνική σας ε-
πικοινωνία με τη Φώφη Γεννηματά τής προτεί-
νατε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση;

Η κυρία Γεννηµατά θέτει διαρκώς ως προϋ-
πόθεση της συµµετοχής της σε κυβέρνηση µε 

«Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει 
την τετραετία και θα πετύχει 
όχι μόνο την έξοδο από την 
επιτροπεία των δανειστών 
αλλά και μεγάλες θεσμικές 
τομές που μέχρι τώρα κανείς 
δεν τόλμησε»

«Ολα τα σενάρια 
για οικουµενικές 
κυβερνήσεις θα 
µείνουν όνειρα 
θερινής νυκτός»


