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Στον ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Ω
ς «χρονιά της επιστροφής έπειτα από έξι 
χρόνια κρίσης» χαρακτηρίζει το 2016 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επι-

σηµαίνοντας ότι έπεσαν 5 δισ. στην αγορά σε 
έξι µήνες και ότι έρχονται άλλα 8 δισ. ευρώ το 
νέο έτος από ΕΣΠΑ και αναπτυξιακές τράπεζες.

Ο Αλ. Τσίπρας, µε την αποκαλυπτική του συ-
νέντευξη στη Realnews, ανοίγει τα χαρτιά του 
για µείζονα θέµατα:
f Αφήνει, για πρώτη φορά, ανοιχτό το ενδεχό-
µενο να ψηφίσουν το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο 
της κυβέρνησης πάνω από 153 βουλευτές. «Πι-
στεύω ότι τελικά ο αριθµός των βουλευτών που 
θα δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στο µέλλον θα εί-
ναι µεγαλύτερος των 153», αναφέρει.
f Προειδοποιεί πως «οικουµενικές κυβερνήσεις, 
νέες εκλογές και άλλα σενάρια "αριστερής πα-
ρένθεσης" που προωθούνται από την εγχώρια 
ολιγαρχία και το χρεοκοπηµένο πολιτικό σύστη-
µα έχουν διαψευστεί στο παρελθόν και θα δια-
ψευστούν και στο µέλλον».
f Επισηµαίνει πως «το δυστύχηµα είναι ότι 
στο Κέντρο δεν έχουµε αξιόπιστους συνοµιλη-
τές» και κατηγορεί ΠΑΣΟΚ και Ποτάµι ότι «δυ-
στυχώς παραµένουν περισσότερο εγκλωβισµέ-
νοι σε µια αδιέξοδη αντικυβερνητική καταγγε-
λία», ενώ «θα έπρεπε να βρίσκονται σε διαρκή 
διάλογο µε την κυβερνώσα Αριστερά». Αίσθη-
ση αναµένεται να προκαλέσει η εκτίµησή του ότι 
«οι επιτυχίες της κυβέρνησης τη νέα χρονιά θα 
φέρουν διεργασίες και εξελίξεις» και στον χώρο 
της Κεντροαριστεράς, ενώ εµµέσως πλην σαφώς 
πραγµατοποιεί άνοιγµα σε ∆ηµοκρατική Συµπα-
ράταξη και Ποτάµι: «Αν κάποιοι θέλουν να στη-
ρίξουν τη µεγάλη εθνική προσπάθεια, είναι βε-
βαίως ευπρόσδεκτοι. Αλλά όχι µε όρους πολιτι-
κής συναλλαγής».
f Κλείνει το θέµα της συνεργασίας µε τον Βασί-
λη Λεβέντη, κάνοντας λόγο για «αστεία συζήτη-
ση»: «Με διασκεδάζει, δεν µπορώ να πω, αλλά θα 
προτιµούσα να µη συµµετέχω στη συντήρηση 
µιας άνευ αντικειµένου συζήτησης», αναφέρει.
f Χαρακτηρίζει «εξαιρετική» τη σχέση µε τον 
Πάνο Καµµένο.
f Ερωτώµενος για το εάν προτιµάει Ευάγγελο 
Μεϊµαράκη ή Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόε-
δρο της Ν.∆., απαντά: «Αµφότεροι, µε τον δι-
κό του τρόπο ο καθένας, αποτελούν εκπροσώ-
πους ενός παλιού και χρεοκοπηµένου πολιτικού 
συστήµατος».
f Αφήνει ανοιχτό το σενάριο περί ανασχηµα-
τισµού στο εξάµηνο µετά τις εκλογές: «Οι ανα-
σχηµατισµοί, όπως ξέρετε καλά, δεν προαναγ-
γέλλονται. Ούτε αποτελούν απειλή».

Ο Αλ. Τσίπρας προαναγγέλλει το τέλος των 
capital controls και είσοδο σε θετικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης στο δεύτερο εξάµηνο του έτους, δη-
λώνει πως «δεν χρειάζονται νέα µέτρα για να πιά-
σουµε τους στόχους του προγράµµατος», εκτιµά 
ότι το σχέδιο για ευρωζώνη δύο ταχυτήτων και 
το Grexit δεν έχουν ηττηθεί πλήρως, επισηµαί-
νει πως υπάρχουν κύκλοι στην Ευρώπη που µε 
αφορµή την αξιολόγηση θέλουν να ρίξουν την 
κυβέρνησή του, ενώ απαντά για την αξιολόγη-
ση, το χρέος και τον νέο εκλογικό νόµο.

 Κύριε πρόεδρε, κατά κοινή ομολογία το 2016 θα είναι μια πολύ δύσκολη 
χρονιά. 

Το 2016 θα είναι η χρονιά της ανάκαµψης και της εξόδου από την κρίση. Και 
αυτό δεν είναι ευχή. Για πρώτη φορά έχουµε τη δυνατότητα να κλείσουµε αυ-
τόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, στον οποίο µπήκαµε από το 2010. Κατ’ αρχάς 
καταφέραµε να κλείσουµε µια πολύ δύσκολη χρονιά, τη χρονιά της σκληρής δι-
απραγµάτευσης, µε µηδενική ύφεση, όταν όλοι υπολόγιζαν πάνω από 4%. Και 
αυτό δεν έγινε από θαύµα, αλλά µε σκληρή δουλειά. Για πρώτη φορά η Ελλάδα 
είναι πρώτη µεταξύ των 28 κρατών-µελών στην απορρόφηση των πόρων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, χάρη στην εντατική προσπάθεια εξυγίανσης των προγραµ-
µάτων. Μέσα σε ένα µόλις τρίµηνο καταφέραµε να διοχετεύσουµε στην πραγ-
µατική οικονοµία 5 δισ. ευρώ. Ενώ για το 2016 θα διοχετευτούν στην πραγµα-
τική οικονοµία, συνδυαστικά από διαρθρωτικά προγράµµατα και προγράµµα-

τα των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών τραπεζών 
(EIB, EBRD), συνολικά 8 δισ. ευρώ. Ταυτόχρο-
να η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών και η αναµενόµενη ολοκλήρωση της 
πρώτης αξιολόγησης θα ανοίξουν τη συζή-
τηση για την αναγκαία αποµείωση του χρέ-
ους, που µε τη σειρά της θα σηµατοδοτήσει 
την ανάκτηση εµπιστοσύνης δανεισµού από 
τις αγορές. Συνεπώς, το 2016 θα είναι η χρο-
νιά που θα γυρίσουµε στην ανάπτυξη, θα τε-
λειώσουµε µε τους κεφαλαιακούς ελέγχους 
στις τράπεζες, θα αποµειώσουµε το χρέος και 
θα επιστρέψουµε στις αγορές. Με δυο λόγια, 

∆εν θα υποκύψουµε
σε παράλογες και
άδικες απαιτήσεις

Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός
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«Για το ασφαλιστικό 
πιστεύω ότι τελικά ο 
αριθµός των βουλευτών 
που θα δώσουν 
ψήφο εµπιστοσύνης 
στο µέλλον θα είναι 
µεγαλύτερος των 153»


