
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Θέλω να σας 

καλωσορίσω. Δεν έχω καμία πρόθεση να δραματικοποιήσω την κατάσταση 

την οποία γνωρίζετε και που είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη. 

Είχα δύο ενδιαφέρουσες τηλεφωνικές συνομιλίες. Η μία ήταν με τον κ. 

Μπαρόζο στις 16.00’ η ώρα σήμερα. Εναγωνίως περιμένουν τη δημιουργία 

κυβέρνησης στην Ελλάδα και την επιτυχή κατάληξη όλων αυτών των 

προσπαθειών που κάνουμε όλοι μαζί. Η δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία ήταν 

με τον κ. Προβόπουλο. Η κατάσταση στις τράπεζες είναι πάρα πολύ δύσκολη. 

Οι αναλήψεις και οι εκροές μέχρι τις 16.00’ η ώρα που τον πήρα, 

ξεπερνούσαν τα 600 εκατομμύρια ευρώ, έφτασαν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. 

Εκεί δεν προστίθενται και όλες αυτές οι εντολές που πήραν οι τράπεζες για να 

μετατρέψουν σε ομόλογα γερμανικού δημοσίου και σε άλλα τέτοια πράγματα. 

Υπολογίζουν ότι κι αυτά θα συμποσούνται περίπου στα 800 εκατομμύρια 

ευρώ. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Όλα 

μαζί; 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ναι, όλα μαζί. 

Τις επόμενες δύο μέρες θα είναι χειρότερη η κατάσταση. Χαρακτηριστικά 

μου είπε ο κ. Προβόπουλος ότι βεβαίως δεν υπάρχει πανικός, αλλά υπάρχει 



ένας μεγάλος φόβος, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε πανικό. Ανέφερε επίσης 

ότι η αντοχή των τραπεζών είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. 

Αν λοιπόν κι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τώρα -που επιθυμούμε- 

να σχηματιστεί κυβέρνηση αποτύχει, τότε τα πράγματα δεν ξέρω πώς θα 

εξελιχθούν. Έχουμε μεγάλη ευθύνη και την αισθάνομαι προσωπικά. Σκέφτηκα 

ότι δεν μπορώ να πάρω μόνος μου την ευθύνη ότι απέτυχα στην προσπάθεια 

να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πρέπει να βγω αύριο και να πω στον ελληνικό λαό 

ότι απέτυχα. Αλλά δεν απέτυχα εγώ. Δεν ήταν στο χέρι μου εγώ να 

σχηματίσω κυβέρνηση. Έπρεπε όλοι να συμπέσουμε επί το αυτό να 

σχηματίσουμε κυβέρνηση. 

Υπήρξε μία πρόταση, την οποία είχαμε τηλεφωνικά κουβεντιάσει με τον 

κ. Κουβέλη, να γίνει μία κυβέρνηση από προσωπικότητες, η οποία όμως δεν 

προχώρησε. Ξαναγυρίζω πάλι και λέω ότι είναι καλή ιδέα μια κυβέρνηση εκ 

προσωπικοτήτων, η οποία θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας -βεβαίως 

όχι μικρότερης των δεκαοχτώ μηνών- και που θα μπορέσει να περιλάβει την 

προσπάθεια να επιλύσει θέματα, όπως αυτά τα οποία έθεσε ο κ. Κουβέλης 

και για τα οποία συμφωνούμε όλοι μας. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Λέτε 

τα θέματα που έθεσα αναφορικά με την οικουμενική κυβέρνηση; 



ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ναι. Θα έλεγα 

αυτή την κουβέντα την οποία κάναμε. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Αυτά 

τα στοιχεία σε σχέση με την οικουμενική κυβέρνηση και ότι θα έπρεπε να 

μεταφέρουμε… 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ναι και στα 

οποία εγώ προσωπικά θα σταθώ δίπλα, θα συμπαρασταθώ, θα 

προσπαθήσω.  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κύριε 

Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, η συζήτηση για κυβέρνηση προσωπικοτήτων και 

πάλι θα πάει στο ποιοι είναι εκείνοι και ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις οι 

οποίες τη στηρίζουν. Δηλαδή θα υπάρξει η αντιστοίχιση με το πρόβλημα το 

οποίο ψάχνουμε. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Νομίζω ότι οι 

δυνάμεις οι οποίες είναι εδώ για να συμφωνήσουν ότι θα στηρίξουν μια 

κυβέρνηση εκ προσωπικοτήτων, μπορούν να το πετύχουν.  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Εγώ θέλω 

να επαναλάβω μέσα σ’ αυτό το δύσκολο σημερινό πλαίσιο και τη συγκυρία 

αυτή την πολύ δυσάρεστη, στην οποία όμως πρέπει να βρεθεί λύση, τη 

σταθερή μου προσήλωση στην εξεύρεση λύσης, γιατί η χώρα πράγματι 



αντιμετωπίζει έναν υπαρκτό κίνδυνο. Κι αυτά τα οποία μας είπατε για τον 

Προβόπουλο, το επιβεβαιώνουν.  

Θέλω να πω πολύ γρήγορα ότι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη 

που απέρριψε τη συμμετοχή του, γιατί οι εκλογές έχουν διαμορφώσει ένα νέο 

σκηνικό, που απαιτεί και μια πολιτική αντιστοίχιση αποτελέσματος και 

κυβέρνησης. Αυτό που σωστά είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Βαγγέλης ο 

Βενιζέλος σαν πολιτική νομιμοποίηση, να μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη 

κυβέρνηση. Δηλαδή και τυπική και κοινωνική νομιμοποίηση. Πρέπει να 

υπάρχει και κοινωνική αποδοχή. 

Γι’ αυτό και εμείς είχαμε κάνει αυτήν την τριπλή πρόταση: Στην αρχή όλοι 

μαζί, οι έχοντες μια άποψη γύρω από τα ευρωπαϊκά και τον αναγκαίο 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Η δεύτερη πρόταση, αφού 

απερρίφθη η πρώτη, ήταν να υπήρχε τουλάχιστον μεταξύ των κομμάτων των 

ευρύτερων –να το πω έτσι- της Αριστεράς -ίσως και του Καμμένου αν ήθελε- 

που έχουν προς την κατεύθυνση αυτή μια άποψη, με τη δική μας ανοχή. Κι 

αυτό δεν έγινε δεκτό. Από εκεί και πέρα είπαμε την πρόταση που τελικά 

απέρριψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι τρεις αυτές προτάσεις δεν θα έπασχαν από το 

θέμα της νομιμοποίησης, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό.  

Βεβαίως θα δεχόμουν μία πρόταση με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ 

και τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη του Κουβέλη, που θα επέτρεπε μία 



βιώσιμη κυβέρνηση. Εφόσον είναι αυτά τα τρία κόμματα μαζί για παράδειγμα 

και πείτε για προσωπικότητα που θα στηριζόταν σε αυτά τα τρία κόμματα -τα 

κόμματα αυτά θα ήταν ενεργά στην υποστήριξη αυτή- θεωρώ ότι είναι μία 

λύση. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ο κ. Βενιζέλος 

έχει το λόγο. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Κύριε Πρόεδρε, εμείς έχουμε ταχθεί και 

προεκλογικά και μετεκλογικά σταθερά υπέρ της ανάγκης σχηματισμού  

ισχυρής κυβέρνησης συνεργασίας. Προεκλογικά μιλούσαμε για την 

κυβέρνηση συνεργασίας όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων της ευθύνης, 

της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης. Μετεκλογικά, λαμβάνοντας υπόψη τα 

μηνύματα του ελληνικού λαού, ευθύς εξ αρχής από το ίδιο το βράδυ των 

εκλογών ταχθήκαμε υπέρ μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ευρωπαϊκού 

προσανατολισμού για την οριστική υπέρβαση του μνημονίου. 

Όταν πήρε τη δική του εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να 

στηρίξουμε και κυβέρνηση της Αριστεράς, κάτι το οποίο έχουν πει και οι τρεις 

παριστάμενοι εδώ και ο κ. Κουβέλης και ο κ. Σαμαράς με τον δικό τους τρόπο, 

άλλος μετέχοντας, άλλος στηρίζοντας, άλλος ανεχόμενος στη Βουλή. 

Απερρίφθη αυτή η πρόταση. Στη συνέχεια αποδεχθήκαμε την πρόταση της 



οικουμενικής κυβέρνησης που διατύπωσε ο κ. Κουβέλης, η οποία ταυτιζόταν 

κατ’ ουσίαν με την πρότασή μας για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Και τώρα 

έρχεται η πρότασή σας για κυβέρνηση προσωπικοτήτων με τη μέγιστη δυνατή 

κοινοβουλευτική στήριξη. Αλλά βεβαίως για να φθάσουμε στη μέγιστη, πρέπει 

να έχουμε την ελάχιστη απαιτούμενη πρώτα. 

Αναμφίβολα τα τρία κόμματα που παρίστανται εδώ –δεν θέλω να 

προκαταβάλω τον κ. Κουβέλη και τη ΔΗΜ.ΑΡ.- δίνουμε αυτή την ελάχιστη 

κοινοβουλευτική βάση. Όμως, εάν αυτό συμβεί, πρέπει να είναι η αφετηρία 

ώστε αύριο να επιδιώξουμε τη διεύρυνση αυτής της κοινοβουλευτικής βάσης 

υποστήριξης, καλώντας και τα άλλα κόμματα να μετάσχουν σ’ αυτή την εθνική 

συνευθύνη.  

Άρα, θα σας παρακαλούσα ανεξαρτήτως της έκβασης της σημερινής 

συζήτησης, αύριο –αν συμφωνείτε- να αναλάβετε μια πρωτοβουλία, αφού θα 

έχουν ωριμάσει τα πράγματα εδώ, να κληθούν και άλλα κόμματα τα οποία δεν 

έχουν αποκλείσει τη συμμετοχή τους σε μια τέτοια κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι 

επισήμως… 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Μάλλον στη 

στήριξη μιας κυβέρνησης… 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Ναι, στη στήριξη μιας κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι 



εκεί πρέπει να κληθούν όλοι. Θα εξαιρούσα τη Χρυσή Αυγή για λόγους που 

είναι προφανείς και που δεν χρειάζεται να εξηγήσω σε σας και σε κανέναν 

άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα έβλαπτε να είναι παρόντες και Αρχηγοί 

κομμάτων που τελικώς δεν θα μετάσχουν στη στήριξη, αλλά πρέπει να 

τοποθετηθούν εδώ, και ενώπιόν σας, επί του θέματος αυτού.  

Επί της ουσίας θέλω να σας πω ότι έχει αναδειχθεί αναμφίβολα μία 

περίεργη, θα έλεγα, ανιστόρητη και αναντίστοιχη στο μέγεθος της κρίσης και 

στο μέγεθος του κινδύνου, αλαζονική και μικροκομματική στάση, την οποία 

δεν θέλω ενώπιόν σας περισσότερο να στηλιτεύσω. Θα το κάνω αυτό 

δημόσια,  απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό.  

Το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει ένα τεράστιο βάρος. Έχει απολέσει ένα 

τεράστιο ποσοστό της δύναμής του, τριάντα ποσοστιαίες μονάδες του 

εκλογικού Σώματος και αυτό είναι ένα κόστος ιστορικό, το οποίο άλλαξε τα 

μεγέθη της παράταξής μας.  

Είπα ότι δεν θα αναλάβουμε ευθύνη μεγαλύτερη από όση μας 

αναλογεί, αλλά αναμφίβολα η εθνική ευθύνη είναι απεριόριστη. Η εθνική 

ευθύνη είναι απεριόριστη, αλλά σε μια δημοκρατία πρέπει να κατανέμεται 

κοινοβουλευτικά και πολιτικά κατά τη δύναμη των κομμάτων. Έτσι λέει η 

δημοκρατία και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και τα άλλα κόμματα.  



Επίσης, θέλω να σας πω ότι με την ιδιότητά μου του μέχρι πρότινος 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών έχω πλήρη 

συνείδηση αυτών που σας είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτών που σας είπε 

και ο κ. Προβόπουλος. Αλλά, ξέρετε, αυτά πρέπει να ειπωθούν στον ελληνικό 

λαό από αυτούς. Δηλαδή υπάρχει ένα τεκμήριο αμφισβήτησης για το τι λένε 

τα κόμματα και έχουμε υποστεί με πολύ έντονο τρόπο τις συνέπειες αυτού του 

τεκμηρίου αμφισβήτησης της ειλικρίνειάς μας. Μιλάμε την αλήθεια. Η γλώσσα 

της αλήθειας δεν είναι αρεστή.  

Πρέπει και ο κ. Παπαδήμος και ο κ. Προβόπουλος και όλοι να μιλήσουν 

με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θέλω να μιλάνε οι εκπρόσωποι των 

ευρωπαϊκών θεσμών ούτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρέπει αυτή 

η υπόθεση της δημοκρατίας να είναι μια ελληνική υπόθεση, μια υπόθεση του 

κυρίαρχου ελληνικού λαού, αλλά τα αρμόδια όργανα κατά το Σύνταγμα και το 

νόμο, δηλαδή ο Πρωθυπουργός και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 

οφείλουν να μιλήσουν και να μιλήσουν καθαρά.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ορίστε, 

κύριε Κουβέλη, έχετε το λόγο.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, όταν η εντολή εδόθη στο δεύτερο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ, τότε 

προσήλθα και είπα «πάρτε την εντολή, αξιοποιήστε την, προχωρήστε και 



συγκροτήστε μια κυβέρνηση, η οποία θα έχει το δικό σας πρόσημο, το 

πρόσημο της Αριστεράς και εγώ θα στηρίξω ανεπιφύλακτα».  

Εκείνη την εποχή υπήρχε η δήλωση του κ. Σαμαρά, η δήλωση του κ. 

Βενιζέλου και θα μπορούσε πράγματι τότε να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση, με 

πρωτοβουλία του εντολοδόχου τη στιγμή εκείνη, Προέδρου της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα. Δεν αξιοποιήθηκε αυτή 

η εντολή.  

Με πλήρη επίγνωση όλων εκείνων που συνιστούν τη σημερινή 

πραγματικότητα για τη χώρα μας, προσήλθα με δεύτερη πρόταση για τη 

συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων 

που έχουν δεδομένη τη φιλοευρωπαϊκή στάση, αναφορικά με την παραμονή 

της χώρας στην ευρωζώνη και στο ευρώ και προφανώς έχουν πάρει και την 

εντολή από τον ελληνικό λαό με τη μια ή την άλλη μορφή να αποδεσμευθεί η 

χώρα από το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση.  

Θεώρησα τότε, κύριε Πρόεδρε, και είχα τη δυνατότητα να το εκθέσω 

και χθες το βράδυ που συναντηθήκαμε ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή και του 

δευτέρου κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπα αυτό διότι μια κυβέρνηση, για να 

είναι οικουμενική ή τουλάχιστον να έχει αυτά τα οικουμενικά χαρακτηριστικά 

και στοιχεία, πρέπει να έχει μια ικανή κοινοβουλευτική και λαϊκή στήριξη όσο 

και νομιμοποίηση. Αυτό δεν κατέστη δυνατό.  



Θα μπορούσε πράγματι μια κυβέρνηση από προσωπικότητες, 

τηρουμένων των αναλογιών, να έχει τα χαρακτηριστικά της οικουμενικής, 

δηλαδή τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Διότι, κύριε Πρόεδρε, με πλήρη 

επίγνωση του πού βρίσκεται η χώρα και ότι δεν έχει ανάγκη η χώρα                

–αντιθέτως- να προσφύγει σε νέες εκλογές, δεν χρειάζεται νέες εκλογές, θα 

μπορούσε κανείς να συζητήσει μια μορφή κυβέρνησης από προσωπικότητες, 

αλλά και πάλι με το χαρακτηριστικό της οικουμενικότητας, δηλαδή της 

στήριξης από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων ή έστω των δυνάμεων που 

έχουν τα συγκεκριμένα πολιτικά στοιχεία, το φιλοευρωπαϊσμό, την πολιτική 

θέση για την αποδέσμευση, την αποκλιμάκωση, την απένταξη από τις 

ρυθμίσεις του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης.  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Εννοείτε 

και του ΣΥΡΙΖΑ.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Να 

ολοκληρώσω, κύριε Σαμαρά.  

Αν δεν έχει και τη στήριξη και τη συμμετοχή του δευτέρου κόμματος, 

δεν θα μπορέσει να σταθεί και θα είναι εξαιρετικά εύκολο να καταρρεύσει την 

επόμενη μέρα της γέννησής της, διότι θα στερείται ακριβώς αυτού του 

κρίσιμου στοιχείου που είναι η λαϊκή και η κοινοβουλευτική νομιμοποίηση 

στην ευρύτητά της. Πολύ δε περισσότερο μια τέτοια κυβέρνηση χρειάζεται –θα 



έλεγα- ακόμα μεγαλύτερη στήριξη, ακόμα μεγαλύτερη νομιμοποίηση, διότι δεν 

προέρχεται από τις δυνάμεις των πολιτικών κομμάτων.  

Κατά τούτο είμαι αντίθετος, με την έννοια ότι δεν εξασφαλίζονται αυτά 

τα στοιχεία. Λυπάμαι ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε. Και παρακολουθώντας σκέψη 

που κατατέθηκε εδώ, εκείνο το οποίο μου αναλογεί, βεβαίως είναι η ευθύνη 

απέναντι στη χώρα μου και γι’ αυτό είπα και έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά μην 

ξεχνάτε ότι η Δημοκρατική Αριστερά έχει 6,11% του εκλογικού Σώματος. Και 

αυτό που έπραξα κυρίως καθοδηγήθηκε από τη συναίσθηση της ευθύνης και 

από την υπευθυνότητα που θέλω να έχω έναντι της χώρας και της κοινωνίας.  

Λυπάμαι, αλλά μια τέτοια κυβέρνηση από προσωπικότητες, αν δεν 

εξασφαλίζει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να σταθεί, δεν θα σταθεί... 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Με 

συγχωρείτε. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Αυτό είπα.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Δηλαδή, το 

χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Αυτό είπα, η συμμετοχή του δευτέρου κόμματος. Διότι κύριε Πρόεδρε, ... 



ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Αναγάγουμε 

δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ σε ρυθμιστή της σωτηρίας της πατρίδας.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα παρακολουθήσω αυτή τη διατύπωση. Θα σας πω 

όμως ότι ο ελληνικός λαός έδωσε ένα διπλό μήνυμα με την ετυμηγορία του. 

Το ένα μήνυμα είναι «αποδεσμευθείτε από το μνημόνιο». Χθες είχα τη 

δυνατότητα να σας πω συγκεκριμένες προτάσεις που θα έπρεπε να 

αντιμετωπισθούν, αν και εφόσον ήθελε συγκροτηθεί οικουμενική κυβέρνηση.  

Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι διέταξε με ένα συγκεκριμένο τρόπο τις 

πολιτικές δυνάμεις. Εάν απουσιάζει το δεύτερο κόμμα από τη στήριξη και τη 

συμμετοχή, δεν θα μπορέσει, κύριε Πρόεδρε, να σταθεί καμμία κυβέρνηση 

από προσωπικότητες.  

Επομένως και η κυβέρνηση προσωπικοτήτων θα πρέπει να έχει τα 

στοιχεία της οικουμενικότητας και όπως τα περιέγραψα, όταν είχα τη 

δυνατότητα να καταθέσω σε εσάς την πρότασή μου για την οικουμενική 

κυβέρνηση.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Μάλιστα.  

Ορίστε, κύριε Σαμαρά, έχετε το λόγο.  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κύριε 

Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι αυτή την τοποθέτηση του φίλου Φώτη Κουβέλη. 



Δεν ξέρω αν είναι τελεσίδικα η θέση του αυτή. Εγώ παρόλα αυτά τη βλέπω ως 

την τελευταία δυνατότητα που ανοίγεται για να υπάρξει κυβέρνηση.  

Θα ήθελα παρόλα αυτά να προσθέσω κάτι, το οποίο περιήλθε στα 

χέρια μου και σε γνώση μου χθες βράδυ, όταν μου στείλατε κάτι που σας 

έδωσε ο κ. Καμμένος ως άποψη.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ναι.  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Είναι 

ένα πλάνο το οποίο έχει –το ονομάζει «Σενάριο Β’» στο δικό του πλάνο- που 

ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση να στήριζε εκείνος τουλάχιστον 

μια τέτοια πρόταση.  

Αυτός λέει ότι και να μη δεχθεί κάποιος και τα επτά σημεία της 

πρότασής του –πολλά από τα οποία δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεχθώ- 

στο μέτρο που η χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτό και άμεσο κίνδυνο με τα όσα 

συμβαίνουν –εθνικής ασφάλειας, για παράδειγμα λέει για άμεση και άτακτη 

χρεοκοπία, λέει για κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, δυσμενείς 

εξελίξεις στα εθνικά θέματα, μπορούμε να τα δεχθούμε όλα αυτά- σε μια 

τέτοια περίπτωση ο ίδιος θα μπορούσε να δώσει για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα μια ανοχή με το κόμμα του.  

Ως εκ τούτου θα σας παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να τον 

καλούσατε για να μαθαίναμε αν αυτό ισχύει. Διότι σας έκανε αυτή την 



πρόταση, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βγει στον κόσμο αντίστοιχα η γνώση 

ύπαρξης μιας τέτοιας πρότασης. Απλώς το βάζω επιπλέον στη συζήτηση και 

από εκεί και πέρα νομίζω ότι η θέση μου είναι ξεκάθαρη.  

Θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία. Αν ο Φώτης Κουβέλης δεχόταν την 

αίσθηση της ισχύος που θα προέκυπτε από ένα κόμμα σαν το δικό του και 

απ’ τα δύο άλλα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Οφείλω να πω ότι 

αντιλαμβάνομαι τις πολιτικές προεκτάσεις και τις συνέπειες που θα έχει μια 

τέτοια κίνηση.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Το λόγο έχει 

ο κ. Βενιζέλος. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Κύριε Πρόεδρε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ 

δύσκολα. Η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο. Και οδηγείται σε αδιέξοδο μέσα από 

κραυγαλέες αντιφάσεις. Ο ελληνικός λαός τάσσεται σαφώς υπέρ της 

παραμονής της χώρας στο ευρώ, τάσσεται σαφώς κατά της επανάληψης των 

εκλογών και υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης. Τάσσεται σαφώς –και ποιος 

δεν θα το έκανε άλλωστε;- υπέρ μίας βελτίωσης της κατάστασής του, άρα 

χαλάρωσης των δύσκολων μέτρων του μνημονίου και όχι προφανώς υπέρ 

της καταγγελίας του μνημονίου που οδηγεί, όπως ορθά είπε ο κ. Αλαβάνος, 

με νομική και μαθηματική ακρίβεια στην έξοδο από το ευρώ. Αυτά όλα πρέπει 



να τα συμφιλιώσουμε, να τα συμβιβάσουμε, αντιλαμβανόμενοι πόσο δύσκολη 

είναι η διαχείριση της κρίσης. 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να 

είναι κυβερνήσεις πολιτικών προσώπων. Οι προσωπικότητες, δηλαδή οι 

τεχνοκράτες προφανώς, δεν έχουν ούτε την εμπειρία, ούτε την ετοιμότητα, 

ούτε πολλές φορές την ικανότητα να διαχειριστούν τόσο μεγάλα θέματα. Αλλά 

δεν είμαστε μπροστά σε μία φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή, δέχομαι την 

ιδέα των προσωπικοτήτων, επειδή βρισκόμαστε ακριβώς σε μία ακραία 

κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα δεχθεί να αναλάβει 

την ευθύνη του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Οικονομικών απαράσκευος, 

χωρίς να έχει πολιτική εμπειρία, χωρίς να ξέρει πώς διαμορφώνονται οι 

ευρωπαϊκοί συσχετισμοί, πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα σε διεθνές 

επίπεδο μπορεί να το κάνει αυτό εύκολα. Αλλά με τη στήριξή σας, με τη 

στήριξη των κομμάτων και της Βουλής, μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την 

κρίσιμη συγκυρία. Το λέω αυτό, γιατί θέλω να είναι καταγεγραμμένο, ότι το 

κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά φυσιολογικό είναι τα πολιτικά πρόσωπα να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου. 

Εφόσον, λοιπόν, τώρα αναζητούμε μία κυβέρνηση έκτακτης λύσης, μία 

κυβέρνηση η οποία πρέπει να έχει όσο γίνεται ευρύτερα, δηλαδή ει δυνατόν 

οικουμενικά χαρακτηριστικά, επανέρχομαι και εγώ στην ιδέα την οποία 



υιοθέτησε, απ’ ό,τι βλέπω ο κ. Σαμαράς, να γίνει αυτή η σύσκεψη, 

προσκαλουμένων και των άλλων που έχουν αφήσει κάποια πιθανότητα 

συμμετοχής, όπως ο κ. Καμμένος, ή που δεν έχουν πει ρητά ότι την 

απορρίπτουν. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν έχει βρεθεί ρητά και επίσημα 

αντιμέτωπος με την πρόταση μίας κυβέρνησης προσωπικοτήτων που την 

στηρίζουν οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Πρέπει να το ακούσει αυτό να 

διατυπώνεται και να συζητά και μαζί σας και μαζί μας. 

Το ΚΚΕ έχει πει, βεβαίως, ότι δεν μετέχει, αλλά γιατί να μην είναι 

παρόν σε μία τέτοια συνάντηση; Θα έλεγα ότι ο κ. Μιχαλολιάκος, μετά τη 

χθεσινή του τοποθέτηση, δεν έχει λόγο να είναι εδώ, για να διευκολύνουμε τη 

διαδικασία, αλλά θα σας παρακαλούσα να πάρετε αυτήν την πρωτοβουλία, να 

την κάνουμε αυτήν τη συνάντηση με πλήρη σύνθεση, για να μην έχει και 

κανείς το παράπονό ή την ένσταση ότι δεν του ετέθη το θέμα. Διότι μπορεί, 

εάν του ετίθετο, να είχε μία πιο δημιουργική στάση. Να το δοκιμάσουμε αυτό. 

Δεν ξέρω εάν αυτό που λέει ο κ. Κουβέλης για τη συμμετοχή του 

δεύτερου κόμματος αφορά ειδικά το δεύτερο κόμμα ή αφορά την ανάγκη να 

είναι όσο γίνεται ευρύτερη η υποστήριξη. Δηλαδή, εάν ο κ. Καμμένος έδινε 

στήριξη ή ανοχή στην κυβέρνηση προσωπικοτήτων και εάν η στάση του κ. 

Τσίπρα ήταν μία στάση όχι θετική, αλλά όχι και ρητά αρνητική, ήταν μία στάση 



ανεκτική –δεν λέω τυπικά ανοχής, αλλά ανεκτική- θα μπορούσαμε και αυτό να 

το δούμε.  

Ξέρετε, θα μπορούσα να πω ότι το γεγονός ότι έχουμε τόσο μικρότερη 

δύναμη εμείς ως ΠΑΣΟΚ –και αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε κόμμα- 

καθιστά δύσκολη τη διακυβέρνηση του τόπου. Είναι ένα στοιχείο της κρίσης. 

Εάν είχαμε μεγαλύτερη δύναμη, θα είχαμε και μεγαλύτερη ευκολία και 

υποχρέωση –κυρίως, όμως, μεγαλύτερη ευκολία- να δώσουμε λύση. Τώρα 

δεν έχουμε αυτήν την ευκολία, διότι χάσαμε τα ποσοστά μας και τις έδρες μας. 

Αυτό θέλησε ο ελληνικός λαός, ο οποίος πρέπει να ξέρει ότι μία από τις 

επιπτώσεις του αποτελέσματος είναι ότι δεν επαρκούμε να κάνουμε αυτό που 

θέλαμε να κάνουμε, γιατί αφιερωμένοι στην προστασία του εθνικού 

συμφέροντος είμαστε. Όμως, η δημοκρατία είναι αυτή η οποία προσδιορίζει 

τελικά το πώς ο καθένας μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κύριε 

Πρόεδρε, θέλω να κάνω μία παρέμβαση, εάν μου επιτρέπετε. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Το λόγο έχει 

ο κ. Σαμαράς. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Θα 

ήθελα να αναφερθώ πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος για το μη πολιτικό 

πρόσωπο. Οφείλω, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι από την εμπειρία 



Παπαδήμου, με κάθε σεβασμό που πρέπει κανείς να τρέφει προς το 

πρόσωπο και την προσπάθεια που κατέβαλε ο άνθρωπος, έχει αποτυπωθεί 

στον κόσμο μία αρνητική αίσθηση της έννοιας του τεχνοκράτη-πολιτικού. 

Συμφωνώ με τον Βαγγέλη Βενιζέλο ότι μιλάμε για μία έκτακτη λύση σε 

ένα έκτακτο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, θέλω να πω ότι θα ήταν χρήσιμο να 

υπάρχει το μάξιμουμ των δυνάμεων που θα αποδέχονταν κάτι τέτοιο. Μη βγει, 

δηλαδή, αύριο προς τα έξω ότι αυτό το οποίο ζήσαμε χθες, το ξαναζούμε 

αύριο, επειδή δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη λύση. Το θεωρώ σημαντικό, γιατί 

πρέπει να αφουγκραζόμαστε και τον κόσμο από κάτω. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Το λόγο έχει 

ο κ. Κουβέλης. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι μία κυβέρνηση προσωπικοτήτων-

τεχνοκρατών είναι απόδειξη της ήττας της πολιτικής. Αναμφισβήτητα. Σε κάθε 

περίπτωση, εάν δεν υπάρχει η ευχέρεια από τα άλλα κόμματα που 

παρίστανται σήμερα να διαχειριστούν όπως θα ήθελαν με το ποσοστό που 

τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός, πολύ δε περισσότερο αυτό ισχύει για τη 

Δημοκρατική Αριστερά, η οποία έχει μόλις το 6,11%.  

Εγώ έχω τη βεβαιότητα ότι οι προσπάθειες που έχει κάνει η 

Δημοκρατική Αριστερά για να βρει τη λύση, εάν θέλετε, ξεπερνούν και το 



μέγεθός της, διότι αυτές οι προσπάθειες καθοδηγήθηκαν μόνο από 

συναίσθηση καθήκοντος και ευθύνης απέναντι στη χώρα. 

Είναι προφανές ότι η απουσία του δεύτερου κόμματος με το 

συγκεκριμένο ποσοστό δεν διαμορφώνει επάρκεια ικανής κοινοβουλευτικής 

και λαϊκής στήριξης. Και σας είπα λίγο πριν, τι θα συμβεί με μία τέτοια 

ενδεχόμενη κυβέρνηση. Κατά τούτο και η αντίθεσή μου. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Με 

συγχωρείτε, θέλετε να αναφερθείτε σε αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς; 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Σε 

ποιο; 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Στη στήριξη 

που μπορεί να έχει μία προσπάθεια από τον κ. Καμμένο. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Ερωτήθηκα λίγο πριν από τον κ. Βενιζέλο εάν θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ την 

παρουσία του δεύτερου κόμματος. Ήταν ειδικό και ευθύ το ερώτημα. 

Απήντησα σε αυτό ότι βεβαίως, είναι αναγκαία η παρουσία του δευτέρου 

κόμματος για τους λόγους που προανέφερα. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να διευκρινίσω κάτι. 



ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Το λόγο έχει 

ο κ. Βενιζέλος. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Εγώ να διευκρινίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι 

σαφέστατα και εμείς έχουμε θέσει ως όρο τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, τη 

συμμετοχή όλων, θα έλεγα. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε 

στο ΣΥΡΙΖΑ το ρόλο του ρυθμιστή των καταστάσεων και δεν εξαρτούμε από 

τη στάση του την πορεία της χώρας. Άλλωστε, η πολιτική αντιπαράθεση, που 

είναι μία δημοκρατική διαδικασία, είναι ανοιχτή, συνεχίζεται και εμείς έχουμε 

υποχρέωση να αναδείξουμε υστεροβουλίες, αλαζονείες, σκοπιμότητες, 

αδιέξοδα, αντιφάσεις και θα το κάνουμε. Τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά στη 

στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπα και χθες παρουσία του κ. Τσίπρα, θα τα 

επαναλάβω και στη συνάντηση που ευελπιστώ ότι θα γίνει με τη δική του 

συμμετοχή. 

Άρα, εμείς δεν θεωρούμε προϋπόθεση να είναι ο κ. Τσίπρας 

οπωσδήποτε στην Κυβέρνηση. Θα θέλαμε να είναι, όμως, θεωρούμε 

υποχρέωσή του το να είναι. Όμως, εάν θέλει να παραβιάσει μία υποχρέωση 

που έχει, που θεωρώ ότι είναι μία υποχρέωση εθνική και δημοκρατική, εάν 

υπάρχει επαρκής βάση υποστήριξης, τη συζητούμε την κυβέρνηση. 



Συζητούμε μία κυβέρνηση, στην οποία εμείς θα δώσουμε την κοινοβουλευτική 

μας στήριξη.  

Από εκεί και πέρα, όμως, πρέπει να σας πω ότι μπορεί να 

δημιουργηθούν στη χώρα καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι ακραίες και 

επικίνδυνες, διότι δεν υπάρχει μόνο η συμπεριφορά εντός της Βουλής, 

υπάρχει και η συμπεριφορά εκτός της Βουλής.  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Λέγοντας κοινοβουλευτική στήριξη, τι εννοείς; Ανοχή; 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Όχι, εννοώ ότι εάν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες 

δυνάμεις –διότι δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και άλλες δυνάμεις, είναι και το 

ΚΚΕ, είναι και η Χρυσή Αυγή- εάν, λοιπόν, εδώ έχουμε μία κυβέρνηση η 

οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά, αλλά αντιμετωπίζει μία κατάσταση οξείας 

αντιπαράθεσης στην κοινωνία, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε απόλυτο 

αδιέξοδο. Διότι εδώ θα υπάρχει μία κοινωνική –ας το πω έτσι- αντιπολίτευση 

δίπλα στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση και εμείς θα είμαστε μία εξαιρετικά 

αμήχανη κοινοβουλευτική συμπολίτευση, η οποία δεν θα μπορεί να εκφραστεί 

η ίδια, διότι θα εκφράζεται μέσω της κυβέρνησης προσωπικοτήτων, δεν θα 

μπορεί να κάνει τους χειρισμούς, δεν θα έχει τις πρωτοβουλίες και τις ευθύνες 

και τις δυνατότητες της Κυβέρνησης. 



Θα είμαστε στο Κοινοβούλιο –είναι πολύ σημαντικό το να είναι κανείς 

εκεί- αλλά θα παρακολουθούμε μια κυβέρνηση η οποία δοκιμάζεται όχι μόνο 

στο πεδίο του Κοινοβουλίου, αλλά και στο πεδίο της κοινωνικής 

πραγματικότητας και αντιπαράθεσης και δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά. Κι 

αυτό μπορεί να έχει και κοινωνικές επιπτώσεις και θεσμικές επιπτώσεις και 

εθνικές επιπτώσεις –θα έλεγα- από ένα σημείο και μετά, οι οποίες να είναι 

πάρα πολύ αρνητικές. Γι’ αυτό πρέπει να έρθουν εδώ τα κόμματα τα οποία 

έχουν μια δημοκρατική παράδοση και κοινοβουλευτική παράδοση και τα 

οποία δεν έχουν αποκλείσει μια λύση ρητά και κατηγορηματικά και να 

συζητήσουν μαζί μας, για να βρεθούν και ενώπιον των προβλημάτων και 

ενώπιον των ευθυνών. 

Φαντάζομαι ότι συμφωνούν και οι άλλοι δύο κύριοι. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει, όπως σας είπα από την 

αρχή, να υπάρξει αυτή η συνάντηση η δικιά σας, είτε με όλους μαζί με τον 

Καμμένο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να έρθει να πει, εν πάση 

περιπτώσει, τι είναι αυτό το οποίο έχει προτείνει εδώ. Είναι συγκεκριμένο, 

είναι γραπτό. Το έχει δώσει. Είναι scripta manent, να το πω έτσι. Αυτή είναι 

μια πρότασή του. Να δούμε και αυτός και βεβαίως, τα άλλα τα κόμματα τι 



άποψη έχουν, προκειμένου να υπάρχει μια ευρύτερη δυνατή απάντηση στο 

πρόβλημα το οποίο ζητά ο κόσμος να λύσουμε. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας είπα και τις αντιρρήσεις μου για το ενδεχόμενο μιας 

κυβέρνησης εκ προσωπικοτήτων, αλλά συμφωνώ κρατώντας στο ακέραιο τις 

παρατηρήσεις μου ότι θα πρέπει να έχετε την πρωτοβουλία, την οποία έχετε 

ούτως ή άλλως, να έρθουν και οι εκπρόσωποι, οι Αρχηγοί των άλλων 

κομμάτων και με έναν πρωτογενή τρόπο να έχουμε και τις δικές τους 

απόψεις.  

Κρατήστε για απόψε το βράδυ τη δική μου άρνηση στη βάση αυτών 

των στοιχείων, αλλά σε κάθε περίπτωση η ακρόαση των απόψεων των 

Αρχηγών και των άλλων κομμάτων είναι χρήσιμη, θα έλεγα, με την 

παρατήρηση ότι, εφόσον ο κ. Μιχαλολιάκος έχει εκφραστεί με το 

συγκεκριμένο τρόπο, δεν χρειάζεται να παρίσταται σε μια τέτοια συζήτηση, αν 

και εφόσον εσείς την αποφασίσετε. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται καθόλου, θα έλεγα. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Μα, το είπα και εγώ από την αρχή αυτό. 



Εγώ θα ήθελα μια θεσμική αλλά και παραγωγική σύνθεση της 

συνάντησης αυτής με τη συμμετοχή και του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου και 

της κ. Παπαρήγα. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κοιτάξτε, 

όλοι ζούμε καθημερινά μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να 

αγνοήσουμε στις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Όταν λέτε, κύριε Βενιζέλο, 

για το πεδίο της κοινωνικής πραγματικότητας, αυτό θα υπάρχει είτε το 

θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Σωστό. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Το ΚΚΕ έχει 

πάρει τη θέση του, η οποία δεν έχει μεταβληθεί σε τίποτα. Άρα, θα έχεις ένα 

ΚΚΕ που θα κάνει τη δική του αντιπολίτευση, ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει τις δικές 

του τις απόψεις και τις οποίες μαχητικά τις κατεβάζει κάτω στην κοινωνία και 

συγκινεί περισσότερο ή λιγότερο στρώματα κοινωνικά τα οποία μεταφέρει σαν 

μαχητική αντιπολίτευση εναντίον των οποιωνδήποτε κυβερνητικών μέτρων.  

Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα δεδομένο που θα το αντιμετωπίσει μια 

κυβέρνηση είτε οικουμενική είτε εκ προσωπικοτήτων, αλλά το σημαντικότερο 

για εμένα είναι να διευρύνουμε τη νομιμοποιητική βάση του εγχειρήματος που 

θα κάνουμε, γιατί και οι τέσσερις που είμαστε εδώ δεν θέλουμε εκλογές. Θέλει 



κανείς εκλογές; Ή πιστεύει ότι οι εκλογές θα φέρουν ένα αποτέλεσμα τέτοιο, 

που δεν θα καθίσουμε πάλι φτου κι από την αρχή να αναζητούμε κάποια 

λύση; 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε; 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Παρακαλώ. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Αυτό που είπατε συμβαίνει, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει –τουλάχιστον 

εγώ δεν θέλω να μου διαφεύγει- το γεγονός ότι η κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η κοινωνία δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Κατά συνέπεια, το 

όποιο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να αντιστοιχείται κατά το μάλλον ή ήττον, 

κατά το μέγιστο μέρος με την κοινωνία, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να 

εξασφαλίζεται και η κοινωνική στήριξη. Και η κοινωνική στήριξη, για να 

εξασφαλίζεται, προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων ή 

τουλάχιστον, το μέγιστο μέρος αυτών. 

Θα παρακαλέσω αυτήν την παρατήρηση να μην την ξεχνάμε. Τη 

θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο. Δεν θέλω να μιλήσω με άλλους  όρους και 

άλλα χρώματα, αλλά νομίζω ότι είμαι σαφής μ’ αυτό το οποίο σας είπα. 

Δηλαδή ναι, η κοινοβουλευτική στήριξη, αυτή που θα μπορεί να προκύψει, 

αλλά η κοινοβουλευτική στήριξη θα πρέπει να εξασφαλίζει αντανακλαστικά, 



εκφραστικά και τη μέγιστη κοινωνική στήριξη. Και για εμένα αυτό είναι ένα 

κρίσιμο στοιχείο. Δεν είναι το ζήτημα τεχνικό. Δεν είναι ότι εξασφαλίζεται η 

συμμετοχή των κομμάτων και τελειώσαμε, πάει η χώρα σε μια κυβέρνηση 

προσωπικοτήτων. Το πολιτικό στοιχείο έχει ειδικό βάρος, ιδιαίτερα αυτήν την 

περίοδο. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Εγώ το 

δέχομαι αυτό, αλλά πρέπει να ανοίξεις μια παρένθεση και να πεις ότι πολλά 

πράγματα θα εξαρτώνται από μια κυβερνητική πολιτική, η οποία μπορεί να 

συγκινήσει τα κοινωνικά στρώματα. Μια φιλολαϊκή πολιτική, που μπορεί να 

είναι μέσα στην ατζέντα αυτής της κυβέρνησης που λέμε ότι θα τη στηρίξουμε, 

μπορεί να έχει μια ευρύτερη κοινωνική στήριξη. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα σ’ αυτό να μου 

επιτρέψετε να κάνω μια πολιτική παρατήρηση. Επειδή έχω διαχειριστεί την 

προηγούμενη εξαιρετικά δύσκολη φάση της πορείας της χώρας από τον 

Ιούνιο του 2011 μέχρι το Μάρτιο, και εγώ πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν 

πάρα πολλά πράγματα. Γιατί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα; Γιατί 

έγιναν εκλογές και μειώθηκε η δύναμη του ΠΑΣΟΚ και ανέβηκε η δύναμη του 

ΣΥΡΙΖΑ; Όχι. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε ήδη 

κάνει πολλά πράγματα που αποτελούν τη βάση, το εφαλτήριο και την εγγύηση 



να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν είχαμε πετύχει τη μείωση του 

χρέους, αν δεν είχαμε πετύχει τη βιωσιμότητα του χρέους, αν δεν είχαμε 

πετύχει τη μείωση των ετησίων τόκων, του κόστους εξυπηρέτησης, αν δεν 

είχαμε πετύχει να πάρουμε τόσα λεφτά για τη στήριξη των τραπεζών και τη 

στήριξη των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών, δεν θα μιλούσαμε τώρα με 

τους ίδιους όρους. 

Εμείς έχουμε προτείνει προεκλογικά και μετεκλογικά μια σειρά από 

πράγματα, τα οποία οδηγούν στην οριστική υπέρβαση του μνημονίου -την 

απαγκίστρωση θα έλεγε ο κ. Κουβέλης, την επαναδιαπραγμάτευση θα έλεγε ο 

κ. Σαμαράς- έχοντας την πεποίθηση ότι αυτά μπορούμε τώρα να τα 

πετύχουμε. Και θα τα πετύχει η επόμενη κυβέρνηση σας λέω εγώ, αν 

σχηματιστεί. 

 Όμως, αν στην κυβέρνηση αυτή δεν είναι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν 

είναι μέσα ο κ. Καμμένος ο οποίος επίσης έχει μια αντιμνημονιακή 

τοποθέτηση, θα υπάρχει πάντα η μεγάλη εκκρεμότητα στον ελληνικό λαό, 

μήπως δεν δοκιμάστηκαν αυτές οι αντιλήψεις, οι οποίες υποσχέθηκαν τον 

παραδείσιο δρόμο, το δρόμο της εύκολης και απόλυτης λύσης. Και ακόμα κι 

αν η επιτυχία της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί είναι απόλυτη, ακόμα κι αν 

αυτό που θα προσκομίσει τελικά στον ελληνικό λαό είναι πάρα πολύ καλό, 

πάντα θα μπορεί να αμφισβητηθεί, διότι δεν ήρθε το ακόμα καλύτερο, το 



οποίο μπορεί να είναι και απολύτως ανέφικτο ή και απολύτως καταστροφικό, 

διότι θα οδηγεί τη χώρα εκτός ευρώ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 

απελπισία, στη δεκαετία του ’60, στην αλβανοποίηση, όπως έχω πει, αλλά θα 

μείνει το «παράπονο» ή θα μείνει αυτό το επιχείρημα ότι «α, υπήρχε η άλλη 

δυνατότητα, η εναλλακτική, ο τρίτος δρόμος και δεν δοκιμάστηκε». 

Εμείς να αναλάβουμε, λοιπόν, το κόστος της στήριξης, αλλά να τα 

έχουμε πει αυτά όλα ενώπιον όλων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κύριε 

Πρόεδρε, θα ήθελα σ’ αυτό να προσθέσω το εξής: Στην περίπτωση που γίνει 

αυτή η συνάντηση αύριο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό το οποίο 

θεωρώ ότι θέλει και ο ελληνικός λαός στη μεγίστή του πλειοψηφία, δηλαδή οι 

όποιες συναθροίσεις δυνάμεων να έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την 

παραμονή μας στο ευρώ.  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Προφανέστατα. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Γενικότερα 

τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό. 



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Ορθώς το θέτεις, γιατί και τα αυτονόητα πλέον 

αμφισβητούνται. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Ε, 

βέβαια. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάρω ξανά το λόγο. Θέλω ολοκληρώνοντας τη 

διατύπωση των απόψεών μου να σας πω: Κρατήστε για σήμερα την άρνησή 

μου στην πρότασή σας, αλλά εάν συγκαλέσετε σύσκεψη, εδώ θα είμαι να 

ακούσουμε και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό ήθελα να σας πω 

ολοκληρώνοντας. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Κύριε Πρόεδρε, πώς σκέφτεστε να ενεργήσετε; 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Αν έχω 

σύμφωνη τη γνώμη σας, θα καλέσω τους υπόλοιπους στις 14.00. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Εντάξει, 

κύριε Πρόεδρε. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος): Πολύ ωραία. 



ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Είναι καλή ώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


