
Το τελευταίο διάστημα έχουμε βρεθεί μπροστά σε φαινόμενα 
που θέτουν ένα ζήτημα ποιότητας δημοκρατίας. Ποια είναι 
θέση σας σε σχέση με αυτό; 

Σε μια φάση που λόγω πανδημίας ο κόσμος έχει προβλήματα που 
προκαλούν εντάσεις πρέπει από την πλευρά μας να 
αντιμετωπίσουμε με τις πολιτικές μας τα προβλήματα, όπως και 
κάνουμε, αλλά και να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε αυτή 
ακριβώς η ένταση να απορροφάται και να εκτονώνεται. Είναι 
αδιανόητο πολιτικοί να υποδαυλίζουν την ένταση αφού προφανώς 
αυτό οδηγεί σε έναν κύκλο ακόμη μεγαλύτερης έντασης, 
κοινωνικής και  πολιτικής, από το οποίο όλοι θα χάσουμε. 

Χρειάζεται μέτρο. Χρειάζεται μετριοπάθεια. Και δεν το λέω τώρα, 
μπροστά στην πρωτοφανή όξυνση και του πολιτικού λόγου. Έτσι 
πορεύτηκα σε όλη την πολιτική μου διαδρομή. Πιστεύω στη 
μετριοπάθεια και την ψύχραιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
Η μετριοπάθεια δεν είναι αδυναμία όπως ίσως κάποιοι πιστεύουν. 
Το αντίθετο. Το να είσαι μετριοπαθής και ψύχραιμος σε μια 
περίοδο έντασης  είναι ένδειξη ισχύος. Απαιτεί πολλή δύναμη όταν 
τα άκρα πιέζουν προς συμπεριφορές βλαπτικές για τη Δημοκρατία. 
Όσο μεγάλη κι αν είναι η πίεση, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω. 
Έτσι πορεύτηκα κι έτσι θα πορευτώ. Εκπτώσεις στην ποιότητα του 
δημοσίου διαλόγου δεν θα κάνω. 

Πιστεύετε ότι αυτό σας τοποθετεί στο κέντρο του πολιτικού 
φάσματος; 

Δεν ξέρω πού με τοποθετεί, ξέρω πως πάντα ήμουν κεντροδεξιός 
κι έχω ένα σταθερό πολιτικό στίγμα. Πιστεύω στις γονιδιακές αρχές 
της ΝΔ και σ’  αυτές η μετριοπάθεια, η αποφυγή του διχαστικού 
λόγου κατέχουν κεντρική θέση. Να σας θυμίσω τι έλεγε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Η οξύτητα δημιουργείται εύκολα, ανά 
πάσα στιγμή. Αλλά για να αποκατασταθεί το κλίμα ηρεμίας, 
χρειάζονται μήνες. Πρέπει ο τόνος να είναι μετρημένος και 
χαμηλός και από τα κόμματα και από τον Τύπο». Το 
προσυπογράφω. Ο φανατισμός υποτιμά τον πολίτη. Τον κάνει 
ανίκανο να σκεφτεί και να εκφραστεί όπως πραγματικά θα ήθελε. 
Είμαι απέναντι σε πολιτικές και συμπεριφορές που υποτιμούν τον 
πολίτη γιατί θέλω να είμαι μαζί και πλάι στους πολίτες.   

Βλέπετε ανασχηματισμό; 



Αυτό είναι προνόμιο του πρωθυπουργού. Εκείνος κρίνει με τα 
κριτήρια που εκείνος έχει και τις εκτιμήσεις του για τις πολιτικές 
αναγκαιότητες. Άλλωστε χρόνο έχει μπροστά του αφού έχει πει ότι 
οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας . 

Θα αντέξει όμως με την παρούσα κατάσταση της οικονομίας 
που υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας; 

Πράγματι είναι μια δύσκολη στιγμή γιατί η πανδημία δεν είχε 
συνέπειες μόνο υγειονομικές. Έπληξε και την οικονομία μας, όπως 
έχει συμβεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως η κυβέρνηση 
προχώρησε σε μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων. Τα μέτρα έφτασαν τα 43,3 δις ευρώ ενώ δόθηκαν 
και φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις καθώς και η 
δυνατότητα για ενιαία ρύθμιση των "κορωνοχρεών" τόσο προς τον 
ΕΦΚΑ όσο και προς την εφορία. Ήταν η ισχυρότερη παρέμβαση 
στήριξης στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. 

Η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, η αποκλιμάκωση 
της ανεργίας, οι αυξημένες καταθέσεις νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, οι προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας, μπορούν να μας κάνουν να αισιοδοξούμε. 

Ταυτόχρονα, οι συνεχείς αναβαθμίσεις από τους οίκους 
αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού της 
Χώρας, είναι μερικοί λόγοι για να πιστεύουμε ότι θα τα 
καταφέρουμε. Ότι τελικά θα βγούμε ισχυροί μετά από αυτή τη 
μεγάλη διετή περιπέτεια για όλον τον κόσμο. 

Η διεθνής κοινότητα έχει στραμμένο το βλέμμα προς την 
Ουκρανία όπου τα σενάρια εισβολής της Ρωσίας προκαλούν 
έντονη ανησυχία. Βλέπετε πράγματι να έχουμε έναν πόλεμο 
στην περιοχή αυτή; 

Δεν βλέπω θερμή κρίση μεγάλης κλίμακας ανάμεσα σε Ρωσία και 
Δύση για το ζήτημα της Ουκρανίας. Ωστόσο δεν αποκλείω το 
ενδεχόμενο να υπάρξει μια κρίση χαμηλότερης έντασης, δηλαδή 
μια αντιπαράθεση που θα περιοριστεί στο ανατολικό τμήμα της 
Ουκρανίας, στο Ντόνμπας, στην περιοχή που κατοικείται από 
Ρωσόφωνους και Ρώσους. Να υπογραμμίσω ότι η χώρα μας είναι 
μεταξύ εκείνων των δυτικών χωρών – μελών της Συμμαχίας που 
δεν έχουν αποσύρει διπλωμάτες από το Κίεβο. Αυτό το λέω γιατί η 
επίσημη απόσυρση διπλωματών είναι ένα βήμα που δείχνει ότι 
πιστεύεις ή ανησυχείς ότι θα γίνει μεγάλη στρατιωτική αναμέτρηση. 



Επομένως και με αυτή τη στάση ευθύνης, συμβάλλουμε  ως 
Ελλάδα σε μια λογική εκτόνωσης της έντασης. 

  

 


