
 

1) Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να 

ασχοληθείτε με την πολιτική; Οι πολίτες αυτή τη φορά περιμένουν πολλά, ιδιαίτερα από 

τα πρόσωπα που πολιτεύονται για πρώτη φορά. Τι επιδιώκετε να πετύχετε αν εκλεγείτε;  

To κεντρικό προεκλογικό σύνθημα της ΝΔ είναι «Μπορούμε διαφορετικά».  Αυτό σημαίνει 

διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές συμπεριφορές. Η ΝΔ 

ξαναφέρνει την ηθική στην πολιτική, ξαναφέρνει την κοινή λογική στον δημόσιο βίο.   Όλα 

αυτά τα νέα χαρακτηριστικά που πρέπει να μπολιάσουν την πολιτική καθημερινότητα δεν 

θα πέσουν από τον ουρανό. Θα τα εκφράσουν νέα και άφθαρτα πρόσωπα που μπορούν να 

πάρουν πάνω τους το στοίχημα της Ελλάδας που θα μας ξανακάνει περήφανους. Δεν 

μπαίνω στην πολιτική λοιπόν για να υπηρετήσω αξιώματα, αλλά αξίες. Σε αυτό τον αγώνα 

στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις.  

 

2) Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η αυτοδυναμία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Θεωρείτε 

τελικά ότι αυτό αποτελεί ανέφικτο στόχο για τη Νέα Δημοκρατία;  

Κοντός ψαλμός αλληλούια. Στις 6 Μαΐου διεξάγονται οι πιο κρίσιμες εκλογές στη 

μεταπολεμική ιστορία της χώρας.  Είναι η ώρα της ευθύνης. Είναι η ώρα της απόφασης για 

το μέλλον της Πατρίδας μας. Και το μέλλον απαιτεί  μια ισχυρή κυβέρνηση που να μπορεί 

να κάνει τολμηρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Μια κυβέρνηση που να προσφέρει 

σταθερότητα και σιγουριά. Μια Κυβέρνηση με συνοχή την ώρα των μεγάλων προκλήσεων 

για τη χώρα. Η χώρα δεν πρέπει να περάσει άλλες περιπέτειες.  Ούτε υπάρχουν περιθώρια 

για συνθηκολόγηση με το παρελθόν και τις αποτυχίες του χθες, ούτε  υπάρχει η πολυτέλεια 

του χαμένου χρόνου.  

 

3) Σε γρίφο φαίνεται να εξελίσσεται η επόμενη μέρα των εκλογών τουλάχιστον όσον 

αφορά τις συνεργασίες και τον συσχετισμό των δυνάμεων. Πως εκτιμάτε θα  

διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό; 

Δεν είναι η ώρα των γρίφων. Είναι η ώρα των καθαρών λύσεων. Στις 6 Μαΐου μπορεί και 

πρέπει να εκφραστεί καθαρή λύση διακυβέρνησης ώστε οι Έλληνες να έχουμε καθαρή 

εικόνα και για το μέλλον μας. Αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση της 

ΝΔ. Ούτε οι συναλλαγές, ούτε τα παζάρια, μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα αυτή την ώρα. 

Ο τόπος χρειάζεται ισχυρή και σταθερή εθνική ηγεσία. 

 



4) Το κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα και η πολυκομματική Βουλή που αναμένεται 

να προκύψει, θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες στην προσπάθεια της 

χώρας να ανακάμψει; 

Η ΝΔ έδωσε ξεκάθαρο στίγμα διακυβέρνησης με ρεαλιστικούς και μετρημένους όρους.  

Ξεκαθαρίσαμε  τι μπορούμε να κάνουμε για την αποκατάσταση των αδικιών, για την 

ανάπτυξη, για τη διαχείριση του εθνικού πλούτου, για την ανεργία,  για τις συντάξεις, για 

την ασφάλεια των πολιτών. Ούτε υπερβολές, ούτε φανφάρες.  Η ΝΔ αυτό που λέει, αυτό θα 

κάνει, ο κόσμος να χαλάσει. Η Ελλάδα ακριβώς αυτήν την κυβέρνηση έχει ανάγκη τώρα. 

Την κυβέρνηση που κρατάει το λόγο της  απέναντι στους πολίτες  και δίνει μάχες στα ίσα 

για τα εθνικά συμφέροντα. Τα χέρια του Σαμαρά πρέπει να είναι λυμένα. Από κει και πέρα, 

ευελπιστώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις που θα μπουν στη Βουλή να εκπροσωπήσουν τους 

ψηφοφόρους τους υπεύθυνα και να στηρίξουν την εθνική προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά. 

Με ενότητα και ομοψυχία πάει η Πατρίδα μπροστά, δεν πάει ούτε με τη δημαγωγία, ούτε 

με τους εύκολους λαϊκισμούς.  

 

5) Πιστεύετε ότι με την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής μπορούν να αποφευχθούν οι 

δύσκολες αποφάσεις μετά τις εκλογές, ή έστω να περιοριστούν;  

Ο μόνος δρόμος  για να βγούμε από τις δύσκολες  και επώδυνες αποφάσεις είναι η 

ανάπτυξη.  Η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει  αυτή την κρίση. Αρκεί να δουλέψει. Και μόνον η 

Νέα Δημοκρατία μπορεί να βάλει  την Ελλάδα στο δρόμο της δουλειάς.   Τίποτε και κανένας 

δεν θα δουλέψει για λογαριασμό μας, ούτε υπάρχουν μαγικά καπέλα από τα οποία 

μπορούμε να βγάζουμε ευρώ. Τον εθνικό μας πλούτο πρέπει να τον δημιουργήσουμε εμείς 

οι ίδιοι με δουλειά, με πρόγραμμα, με όραμα. Αλλά αυτός ο πλούτος δεν θα πηγαίνει για να 

θρέφει κομματικούς στρατούς, συντεχνίες και συμφέροντα που λαφυραγωγούν το δημόσιο 

αλλά θα γίνεται μέρισμα ευημερίας για όσους δουλεύουν και προσπαθούν, για όσους 

καινοτομούν, για όσους τολμούν να πάρουν ρίσκα. Όπως επίσης θα γίνεται και δίχτυ 

προστασίας για τους πιο αδύναμους.  

 

6) Οι απαντήσεις της ΝΔ για την οικονομία, είναι αρκετές για να αλλάξουν την δεινή 

πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες; 

Θα σας απαντήσω μεταφορικά. Η Ελλάδα μοιάζει αυτή τη στιγμή με ένα αυτοκίνητο που 

έτρεχε και έπεσε πάνω στον τοίχο της κρίσης που δημιούργησαν με την άφρονα πολιτική 

τους οι Παπανδρέου – Βενιζέλος- Παπακωνσταντίνου. Το πρόγραμμα της ΝΔ είναι 

ουσιαστικά οι πρώτες βοήθειες για να μην πεθάνει η ελληνική οικονομία στο δρόμο.  



Ασφαλώς μένουν πολλά περισσότερα να γίνουν. Το σημαντικό όμως αυτή τη στιγμή είναι 

να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία και αυτό ακριβώς εγγυόμαστε.  

 

7) Η ανάπτυξη είναι ένα μεγάλο ζητούμενο σε αυτή την πολιτική και οικονομική 

κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Αφήνουν οι πολιτικές σκληρής λιτότητας περιθώρια 

ανάπτυξης και σε τι βάθος χρόνου θα μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστικά σημάδια 

ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας; 

Η σκληρή λιτότητα ήταν και είναι πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ διότι δεν τολμά να τα βάλει 

με τον εαυτό του, το «σύστημα» που λυμαίνεται ακόμη και σήμερα το κράτος. Ο μόνος που 

το είπε ευθέως ήταν ο Πάγκαλος και για αυτό δεν είναι υποψήφιος, διότι γύρισε και είπε 

στους ψηφοφόρους του «μαζί τα φάγαμε». Προφανώς δεν τους το είπε τυχαία, ήξερε τι 

έλεγε γιατί ήξερε πολύ καλά τι είχε κάνει τόσα χρόνια και ο ίδιος ως κορυφαίος υπουργός 

του ΠΑΣΟΚ. Αφού τα φάγανε λοιπόν, στείλανε τον λογαριασμό σε όλους τους Έλληνες. Τι 

είχε γίνει εν τω μεταξύ; Δεν φροντίσαμε να βελτιώσουμε τη σχέση ποιότητας προϊόντων / 

παρεχομένων υπηρεσιών και τιμής. Χάσαμε σε ανταγωνιστικότητα. Μετατραπήκαμε σε μια 

«ακριβή χώρα». Χάσαμε στον τουρισμό. Δεν αναπτύξαμε τις βασικές υποδομές μας που 

σχετίζονται άμεσα με τη ναυτιλία και τον τουρισμό που είναι οι δυο βασικοί αιμοδότες της 

ελληνικής οικονομίας. Λιμάνια, μαρίνες, περιφερειακά αεροδρόμια, ναυταθλητικά και 

καταδυτικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα αλλά και μεταφορές, υπηρεσίες υγείας, 

επικοινωνιακά δίκτυα, κλπ, όλα έμειναν ένα, δύο ή και περισσότερα βήματα πίσω από τα 

αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών, διότι το ΠΑΣΟΚ έκανε και κάνει μέχρι σήμερα 

εξυπηρετήσεις και χατίρια. Όλα αυτά από τις 7 Μαΐου κόβονται μαχαίρι. Η οικονομία θα 

πάρει μπροστά και η κοινωνία θα αναπνεύσει.  

 

8) Οι 100 πρώτες μέρες μιας κυβέρνησης θεωρούνται βασικές και ενδεικτικές. Στο 

διάστημα αυτό σε ποια σημεία πιστεύετε ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση η Νέα 

Δημοκρατία;  

Στην ανάπτυξη μιας οικονομίας είναι κομβικός ο ρόλος των τραπεζών. Η 

ανακεφαλαιοποίηση είναι η πρώτη προτεραιότητα. Με ξεκάθαρους όρους. Το τραπεζικό 

σύστημα πρέπει να παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα διότι η κρατικοποίηση των τραπεζών 

θα σήμαινε πισωγύρισμα. Πρέπει όμως να μπορούμε να μιλάμε για ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. Δεν είναι απλά οικονομικός πατριωτισμός αλλά εμπειρική διαπίστωση πως κάθε 

οικονομία έχει ανάγκη να ελέγχει εθνικά το τραπεζικό της σύστημα. Γι αυτό  η 

ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να «τρέξει»,  ώστε οι τράπεζες  να παίξουν το ρόλο που πρέπει 



να παίξουν σ την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.  Με δεδομένη όμως την κρατική 

ενίσχυσή τους  θα πρέπει να αναλάβουν ανταποδοτικές δεσμεύσεις. Αυτό σημαίνει να 

σκύψουν με ευαισθησία πάνω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά 

και οι επιχειρήσεις και να προχωρήσουν σε μέτρα και ρυθμίσεις που θα βοηθούν την 

κοινωνία και την οικονομία.  Το «κούρεμα»  του ιδιωτικού χρέος νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων, είναι αναπόφευκτο.  

 

9) Το θέμα των μεταναστών βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα όλων των κομμάτων. Υπάρχει 

πραγματικά ουσιαστική λύση για το φλέγον αυτό ζήτημα; Ποια βήματα πρέπει να γίνουν; 

Πρώτα απ’ όλα να πάψει η χώρα να είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτό σημαίνει απαρέγκλιτη 

τήρηση της νομιμότητας και θέσπιση πρόσθετων αυστηρότερων  μέτρων για τη 

λαθρομετανάστευση που θα εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.  Επιπλέον 

είναι ώρα να φέρουμε και την Ευρώπη προ των ευθυνών της καθώς το πρόβλημα δεν είναι 

μόνον ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό. Σε κάθε περίπτωση θα ανακτήσουμε ξανά το κέντρο 

της Αθήνας και τις πόλεις μας. Οι Έλληνες είμαστε  ελεύθεροι άνθρωποι, περήφανοι 

άνθρωποι.  Ο φόβος και η ανασφάλεια τελειώνουν εδώ. 

 

10) Η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα έχει κατακερματιστεί. 

Ποια είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο δύσπιστο πολίτη και πόσο 

εύκολο είναι ν’ ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη; 

Μέσα σε δύο χρόνια, αλλάξαμε την ατζέντα της πολιτικής . Αλλάξαμε και τις ιδέες και τις 

αξίες,  τα επιχειρήματα και τις θέσεις. Αλλάξαμε τα πάντα στον πολιτικό διάλογο.  Τέρμα 

πια η ιδεολογική τρομοκρατία από την καθεστωτική ιδεολογία του αριστερόστροφου 

λαϊκισμού.  Μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας ξαναδώσαμε στη ΝΔ τη 

δυνατότητα να εκφράσει όλα αυτά που σκέπτεται ο κάθε νοικοκύρης στο σπίτι του και δεν 

τολμούσε να τα εκφράσει μη τυχόν και θεωρηθεί ρατσιστής, φασίστας, χουντικός, δεξιός 

και δεν ξέρω άλλο τι. Απελευθερώσαμε τη σκέψη στην Ελλάδα μετά από τρεις δεκαετίες 

ιδεολογικής ηγεμονίας της  πασοκομαρξιστικής δημαγωγίας.  Αυτή η μεγάλη ανατροπή στη 

σκέψη δημιουργεί το απόθεμα αξιοπιστίας που είναι απαραίτητο για να γίνει και η μεγάλη 

ανατροπή στην καθημερινότητα των Ελλήνων.  

 

Η συνέντευξη θα είναι δύο σελίδες περίπου 1400 λέξεις ενώ θα χρειαστούν και 

δυο φωτογραφίες. Ευχαριστώ  θερμά.  

 

Καλτάκη Δήμητρα: 6982084054  

Email: dimitrakalt@yahoo.gr 


