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Συνέντευξη

 Οσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας, τι θα 
κάνατε διαφορετικά; Υπάρχει κάτι που μπορούμε να διορθώσουμε;

Αν και δεν θέλω να δώσω δημόσιες συμβουλές στην Επιτροπή, γιατί 
αποτελεί αρχή μου να μη σχολιάζω ούτε τους προκατόχους μου ού-
τε τους διαδόχους μου, καθώς είναι γεγονός πως είχα πάντα προκα-
τόχους και πάντα θα έχω διαδόχους που είναι πολύ προσεκτικοί στις 
δημόσιες τοποθετήσεις τους για τις επιδόσεις της Επιτροπής. 
Πιστεύω ότι στην αρχή της πανδημίας και στην αρχή των εμβολια-
σμών η επικοινωνία δεν ήταν η καλύτερη, επειδή η Ε.Ε. είχε δώσει την 
εντύπωση μιας καθολικής πρόσβασης στα εμβόλια, και ότι οι Ευρω-
παίοι θα μπορούσαν να εμβολιαστούν στο σύνολό τους σε διάστημα 
λίγων μηνών. Δεν έλαβαν υπόψη τις πιθανές αστοχίες που θα μπορού-
σαν να προκύψουν - και αναφέρομαι στην αποτυχία του AstraZeneca. 
Επομένως, στο θέμα της επικοινωνίας θα ήμουν λίγο πιο συνετός.
Φυσικά, αυτό που λέω δεν αφορά μόνο την Επιτροπή, αλλά και τα 
διάφορα κράτη-μέλη. Ημασταν υπερβολικά αισιόδοξοι στην έναρ-
ξη του προγράμματος εμβολιασμού.
 Είναι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού το κατάλληλο εργαλείο για 

τη διευκόλυνση των ταξιδιών;

Η ιδέα δεν είναι κακή. Οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό α-
πό τον τουρισμό έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αυτό το είδος πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ελληνα πρωθυ-
πουργό όταν ζητά τέτοια πιστοποιητικά. Είναι καλό για την Ελλάδα.
 Είναι επαρκή τα προγράμματα MMF, NextGen EU και SURE ώστε να 

απορροφήσουν το χτύπημα της πανδημικής κρίσης στην πραγματι-
κή οικονομία; Πώς θα μπορούσε να επωφεληθεί η Ελλάδα;

Πιστεύω ότι οι περσινές ενέργειες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο-
δηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι το μέγεθος των προ-
γραμμάτων είναι επαρκές. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα 750 δι-
σεκατομμύρια ευρώ του Σχεδίου Ανάκτησης, τα εθνικά μέσα που έ-
χουν τεθεί σε εφαρμογή, αλλά και οι επιπτώσεις και τα αποτελέσμα-
τα του αυτόματου σταθεροποιητή.
Ετσι, πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός 1,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ 
που έχει σχεδιαστεί για τα επόμενα χρόνια και το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα ανάκτησης είναι ένα σχέδιο που θα κινητοποιήσει τα χρή-

ματα σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οσον αφο-
ρά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας, 
εξ όσων γνωρίζω, η Ελλάδα έχει αναλάβει τις 
σωστές πρωτοβουλίες, εστιάζοντας στα πο-
σά που της έχουν ταχθεί - 17 δισεκατομμύ-
ρια σε επιχορηγήσεις και τα επιπλέον 12,7 δι-
σεκατομμύρια που θα δανειστούν, τα οποία 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όπως η ελλη-
νική κυβέρνηση προτίθεται.  Δηλαδή, για δι-
αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημόσιες επεν-
δύσεις και για την κινητοποίηση επαρκών πό-
ρων του ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς, 
όπως η πράσινη ατζέντα, η ψηφιακή ατζέντα, 
περισσότερες επενδύσεις στην απασχόληση, 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην κοινωνι-
κή συνοχή. Και μια προώθηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων. Μια οικονομική και δομική με-
ταμόρφωση. Εάν γίνει αυτό, η Ελλάδα θα έχει 
ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στις προσδοκίες.
 Πώς αποτιμάτε τη μέχρι τώρα διαχείριση 

της πανδημίας από την Ελλάδα; 
Πιστεύω ότι η Ελλάδα τα έχει πάει καλά. Δεν 
βλέπω κάποια συμπληρωματικά μέτρα στα 
οποία θα μπορούσε να προχωρήσει. Συνο-
λικά, νομίζω ότι η ελληνική αντιμετώπιση της 
πανδημίας ήταν η σωστή. 
 Εντεκα χρόνια από την αρχή της οικονομι-

κής κρίσης στην Ελλάδα, πώς κρίνετε την ελ-
ληνική οικονομία σήμερα;

Γ
ια τα σχέδια αντιμετώπισης της πανδη-
μίας, τους εμβολιασμούς και την επό-
μενη ημέρα μιλά στη Realnews ο Ζαν-

Κλοντ Γιούνκερ, λίγο πριν βρεθεί στην Αθήνα 
για το Φόρουμ των Δελφών, στις 10-15 Μαΐου. 
Ο τέως πρόεδρος της Κομισιόν, σε μια εφ’ όλης 
της ύλης συνέντευξη, αναφέρεται στην ελληνι-
κή οικονομία, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και 
στο πώς και πότε η χώρα μας έφτασε πολύ κο-
ντά στην έξοδο από την ευρωζώνη.

 Πώς σχολιάζετε τη στρατηγική εμβολια-
σμού της Ε.Ε.; 

Στην αρχή της πανδημικής κρίσης, η αντίδρα-
ση της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν αρκετά α-

νοργάνωτη, καθώς τα κράτη-μέλη κοιτούσαν 
το εσωτερικό τους συμφέρον. Αυτό οφείλε-
ται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση -και 
επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- δεν δια-
θέτει επαρκείς πολιτικές όταν πρόκειται για 
θέματα δημόσιας υγείας. Είχαμε συνορια-
κούς ελέγχους και απαγορεύσεις στις εξαγω-
γές, δύο κακές αποφάσεις που ελήφθησαν α-
πό ορισμένα κράτη-μέλη. Ωστόσο, σήμερα, 
η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Θεωρώ ό-
τι το πρόγραμμα εμβολιασμού πηγαίνει κα-
λά και η Ευρωπαϊκή Ενωση θα είναι σε θέση 
να επιτύχει τον εμβολιαστικό στόχο του 70% 
έως το τέλος του καλοκαιριού και τις αρχές 
του φθινοπώρου. Πιστεύω ότι η εξέλιξη θα 
είναι αυτή που χρειαζόμαστε.
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Στον ΘΑΝΟ ΜΩΡΙΑΤΗ

«Ο Ερντογάν 
δεν σέβεται 

τις αρχές που 
διαμορφώνουν
 την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα»
«Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και 

σαφείς. Οσον αφορά την Τουρκία και τις 
προσδοκίες που υπάρχουν, οφείλουμε να 

αναδιαμορφώσουμε τις σχέσεις μας»
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