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Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟ

Σ
υµµαχίες και οικονοµική συνεργασία, 
«καθότι η Τουρκία διαθέτει στην ανατο-
λική Μεσόγειο θαλάσσιες ζώνες», προ-

τείνει ο Νίκος Κοτζιάς για να διασφαλιστούν 
η ασφάλεια και οι ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου, 
ενώ για την Αλβανία αναφέρει ότι προέκυψαν 
προβλήµατα από το «βαθύ κράτος στις δύο 
πλευρές των συνόρων» και µια εµµονή «να 

µην εφαρµοστούν διεθνείς συµφωνίες, όπως 
εκείνη του Ελσίνκι». Παράλληλα, δηλώνει «πε-
πεισµένος» να συγκροτηθεί µια ∆ηµοκρατική 
Παράταξη, αριστερή, προοδευτική και πατρι-
ωτική, στην οποία εναπόκειται στον ΣΥΡΙΖΑ αν 
θα είναι το κέντρο της ή θα συνεργαστεί µαζί 
της. Επίσης, εκτιµά ότι «Ρένα και Παύλος (σ.σ.: 
∆ούρου και Γερουλάνος) θα ήταν ένα εξαιρε-
τικό νικηφόρο δίδυµο». 

 Εξηγήστε μας γιατί είπατε ότι δεν πρέπει 
να είμαστε «μοναχοφάηδες» σε σχέση με την 
εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της 
ανατολικής Μεσογείου και τι θα μπορούσε να 
αφορά μια επιχειρηματική συνεργασία με την 
Τουρκία, την οποία προτείνατε; 

∆ύο είναι οι επιλογές της εξωτερικής πολιτι-
κής. Η πρώτη να αναλαµβάνει πρωτοβου-
λίες προκειµένου να λύνει τα προβλήµατα. 
Η δεύτερη να διαιωνίζει τα προβλήµατα, 
ακόµα και αν κακοφορµίζουν. Η δεύτερη 
θεωρεί κάθε λύση ως ήττα. Γνωρίζουµε τα 
αποτελέσµατα τέτοιων απόψεων: το 1897, 
το 1922, η Κατοχή, το 1974 µε το Κυπρια-
κό. Οι δήθεν άκαµπτοι πάντα οδήγησαν σε 
εθνικές ήττες. Τους αρέσουν οι µεγαλοστο-
µίες, αλλά στην πράξη δεν έχουν κάνει πο-
τέ κάτι για να δυναµώσουν τις θέσεις της Ελ-
λάδας. Εχουν επιλέξει την ακινησία και την 
αδράνεια και επιδιώκουν να την επιβάλουν 
πουλώντας φύκια για µεταξωτές κορδέλες. 
Αντίθετα, εγώ µε την πολιτική µου, όταν άλ-
λοι έγραφαν κείµενα για τον διαµελισµό της 

Κύπρου, έθεσα ξανά το Κυπριακό στη σωστή του βάση. Ε.Ε., 
ο γ.γ. του ΟΗΕ, οι σηµαντικότερες χώρες τάχθηκαν για πρώτη 
φορά υπέρ µιας Κύπρου ως κανονικού κράτους, χωρίς κατοχι-
κά στρατεύµατα και ξένες εγγυήσεις. Ανάλογα, µε τις δικές µας 
πρωτοβουλίες εξασφαλίστηκε η ασφάλεια της περιοχής για την 
Κύπρο και το Καστελλόριζο.
Ως προς αυτά που είπα στους ∆ελφούς, και τα αποδώσατε εξαι-
ρετικά στο ρεπορτάζ σας, η ουσία της πρότασής µου είναι να 
διασφαλιστούν α) η ασφάλεια Ελλάδας και Κύπρου, β) οι ΑΟΖ 
µας, γ) οι απαραίτητες συµµαχίες για να αποκρούουµε τις τουρ-
κικές προκλήσεις. Αφού γίνουν όλα αυτά, να εξετάσουµε αν 
µπορεί να υπάρξει µε Τούρκους επιχειρηµατίες οικονοµική συ-

νεργασία στη Μεσόγειο, καθότι η Τουρκία διαθέτει στην ανα-
τολική Μεσόγειο θαλάσσιες ζώνες. Αυτές τις σαφείς θέσεις οι 
επαγγελµατίες συκοφάντες της πολιτικής µου τις παρουσίασαν 
ψευδώς ως πολιτική κατευνασµού της Τουρκίας και µοιρασιάς 
του Αιγαίου µαζί της (ενώ εγώ µιλούσα για Μεσόγειο). Συνει-
δητά δηλητηριάζουν τον δηµόσιο διάλογο. ∆εν κάνουν κριτι-
κή. Ούτε καν πολεµική. «Απλά» επιδιώκουν να παράγουν µίσος. 
 Το Κυπριακό μπορεί να ανοίξει μέσα στο 2019; Μετά από 

τόσα χρόνια κατοχής, ορισμένοι λένε ότι τα δύο κράτη είναι η 
μόνη ρεαλιστική λύση. Εσείς τι πιστεύετε;

∆εν νοµίζω ότι µπορεί να βρεθεί το Κυπριακό τους εποµένους 
µήνες σε πορεία λύσης. Σίγουρα θα γίνει διερεύνη-
ση από όλες τις πλευρές για τις εκατέρωθεν προθέ-
σεις. Η πρόταση για δύο κράτη σηµαίνει διαµελι-
σµό και αναπαραγωγή των σηµερινών προβληµά-
των, καθώς και καινούργιων σε χειρότερο πλαίσιο.

 Πώς απαντάτε στους ισχυρισμούς του Πάνου 
Καμμένου για τις βίζες; Λέει ψέματα όταν υπο-
στηρίζει ότι είχατε δεσμευτεί πως δεν θα υπο-
γραφεί η συμφωνία για το ονοματολογικό πριν 
από τις εκλογές;
Στο ΥΠΕΞ αποκάλυψα δεκάδες σκάνδαλα και για βί-
ζες. Ολα τα έστειλα στα δικαστήρια και υπάρχουν 
σήµερα σηµαντικές αποφάσεις τους, ακόµα και φυ-
λάκιση (πρώην πια) υπαλλήλων του υπουργείου. 
Ολα τα άλλα που λέει είναι εκ του πονηρού και θα 

αποδειχθούν πανηγυρικά ως ψευδή στα δικαστήρια. Μόνοι µας 
ποτέ δεν κουβεντιάσαµε τέτοια θέµατα. Εξάλλου, όλα τα ήξε-
ρε. Είχε ψηφίσει τις προγραµµατικές της κυβέρνησης Τσίπρα, 
που ήδη τον Ιανουάριο του 2015 έθεταν ως στόχο την υλοποί-
ηση µιας πολιτικής σύνθετης ονοµασίας. Το ίδιο είχε κάνει και 
ως υφυπουργός των κυβερνήσεων Καραµανλή. Επιπλέον, είχε 
συµφωνήσει εξαρχής να ξεκινήσει η διαπραγµάτευση µε στό-

χο να κλείσει το θέµα. Γνώριζε, δε, ότι αυτή 
η συµφωνία είχε χρονοδιαγράµµατα. 
 Είδαμε τη Βόρεια Μακεδονία να απαλεί-

φει το πρώτο συνθετικό της ονομασίας της σε 
αντιπροσωπεία της σε τουριστικό συνέδριο 
στο Βερολίνο. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος 
να ξεκινήσουν τα Σκόπια κάποιο «παιχνίδι»;

Κάναµε µια ιστορική συµφωνία µε δυσκολί-
ες, κέρδη και συµβιβασµούς και για τις δύο 
πλευρές. Από εδώ και πέρα, οι ελληνικές κυ-
βερνήσεις οφείλουν να φροντίζουν για την 
υλοποίησή της. Ασφαλώς, η άλλη πλευρά, 

αν διακρίνει αδυναµίες, θα δοκιµάσει τα πε-
ριθώριά της να πάρει πράγµατα πίσω. Πι-
στεύω, όµως, ότι το συµβάν στο Βερολίνο 
ήταν τυχαίο.
 Ησασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με 

την Αλβανία, που δυστυχώς δεν έκλεισε. Τι 
επρόκειτο να περιλαμβάνει και τι προσδοκί-
ες είχατε για τις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανί-
ας από μια τέτοια συμφωνία;

Ηµασταν στο τέλος της διαδροµής. Προέκυ-
ψαν, όµως, προβλήµατα εξαιτίας της µη λει-
τουργίας του αρµόδιου στην Αλβανία Συνταγ-
µατικού ∆ικαστηρίου, αλλά και του βαθέος 
κράτους στις δύο πλευρές των συνόρων. Κα-
ταγράφηκε µια εµµονή να µην υπάρξει δε-
σµευτική ρύθµιση του τέλους του Β’ Παγκό-
σµιου Πολέµου, ακόµα και να µην εφαρµο-
στούν διεθνείς συµφωνίες, όπως εκείνη του 
Ελσίνκι! Στο τέλος, όµως, έτσι νοµίζω, η ζωή 
θα απαιτήσει τη λύση τέτοιων θεµάτων. Αυ-
τή θα «βρεθεί» πιο εύκολα τώρα, καθότι στη 
διαπραγµάτευση είχαν συµφωνηθεί λύσεις 
που διασφάλιζαν τα εκατέρωθεν συµφέρο-
ντα. Είχαµε κάνει καλή δουλειά για την προ-
στασία της γηγενούς ελληνικής µειονότητας 
στην Αλβανία, την ΑΟΖ, την προστασία των 
περιουσιών, την αναγνώριση των εγγράφων 
και άλλα πολλά.
 Γράφονται διάφορα για τη σχέση σας με 

τον πρωθυπουργό. Συνομιλείτε μαζί του ή 
υπάρχει τραύμα στη σχέση σας; 

Γνωρίζω καλά τα χαρίσµατα και τα ταλέντα 
του πρωθυπουργού, καθώς και τις αδυναµί-

Προσωπικά, δεν με 
ενδιαφέρει η συμμετοχή 
για τη συμμετοχή σε 
κυβερνήσεις. Πιστεύω 
βαθιά ότι κάθε δημόσια 
δρων πολίτης πρέπει 
να αποφεύγει να γίνει 
καρεκλοκένταυρος 

«Οι δήθεν άκαµπτοι
πάντα οδήγησαν 
σε εθνικές ήττες»
 «Τους αρέσουν οι 
µεγαλοστοµίες, αλλά 
στην πράξη δεν έχουν 
κάνει ποτέ κάτι για να 
δυναµώσουν τις θέσεις 
της Ελλάδας»

Νίκος Κοτζιάς Πρώην υπουργός Εξωτερικών
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ες του. Εδώ και µισό χρόνο δεν συµµετέχω 
στην κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, δεν κου-
βεντιάζουµε. Αντίθετα, ως ΠΡΑΤΤΩ, συζη-
τάµε συχνά µε τον Πάνο Σκουρλέτη, γραµ-
µατέα του ΣΥΡΙΖΑ. 
 Θα θέλατε να γυρίσετε στην κυβέρνηση; 
Η παρουσία ενός ανθρώπου της Αριστεράς 
σε µια κυβέρνηση δεν είναι αυτοσκοπός. Αν 
συµµετέχει, το κάνει προκειµένου να υπηρε-
τήσει την πατρίδα καθώς και τις ανάγκες της 
κοινωνίας. Προσωπικά, δεν µε ενδιαφέρει η 
συµµετοχή για τη συµµετοχή σε κυβερνή-
σεις. Πιστεύω βαθιά ότι κάθε δηµόσια δρων 
πολίτης πρέπει να αποφεύγει να γίνει καρε-
κλοκένταυρος. Οφείλει να διαθέτει εναλλα-
κτικές για τη ζωή του. Κανείς δεν πρέπει να 
εγκαταλείπει τις πεποιθήσεις του, προκειµέ-
νου να προσαρµοστεί σε αντιλήψεις και νο-
οτροπίες που δεν τον εκφράζουν.
 Μήπως θα σας ταίριαζε περισσότερο το Ευ-

ρωκοινοβούλιο;
Οχι, δεν το επιθυµώ, ούτε ποτέ το ζήτησα. 
∆εν είµαι επαγγελµατίας πολιτικός ώστε να 
ψάχνω σε ποια καρέκλα θα καθίσω. ∆εν εί-
µαι στην πολιτική για να είµαι. Οταν νοµίζω 
ότι µπορώ να υπηρετώ καλά τη χώρα και τον 
λαό, θα είµαι παρών. Σηµειώνω ότι το ΠΡΑΤ-

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
«Γνωρίζω καλά τα χαρίσματα και τα τα-
λέντα του πρωθυπουργού, καθώς και 
τις αδυναμίες του. Εδώ και μισό χρόνο 
δεν συμμετέχω στην κυβέρνηση. Κατά 
συνέπεια, δεν κουβεντιάζουμε»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΜΜΕΝΟ
«Ολα τα ήξερε. Είχε ψηφίσει τις 
προγραμματικές της κυβέρνησης 
Τσίπρα, που ήδη τον Ιανουάριο του 
2015 έθεταν ως στόχο την υλοποίηση 
μιας πολιτικής σύνθετης ονομασίας»

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
«Η πρόταση για δύο κράτη ση-
μαίνει διαμελισμό και αναπαρα-
γωγή των σημερινών προβλη-
μάτων, καθώς και καινούργιων 
σε χειρότερο πλαίσιο»

 

ήταν ιδανική περίπτωση στήριξης από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Είναι και ο µόνος, πάντα κατά τη γνώ-
µη µου, που µπορεί να νικήσει τον Μπακο-
γιάννη στον δεύτερο γύρο. Ρένα και Παύλος 
θα ήταν ένα εξαιρετικό νικηφόρο δίδυµο. 
 Θα θέλατε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της Αριστε-

ράς ή της Κεντροαριστεράς;
Εναπόκειται στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ να αποφα-
σίσει αν θέλει να είναι το κέντρο µιας ∆ηµο-
κρατικής Παράταξης, όπως ήδη σας περιέ-
γραψα, ή -εφόσον δεν το θέλει- να συνεργα-
στεί µαζί της. Οχι, βέβαια, µε τσιµπολογήµα-
τα προσώπων, αλλά αντίθετα στη βάση προ-
γραµµατικών συγκλήσεων και µε σεβασµό 
προς τους άλλους. ∆εν πρέπει να προσπα-
θεί ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει στους συµµάχους του 
τι και πώς να το κάνουν, ούτε εκείνοι να επι-
διώκουν το αντίστροφο. Ο σεβασµός του δι-
αφορετικού, αλλά φιλικού, πρέπει να είναι η 
βάση κάθε συνεργασίας.

ΤΩ εργάζεται σκληρά για να αποκρούσει την «επίθεση» της νεοφι-
λελεύθερης και αυταρχικής ∆εξιάς, στηρίζοντας στις ευρωεκλογές 
τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα συµµετέχει στο ευρωψηφοδέλτιό του. 
 Εσείς πώς βλέπετε το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντροαριστε-

ρά; Θα το προτιμούσατε πιο τολμηρό, όπως ενδεχομένως θα μπο-
ρούσε να ερμηνεύσει κανείς την επιλογή του ΠΡΑΤΤΩ να στηρί-
ξει τον Παύλο Γερουλάνο; 

Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι δεν χρησιµοποιώ τον σηµιτικής προέ-
λευσης όρο «Κεντροαριστερά». Είµαι πεπεισµένος για την ανάγκη 
να συγκροτηθεί µια ∆ηµοκρατική Παράταξη στη χώρα, αριστε-
ρή, προοδευτική και πατριωτική. Σε αυτή έχουν θέση όλοι όσοι 
αγωνίζονται για µια πιο δίκαιη κοινωνία, για ορθολογική και δί-
καιη οικονοµική ανάπτυξη και προάσπιση των δικαίων της πατρί-
δας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΡΑΤΤΩ στηρίζει σε πολλούς δήµους 
δικούς του υποψηφίους, ενώ στηρίζει και δεκάδες υποψηφίους 
του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω, όµως, ότι το δηµοκρατικό προοδευτικό µέ-
τωπο δεν εκφράζεται µονοσήµαντα από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Στηρίζουµε τη ∆ούρου για περιφερειάρχη Αττικής και τον Γερου-
λάνο για δήµαρχο Αθήνας. Νοµίζω ότι ο τελευταίος, ο οποίος δεν 
είναι µέλος του ΚΙΝΑΛ, αλλά αριστερός σοσιαλδηµοκράτης, θα 


