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χαλαρώνουν σταδιακά, ώστε να μπούμε στο 
δεύτερο εξάμηνο με θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης και με πλήρως απελευθερωμένη την 
κίνηση κεφαλαίων.
 Μετά τις εκλογές στην Ισπανία, εκτιμάτε ότι 

μπορεί να συγκροτηθεί «μέτωπο του Νότου» 
εντός της Ε.Ε.; Και έως πού μπορεί να φτάσει;

Οι εξελίξεις στην Πορτογαλία και την Ισπα-
νία αποδεικνύουν ότι η πολιτική της ταξικής 
δημοσιονομικής προσαρμογής και της σκλη-
ρής λιτότητας έχει αποτύχει. Και είναι ενθαρ-
ρυντικό το γεγονός ότι αυτή η αποτυχία οδη-
γεί σε ενίσχυση της Αριστεράς και όχι της ά-
κρας δεξιάς, όπως συμβαίνει αλλού στην Ευ-
ρώπη. Δημιουργούνται, λοιπόν, οι προϋπο-
θέσεις για μια συνολικότερη αμφισβήτηση 

της νεοφιλελεύθερης αρχιτεκτονικής της ευ-
ρωζώνης. Πρόκειται για το μεγάλο πολιτικό 
στοίχημα των επόμενων χρόνων.
 Το ενδεχόμενο να συμμετάσχετε ως παρα-

τηρητής στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΣΚ, ό-
πως στο παρελθόν ο Δημήτρης Χριστόφιας, 
το συζητάτε;

Πολλά σοσιαλιστικά κόμματα μετατοπίστηκαν 
τον τελευταίο χρόνο σε θέσεις εναντίον της 
λιτότητας και της ταξικά προσανατολισμένης 
δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό από μό-
νο του αποτελεί ένα θετικό γεγονός, που δη-
μιουργεί έδαφος συνεννοήσεων και συμμα-
χιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος του Κόμματος της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, θέλει και σκοπεύει να 
αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα τέτοιων συμμα-
χιών και συνεννοήσεων απέναντι στις θέσεις 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των α-
κραίων κύκλων της ευρωπαϊκής ελίτ.
 Είστε αισιόδοξος για λύση του Κυπριακού, 

 Νέο τηλεοπτικό τοπίο πότε θα υπάρξει στη χώρα, κ. 
πρόεδρε; Και, πάντως, ορισμένοι σάς κατηγορούν ό-
τι με τις κινήσεις σας επιχειρείτε τον έλεγχο των μέσων 
ενημέρωσης...

Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 
εδώ που βρίσκεται παρά τη γενικευμένη επίθεση 
που δέχεται εδώ και μια τετραετία από τα μέσα ενη-
μέρωσης. Πιθανόν, δε, και εξαιτίας της. Ο δικός μας 
στόχος είναι να επιβάλουμε τη νομιμότητα. Οποιος 
είναι νόμιμος και καταβάλλει τα οφειλόμενα μπορεί 
να λέει ό,τι θέλει. Το νέο τηλεοπτικό τοπίο, πάντως, 
είναι θέμα εβδομάδων και σε αυτό δεν πρόκειται επ’ 
ουδενί να κάνουμε πίσω.
 Είχατε πει ότι οι υπουργοί κρίνονται καθημερινά 

και θα αξιολογηθούν στο εξάμηνο. Να αναμένουμε α-
νασχηματισμό;

Οι ανασχηματισμοί, όπως ξέρετε καλά, δεν προ-
αναγγέλλονται. Ούτε αποτελούν απειλή. Για αυτή 
την κυβέρνηση, όμως, οι υπουργικές θέσεις δεν εί-
ναι δώρα, αλλά θέσεις καθήκοντος και μάχης. Αυ-
τή είναι και η δική μου αντίληψη και η αντίληψη των 
υπουργών.

 Το 2015 υπήρξε, φαντάζομαι, για εσάς προσωπι-
κά μια πολύ σημαντική χρονιά. Ξεκινήσατε να «σκίσε-
τε το μνημόνιο» και οδηγηθήκατε στην υπογραφή ε-
νός νέου. Ποια υπήρξε η πιο δύσκολη στιγμή για εσάς;

Ξεκίνησα για να δώσω μια μάχη μαζί με το κόμμα 
μου και τον ελληνικό λαό. Μια μάχη, μάλιστα, που 
δεν έδωσε κανείς στο παρελθόν. Πετύχαμε ό,τι πε-
τύχαμε μετά από έναν ακραίο πολιτικό και οικονομι-
κό εκβιασμό και προσφύγαμε στην ετυμηγορία των 
πολιτών, οι οποίοι και μας εξουσιοδότησαν να συνε-
χίσουμε. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, τη μάχη με τη συ-
νείδησή μας ήσυχη και με το κεφάλι ψηλά.
 Στα μεγαλύτερα λάθη σας συγκαταλέγετε και την ε-

πιλογή του Βαρουφάκη ή της Ζωής Κωνσταντοπούλου 
για τις συγκεκριμένες θέσεις;

Τόσο ο Γιάνης Βαρουφάκης όσο και η Ζωή Κων-
σταντοπούλου έκαναν πολιτικές επιλογές με τις 
οποίες δεν συμφωνώ. Αυτά στην πολιτική συμβαί-
νουν και είναι σωστό να συμβαίνουν. Αυτό που φυ-
σικά κάθε φορά κρίνεται από ηθική σκοπιά είναι η 
προσωπική στάση του καθενός και όχι η πολιτική 
του άποψη.
 Σας πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό να εγκατα-

λείψετε την εξουσία; Να την παραδώσετε; Ή ότι ήταν 
λάθος που δεν αφήσατε τον Αντώνη Σαμαρά να «βγά-
λει το φίδι από την τρύπα»;

Το λάθος θα ήταν να αφήσω τον Αντώνη Σαμαρά 
να βάλει το φίδι ακόμη πιο βαθιά στην τρύπα.

«Το νέο τηλεοπτικό τοπίο
είναι θέμα εβδομάδων»

«ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ»

ακόμα και την άνοιξη, όπως ο διεθνής παρά-
γοντας υποστηρίζει; Και υπό ποιες προϋπο-
θέσεις θα βλέπατε κάτι τέτοιο;

Το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα που έχει 
την ηλικία μου. Φαίνεται όμως ότι σήμερα 
υπάρχει αυξημένη διπλωματική κινητικότη-
τα για την επίλυσή του. Είναι, λοιπόν, πιθα-
νό να υπάρξουν σύντομα θετικές εξελίξεις. 
Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συμφωνία των 
δύο κοινοτήτων πάνω στις βασικές αρχές του  
ΟΗΕ για διζωνική - δικοινοτική δημοκρατία. 
Σε κάθε περίπτωση, η θέση της ελληνικής κυ-
βέρνησης είναι ότι η Κύπρος αποφασίζει και 
εμείς στηρίζουμε.
 Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρ-

νησής σας στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής 
Συνοριακής Ακτοφυλακής, κ. πρόεδρε; Ανη-
συχείτε μήπως νομιμοποιηθεί το «γκριζάρι-
σμα» του Αιγαίου;

Το Αιγαίο δεν είναι γκρίζο για να νομιμοποι-
ηθεί κάποιο γκριζάρισμα. Δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για την 
Ευρωπαϊκή Συνοριακή Ακτοφυλακή να δημι-
ουργήσουν θέματα κυριαρχίας στο Αιγαίο. Τα 
σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ενω-
σης και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησής τους.

 Το τελευταίο διάστημα, πάντως, αυξάνονται και πάλι οι ροές προσφύγων από 
την Τουρκία. Τι θα γίνει εάν η Αγκυρα δεν τηρήσει τη συμφωνία της με την Ε.Ε., 
καθώς τα -υψηλά- ανταλλάγματά της τα έχει ήδη λάβει;

Το προσφυγικό δεν είναι διμερές ζήτημα. Πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση, που 
μπορεί να κλονίσει τα ίδια τα θεμέλια της Ευρώπης. Γι’ αυτό χρειάζεται να κυριαρ-
χήσει η λογική της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και της ευλαβικής προστασί-
ας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν πρέ-
πει να κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι οφείλει για να πείσει την Αγκυρα να τηρήσει τις δε-
σμεύσεις που έχει αναλάβει. Την ίδια στιγμή, όμως, πρέπει να βρει το θάρρος για 
να ξεκινήσει τη διαδικασία μετεγκατάστασης όχι μόνο από τα ελληνικά νησιά, αλ-
λά και από τα τουρκικά παράλια.
 Εξετάζετε το ενδεχόμενο να θέσετε θέμα χαλάρωσης του προγράμματος λόγω 

και των επιπτώσεων που έχει στη χώρα το προσφυγικό ζήτημα;
Το θέμα της δημοσιονομικής χαλάρωσης εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης έχει τε-
θεί στο ανώτατο επίπεδο από Ευρωπαίους αξιωματούχους, του κ. Σουλτς συμπε-
ριλαμβανομένου. Εκτιμώ ότι μια τέτοια προοπτική δεν είναι απλώς ευπρόσδεκτη, 
αλλά αναγκαία. Οχι μόνο για την Ελλάδα, που είναι σε πρόγραμμα, αλλά για όλες 
τις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης.
 Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτετε, οι λίστες που έχουν φτάσει στην Αθή-

να μπορούν να οδηγήσουν και σε πολιτικό χρήμα;
Η κυβέρνηση δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια στο θέμα της φοροδιαφυγής, που 
πολλές φορές υποκρύπτει και διαφθορά. Κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τη Δικαι-
οσύνη να κάνει τη δουλειά της, αλλά δεν εμπλέκεται εκεί που δεν έχει αρμοδιότη-
τα. Εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει για να φτάσουν οι πληροφορίες στη Δικαιοσύ-
νη και από κει και πέρα είναι οι δικαστές και οι εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι αλ-
λά και υπεύθυνοι για τις εξελίξεις.


