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Στοίχηµα η διατήρηση
των δύο ευρωβουλευτών
Γιάννος Λαµάρης: Οκόσµος µάς έστειλε το µήνυµα ότι θέλει
το ΑΚΕΛ ναπαραµείνει πρωταγωνιστική δύναµη

Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Βελτίωσητης επαφήςµε τονκόσµο,
περαιτέρωεκσυγχρονισµόκαιανα-
νέωση είναι οι όροι εντολής που
έλαβε η ηγεσία του ΑΚΕΛ από τη
βάση του κόµµατος, δηλώνει στην
«Κ» ο ΓιάννοςΛαµάρης. «Οκόσµος
θέλει το ΑΚΕΛ να παραµείνει πρω-
ταγωνιστικήδύναµη, µέσαστιςσύγ-
χρονεςσυνθήκες» σηµειώνει ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του
κόµµατος της Αριστεράς και επα-
ναλαµβάνει ότι στόχος στις επικεί-
µενες ευρωεκλογές είναι η διατή-
ρηση των δύο εδρών.
–Μετηνολοκλήρωσητωνδιαδι-
κασιών για το ψηφοδέλτιο των
ευρωεκλογών, τοΑΚΕΛεισέρχε-
ταιστηνπροεκλογικήεκστρατεία.
Ποια µηνύµατα έστειλε ο εσω-
κοµµατικόςδιάλογοςστηνηγεσία
του κόµµατος; 

–Ασφαλώς ζούµεσεµίαπερίοδο
πάρα πολύ δύσκολη, τόσο για τη
χώραµαςαλλάκαισεπανευρωπαϊκό

επίπεδο. Συνεπακόλουθα, το ίδιο
δύσκολη είναι αυτήηπερίοδος και
για τοδικόµαςκόµµα. Ηπενταετής
παρουσία µας στη διακυβέρνηση
τουτόπουδενµαςάφησεχωρίς κό-
στος, απότιςγνωστέςεξελίξεις. Επο-
µένως, τα µηνύµατα που έστειλε ο
κόσµος µας µέσα από τον εσωκοµ-
µατικόδιάλογο είναιµηνύµαταπε-
ραιτέρω εκσυγχρονισµού του κόµ-
µατος, της ανανέωσής του και της
βελτίωσης της επαφής µε την κοι-
νωνία. ΣτοΑΚΕΛπάντοτε, όχιµόνο
σε προεκλογικές περιόδους αλλά
ιδιαίτερασ’ αυτές, πρώτιστοστοιχείο
ήταν η επαφή µε τον κόσµο, κάτι
το οποίο εκτιµούµε – και είναι κάτι
που µας το υπέδειξε και ο κόσµος,
ότι έχει αδυνατήσει. Τα µηνύµατα
που µας έστειλε ο κόσµος είναι ότι
θέλει το ΑΚΕΛ να παραµείνει πρω-
ταγωνιστικήδύναµη, µέσαστιςσύγ-
χρονες συνθήκες. 
–Είναι οι πρώτες εκλογές µετά
τις αλλαγές στην ηγετική πυρα-
µίδα τουΑΚΕΛ, καιηπρώτηανα-
µέτρησηµετάπου τοκόµµασας
πέρασεστηναντιπολίτευση. Πι-
στεύετε ότι η αναµέτρηση του
Μαΐου θα είναι ένα σηµαντικό
τεστ για το ΑΚΕΛ;

–Ασφαλώς και θα είναι. Είναι η
πρώτη δοκιµασία, ανεξάρτητα εάν
οι ευρωεκλογές δεν είναι όπως οι
εθνικές. Είναι όµως µία µέτρηση,
κάτωαπόδύσκολεςσυνθήκες, όπως
είπα. Πέραντωνπολιτικώναντιπά-
λων έχουµε ακόµη έναν αντίπαλο,
πουείναιηαποχή. Τοστοίχηµάµας
είναι ναπαραµείνουµεπρωταγωνι-
στική δύναµη, να διατηρήσουµε

τους δύο ευρωβουλευτές και µέσα
από τις εκλογές αυτές µας δίδεται
η ευκαιρία να επεξεργαστούµε ζη-
τήµαταπουπροηγουµένωςαντιµε-
τωπίζαµε στη γενικότητά τους και
όχι στην ειδικότητά τους. Θα χρει-
αστεί επίσης να επανεξετάσουµε
ορισµέναζητήµατακαιναταδούµε
µέσα από τις νέες συνθήκες.
–Παραδοσιακάηαποχήείναι αυ-
ξηµένη στις ευρωεκλογές συγ-
κριτικά µε άλλες αναµετρήσεις.
Μεποιον τρόποθαεπιχειρήσετε
ναπεριορίσετε τις απώλειες; Θα
τουςδώσετεχαρακτήραβουλευ-
τικώνεκλογώνγια νασυσπειρώ-
σετε τον κόσµο σας;

–Οκόσµοςθέλειπολιτισµένοπο-
λιτικόλόγο, επιχειρήµατα, προτάσεις.
Υπάρχειµεγάληανησυχίακαιµεγάλη
σύγχυση για το µέλλον της χώρας,
του εθνικού ζητήµατος, της οικο-
νοµίας, της κοινωνίας, τις εξελίξεις
στο θέµα του φυσικού αερίου. Για
όλααυτάταζητήµατακαιγιαπολλά
άλλα ο κόσµος θέλει απαντήσεις.
Στοβαθµόπουθακαταφέρουµε να
µην παρασυρθούµε σε λαϊκισµούς
καιεπιφανειακέςπροσεγγίσειςαλλά
ναστοχεύσουµεσωστάσεαυτόπου
θέλει ο πολίτης, µπορούµε να πα-
ρέµβουµε κατά της αποχής. Χωρίς
βεβαίως να έχωψευδαισθήσεις. 
–Πόσο επηρεάζει στο θέµα της
αποχής η απογοήτευση του κό-
σµου από τις πολιτικές της Ευ-
ρώπης;

–Ασφαλώς και επηρεάζει, πολύ
περισσότεροοιπολιτικέςπουεφαρ-
µόστηκαν στην Κύπρο. Η άκρατη
λιτότητα και η απογοήτευση είναι

πολύ εύκολο να µετατραπούν σε
απαξίωσηκαιάρνηση. Εµάςµαςεν-
διαφέρει η αποχή της Αριστεράς,
γι’ αυτόθαστοχεύσουµεστονκόσµο
τηςΑριστεράςπουέχει επηρεαστεί
από αυτές τις πολιτικές. 
–ΙδεολογικάτοΑΚΕΛδικαιώνεται
για την κριτική µατιά που είχε
έναντι τηςΕυρώπης, ωστόσοπο-
λιτικά δέχεται πίεση, σαν απο-
τέλεσµα και της παρουσίας του
στην κυβέρνηση. Πώς θα κατα-
φέρειτοΑΚΕΛναβαδίσειµεαυτά
τα δεδοµένα;

–Γιαεµάςησυµµετοχήτηςχώρας
µας στην Ε.Ε. δεν ήταν ούτε αυτο-
σκοπός, ούτε το θεωρούσαµε πα-
νάκεια για την αντιµετώπιση όλων
τωνπροβληµάτωντηςΚύπρου, όπως
πίστευανκάποιοι. Ούτεείχαµεψευ-
δαισθήσεις για τη συµµετοχή µας
στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώ-
νης. Σαςθυµίζω την εισήγησήµας,
που δεν έγινε δεκτή για καθυστέ-
ρηση της ένταξής µας στο ευρώ,
κάτιπουπιθανώςναµαςπροστάτευε
απόπολλάαπόταπροβλήµαταπου
σήµερααντιµετωπίζουµε. Εποµένως,
ηθέσηµαςγιαένταξηστηνΕ.Ε. είχε
νακάνειµετιςπροσπάθειεςεπίλυσης
τουΚυπριακού, κάτιπουδυστυχώς
δενβλέπουµεναδικαιώνεται. Όµως,
κρατάµετοδεδοµένοότιηΕ.Ε. είναι
ένας χώρος διεκδίκησης, παρόλο
που η διεκδίκηση δεν περιλαµβά-
νεταιστολεξιλόγιο τωνσηµερινών
κυβερνώντων. Οι ίδιοι είπαν ότι η
πολιτική της λιτότητας είναι τοπο-
λιτικό τους µανιφέστο. Εµείς λέµε
ότι τοπεδίο τηςΕ.Ε. είναι έναπεδίο
διεκδίκησης και µάχης.
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«Ηάκρατη λιτότητα και
η απογοήτευση είναι πο-
λύ εύκολο ναµετατρα-
πούν σε απαξίωσηκαι
άρνηση. Εµάςµας ενδια-
φέρει η αποχή τηςΑρι-
στεράς, γι’ αυτό θα στο-
χεύσουµε στον κόσµο
που έχει επηρεαστεί από
αυτές τις πολιτικές». 

–Η αποχώρηση του ∆ΗΚΟ από
την κυβέρνηση αλλάζει το πολι-
τικό σκηνικό. Πιστεύετε ότι θα
µπορέσειµίαµονοκοµµατικήκυ-
βέρνηση να αντεπεξέλθει στα
δύσκολα που έρχονται σε οικο-
νοµία καιΚυπριακό; Σταθέµατα
οικονοµίας, κυρίωςσεό,τι αφορά
τοΜνηµόνιο, είναι γνωστήηδια-
φωνία τουΑΚΕΛ. ΣτοΚυπριακό
µέχρι πούφτάνει ηστήριξή του; 

–Ένα πρώτο σχόλιο για την κυ-
βέρνησηείναιότιάλλαξανπρόσωπα
καιόχιπολιτικές. Πιστεύωότιηπο-
λιτικήτηςκυβέρνησηςθασυνεχίσει
να εκφράζεται και µε τους νέους

υπουργούς, ανεξάρτητα από πού
προέρχονται. Τοθέµατηςσυµµετο-
χής ή όχι στελεχών ενός κόµµατος
στηνκυβέρνησηείναικαθαράεσω-
κοµµατικόκαιδενµαςαφορά. Εµείς
διαφωνούµε γενικότερα µε την πο-
λιτικήτου∆ΗΣΥ, τηνοποίαθεωρούµε
πολιτικήάκρατηςλιτότητας. Νασας
πω ένα παράδειγµα: Έγινε αντικεί-
µενοσυζήτησηςτοεπεισόδιοµετον
συνάδελφόσαςστηΒουλήπουχρει-
άστηκε πρώτες βοήθειες και δεν
υπήρχαν. Εµείςδιαφωνούµεµεαυτή
την πολιτική των περικοπών κον-
δυλίωνσενευραλγικούςτοµείςόπως
ηυγεία, πουεπηρεάζουντηνκαθη-

µερινότητατωνπολιτών. Σεό,τιαφο-
ράτοΚυπριακόεµείςδενστηρίζουµε
την πολιτική κανενός, στηρίζουµε
τηνπολιτικήπουείχαµεδιαχρονικά
και ακολουθούµε στη βάση αρχών.
Στηρίζουµε τη διαδικασία παρά το
γεγονόςότιξεκίνησεµεχειρότερους
όρους παρά προηγουµένως. Και θα
τη στηρίξουµε µέχρι εκείνου του
σηµείουπουθαακολουθείπιστάτο
στόχοτηςεπανένωσης, µόνιµηςκαι
βιώσιµης. Άραθαστηρίξουµετηδια-
δικασία µε υπευθυνότητα για το
καλότουτόπου, φτάνειοΠρόεδρος
να συνεχίσει µέχρι τέλους να υπε-
ρασπίζεται τις βασικές αρχές.

Άλλαξαν τα πρόσωπα, όχι οι πολιτικές

«Εµάς µας ενδιαφέρει η αποχή της Αριστεράς, γι’ αυτό θα στοχεύσουµε
στον κόσµο της Αριστεράς που έχει επηρεαστεί από τις πολιτικές της λιτότη-
τας», δηλώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιάννος Λαµάρης.

Τίµηµα για όποιον θέλει 
πισωγύρισµα της χώρας
Μιχάλης Σοφοκλέους: ∆εν µπορεί προσωπικές και κοµµατικές 
στρατηγικές να µπαίνουν πάνω από το συµφέρον του τόπου

Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Τελικός κριτής της φυγής του ∆Η-
ΚΟ και των όποιων σκοπιµοτήτων
αυτή επιχείρησε να υπηρετήσει
θα είναι ο λαός µε την ψήφο του»
υποστηρίζει ο σύµβουλος του προ-
έδρου του ∆ΗΣΥ, Μιχάλης Σοφο-
κλέους, υποδεικνύοντας ότι «θα
πληρώσει βαρύ τίµηµα όποιος επι-
χειρήσει να πάει τη χώρα πίσω
και να πετάξει στον κάλαθο των
αχρήστων τις θυσίες του λαού. 
–Ποια είναι η αποτίµηση του
∆ΗΣΥ για τον πρώτο χρόνο δια-
κυβέρνησης Αναστασιάδη;

–Είναι βέβαιο ότι ο πρώτος χρό-
νος της διακυβέρνησης Αναστα-
σιάδη δεν µπορεί να κριθεί µε
κλασικούς πολιτικούς όρους που
θα ίσχυαν σε οποιαδήποτε άλλη
στιγµή. Περάσαµε µία πρωτοφανή
παγκοσµίως οικονοµική φουρτού-
να. Έχουµε πετύχει να σταθερο-
ποιούµε το καράβι της Κύπρου
αποφασιστικά και πολύ πιο γρή-

γορα από όλες τις άλλες χώρες
που µπήκαν σε µνηµόνιο, κάτι
που αναγνωρίζεται και από τον
λαό αλλά και διεθνώς. Αυτό όµως
δεν είναι αρκετό. Τώρα χρειαζό-
µαστε να πείσουµε για το στρα-
τηγικό σχέδιο που οφείλουµε να
έχουµε για το πού θέλουµε να πάει
η χώρα.

Απαιτείται η µεγάλη προσπά-
θεια που καταβάλλουµε να πετύχει
συγκεκριµένα και χειροπιαστά
αποτελέσµατα. Μόνο έτσι θα φτιά-
ξουµε την καλύτερη Κύπρο. Και
είναι τέλος σηµείο κλειδί –ακόµη
και για την ίδια τη δηµοκρατική
λειτουργία που σήµερα αµφισβη-
τείται– να αισθανθεί έµπρακτα ο
πολίτης ότι µπαίνει οριστικό τέλος
στην ατιµωρησία όσων κατέχουν
θέσεις που επηρεάζουν τις ζωές
όλων µας. 
–Η συµπλήρωση του πρώτου
χρόνου σηµαδεύτηκε από την
καταγγελία της κυβερνητικής
συνεργασίας από το ∆ΗΚΟ. Πι-
στεύετε ότι οι λόγοι της απο-
χώρησης ήταν βάσιµοι ή θεω-
ρείτε ότι οι διαφωνίες στο κοινό
ανακοινωθέν ήταν πρόσχηµα; 

–∆εν θέλω να υπεισέλθω σε ζη-
τήµατα που αφορούν άλλα κόµ-
µατα. Η απόφαση του ∆ΗΚΟ είναι
απόλυτα σεβαστή. Έχουµε µπρο-
στά µας εκλογές και τελικός κριτής
της φυγής του ∆ΗΚΟ και των όποι-
ων σκοπιµοτήτων αυτή επιχείρησε
να υπηρετήσει θα είναι ο λαός µε
την ψήφο του.

Είναι όµως ξεκάθαρο µέσα από
το ίδιο το κοινό ανακοινωθέν, ότι
αυτό δεν παραβιάζει επ’ ουδενί
τη συµφωνία µεταξύ ∆ΗΚΟ και
Προέδρου. Η απαίτηση µάλιστα
του ∆ΗΚΟ να απορρίψουµε το
ανακοινωθέν για το χατίρι της συ-

νεργασίας ήταν εκτός από αβά-
σιµη, αλαζονική και εγωιστική.
∆εν µπορεί προσωπικές και κοµ-
µατικές στρατηγικές να µπαίνουν
πάνω από το συµφέρον και την
αξιοπιστία της χώρας. Ο ρυθµι-
στικός ρόλος των µικρότερων κοµ-
µάτων, µε τον τρόπο που ασκείται
στην Κύπρο, υπερβαίνει κάποιες
φορές τα δηµοκρατικά όρια. Ξε-
φεύγει από τον σεβασµό σε αυτά
και επιχειρεί να αναιρέσει τις προ-
τιµήσεις της πλειοψηφίας των πο-
λιτών.   
–Η αποχώρηση του ∆ΗΚΟ µε-
ταφέρει πλέον όλο το βάρος
της κυβέρνησης στους ώµους
του ∆ΗΣΥ. Θα µπορέσει µια µο-
νοκοµµατική κυβέρνηση να αν-
τεπεξέλθει στα δύσκολα που
έρχονται στην οικονοµία;

–Γνωρίζουµε το πόσο µεγαλώ-
νει η ευθύνη µας και δεν έχουµε
άλλη επιλογή παρά να την ανα-
λάβουµε. Ο Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας περιέγραψε ο ίδιος το πό-
σο δύσκολα πήρε την απόφαση
του ανασχηµατισµού, προκειµέ-
νου να σεβαστεί την ηγεσία του
∆ΗΚΟ. Επαφίεται τώρα σε αυτήν
να αποδείξει αν µέσα στη Βουλή
θα φανεί συνεπής στις διακηρύξεις
της. Η πορεία της χώρας προς την
έξοδο από το µνηµόνιο είναι ευ-
θύνη της κυβέρνησης και του ∆Η-
ΣΥ κατά κύριο λόγο. Η ανατροπή
αυτής της πορείας είναι στα χέρια
της αντιπολίτευσης. Θα πληρώσει
βαρύ τίµηµα όποιος επιχειρήσει
να πάει τη χώρα πίσω και να πε-
τάξει στον κάλαθο των αχρήστων
τις θυσίες του λαού. 
–Στο Κυπριακό µέχρι πού µπο-
ρείτε να βασίζεστε στη στήριξη
του ΑΚΕΛ; 

–Πολύ πιο σηµαντική από τη

στήριξη των κοµµάτων είναι η
αποδοχή της κοινωνίας. Η οποία
δείχνει µε σαφήνεια µέσα από τις
µετρήσεις ότι αγκαλιάζει αυτή τη
νέα προσπάθεια και προσδοκά να
έχουµε ένα αποδεκτό αποτέλεσµα.
Η λύση του Κυπριακού αυτή τη
φορά δεν µπορεί να είναι αποτέ-
λεσµα ασφυκτικών πιέσεων στον
λαό, αλλά οφείλει να είναι απότοκο
µιας µεγάλης ευκαιρίας για όλους.
Εκτιµούµε τη στήριξη του ΑΚΕΛ.
Μας προκάλεσε από την άλλη ανη-
συχία η τοποθέτηση του κ. Άντρου
Κυπριανού περί ΝΑΤΟ, η οποία
δυστυχώς µπορεί να θεωρηθεί ότι
θέτει το υπόβαθρο µιας µελλον-
τικής αφορµής.  
–Οι ευρωεκλογές του Μαΐου εί-
ναι η πρώτη εκλογική αναµέ-
τρηση αφότου ο ∆ΗΣΥ ανήλθε
στην εξουσία. θα δώσετε χα-
ρακτήρα ψήφου εµπιστοσύνης
στην κυβέρνηση σ’ αυτές τις
εκλογές;

–∆εν τίθεται θέµα ψήφου εµ-
πιστοσύνης στις ευρωεκλογές. Τί-
θεται όµως θέµα στήριξης από µέ-
ρους των πολιτών στη µεγάλη
προσπάθεια που καταβάλλουµε
ώστε να προχωρήσουµε στις ανα-
γκαίες αλλαγές που έχει ανάγκη
ο τόπος. Αλλά και αποστολής ενός
ισχυρού µηνύµατος στην Ευρώπη
και διεθνώς για την αποφασιστι-
κότητά µας να δηµιουργήσουµε
µία αξιόπιστη και καλύτερη Κύπρο,
ενεργό µέλος και εταίρο στην Ενω-
µένη Ευρώπη, ελκυστικό προορι-
σµό επενδύσεων και επιχειρηµα-
τικής δραστηριότητας. Εργαζό-
µαστε σκληρά για να πετύχουµε
αυτούς τους στόχους. Οι πολίτες
καλούνται να επιλέξουν αν συν-
τάσσονται µαζί µας σε αυτή εθνική
αποστολή.
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«Η απόφαση του ∆ΗΚΟ
είναι απόλυτα σεβαστή.
Έχουµε µπροστά µας
εκλογές και τελικός
κριτής της φυγής του
∆ΗΚΟ και των όποιων
σκοπιµοτήτων αυτή
επιχείρησε να υπηρετή-
σει θα είναι ο λαός
µε την ψήφο του».

–Έγινε πολύς λόγος για τον κα-
ταλυτικό ρόλο του ∆ΗΣΥ στην
επιλογή των νέων υπουργών
στον ανασχηµατισµό. Είναι αλή-
θεια ότι ο πρόεδρος του κόµ-
µατος έφερε ενστάσεις στην
παραµονή στο κυβερνητικό
σχήµα των τριών υπουργών
που προέρχονται από το ∆η-
µοκρατικό Κόµµα;

–Ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ είχε

µια καθαρή θέση την οποία ανέ-
λυσε µε πολιτικούς όρους και επι-
χειρήµατα στον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας. Αυτό έκανε και την
περασµένη ∆ευτέρα, εκφράζοντας
ταυτόχρονα την ετοιµότητα του
∆ΗΣΥ να στηρίξει την όποια από-
φαση ο κ. Αναστασιάδης επέλεγε
να λάβει, όπως είχε και το απο-
κλειστικό δικαίωµα. Καµία ένστα-
ση και κανένα δίληµµα δεν τέθηκε

στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
∆εν υπάρχει τέτοιου είδους σχέση
µεταξύ κόµµατος και Προέδρου.
Ο κ. Nίκος Αναστασιάδης πολύ
αργότερα, το βράδυ της Τρίτης,
έλαβε τις βασανιστικά δύσκολες
αποφάσεις που προκάλεσε η από-
φαση του ∆ΗΚΟ να εγκαταλείψει
αδικαιολόγητα τη µεγάλη κοινή
µας προσπάθεια να ορθοποδήσει
η χώρα.  

Κανένα δίληµµα ∆ΗΣΥ στον Πρόεδρο

«Ο ρυθµιστικός ρόλος των µικρότερων κοµµάτων, µε τον τρόπο που ασκεί-
ται στην Κύπρο, κάποιες φορές υπερβαίνει τα δηµοκρατικά όρια», δηλώνει
ο στενός συνεργάτης του προέδρου του ∆ΗΣΥ, Μιχάλης Σοφοκλέους.
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