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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 16 Mαρτίου 2014

Γιάννος Λαµάρης: Ο κόσµος µάς έστειλε το µήνυµα ότι θέλει
το ΑΚΕΛ να παραµείνει πρωταγωνιστική δύναµη

Μιχάλης Σοφοκλέους: ∆εν µπορεί προσωπικές και κοµµατικές
στρατηγικές να µπαίνουν πάνω από το συµφέρον του τόπου

Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Βελτίωση της επαφής µε τον κόσµο,
περαιτέρω εκσυγχρονισµό και ανανέωση είναι οι όροι εντολής που
έλαβε η ηγεσία του ΑΚΕΛ από τη
βάση του κόµµατος, δηλώνει στην
«Κ» ο Γιάννος Λαµάρης. «Ο κόσµος
θέλει το ΑΚΕΛ να παραµείνει πρωταγωνιστική δύναµη, µέσα στις σύγχρονες συνθήκες» σηµειώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
κόµµατος της Αριστεράς και επαναλαµβάνει ότι στόχος στις επικείµενες ευρωεκλογές είναι η διατήρηση των δύο εδρών.
–Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το ψηφοδέλτιο των
ευρωεκλογών, το ΑΚΕΛ εισέρχεται στην προεκλογική εκστρατεία.
Ποια µηνύµατα έστειλε ο εσωκοµµατικός διάλογος στην ηγεσία
του κόµµατος;
–Ασφαλώς ζούµε σε µία περίοδο
πάρα πολύ δύσκολη, τόσο για τη
χώρα µας αλλά και σε πανευρωπαϊκό

«Τελικός κριτής της φυγής του ∆ΗΚΟ και των όποιων σκοπιµοτήτων
αυτή επιχείρησε να υπηρετήσει
θα είναι ο λαός µε την ψήφο του»
υποστηρίζει ο σύµβουλος του προέδρου του ∆ΗΣΥ, Μιχάλης Σοφοκλέους, υποδεικνύοντας ότι «θα
πληρώσει βαρύ τίµηµα όποιος επιχειρήσει 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 διακυβέρνησης Αναστασιάδη;
–Είναι βέβαιο ότι ο πρώτος χρόνος της διακυβέρνησης Αναστασιάδη δεν µπορεί να κριθεί µε
κλασικούς πολιτικούς όρους που
θα ίσχυαν σε οποιαδήποτε άλλη
στιγµή. Περάσαµε µία πρωτοφανή
παγκοσµίως οικονοµική φουρτούνα. Έχουµε πετύχει να σταθεροποιούµε το καράβι της Κύπρου
αποφασιστικά και πολύ πιο γρή-
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«Η άκρατη λιτότητα και
η απογοήτευση είναι πολύ εύκολο να µετατραπούν σε απαξίωση και
άρνηση. Εµάς µας ενδιαφέρει η αποχή της Αριστεράς, γι’ αυτό θα στοχεύσουµε στον κόσµο
που έχει επηρεαστεί από
αυτές τις πολιτικές».

«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 υπηρετήσει θα είναι ο λαός
µε την ψήφο του».

επίπεδο. Συνεπακόλουθα, το ίδιο
δύσκολη είναι αυτή η περίοδος και
για το δικό µας κόµµα. Η πενταετής
παρουσία µας στη διακυβέρνηση
του τόπου δεν µας άφησε χωρίς κόστος, από τις γνωστές εξελίξεις. Εποµένως, τα µηνύµατα που έστειλε ο
κόσµος µας µέσα από τον εσωκοµµατικό διάλογο είναι µηνύµατα περαιτέρω εκσυγχρονισµού του κόµµατος, της ανανέωσής του και της
βελτίωσης της επαφής µε την κοινωνία. Στο ΑΚΕΛ πάντοτε, όχι µόνο
σε προεκλογικές περιόδους αλλά
ιδιαίτερα σ’ αυτές, πρώτιστο στοιχείο
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 πρωταγωνιστική δύναµη, µέσα στις σύγχρονες συνθήκες.
–Είναι οι πρώτες εκλογές µετά
τις αλλαγές στην ηγετική πυραµίδα του ΑΚΕΛ, και η πρώτη αναµέτρηση µετά που το κόµµα σας
πέρασε στην αντιπολίτευση. Πιστεύετε 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,
κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως
είπα. Πέραν των πολιτικών αντιπάλων έχουµε ακόµη έναν αντίπαλο,
που είναι η αποχή. Το στοίχηµά µας
είναι να παραµείνουµε πρωταγωνιστική δύναµη, να διατηρήσουµε

«Εµάς µας ενδιαφέρει η αποχή της Αριστεράς, γι’ αυτό θα στοχεύσουµε
στον κόσµο της Αριστεράς που έχει επηρεαστεί από τις πολιτικές της λιτότητας», δηλώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιάννος Λαµάρης.
τους δύο ευρωβουλευτές και µέσα
από τις εκλογές αυτές µας δίδεται
η ευκαιρία να επεξεργαστούµε ζητήµατα που προηγουµένως αντιµετωπίζαµε στη γενικότητά τους και
όχι στην ειδικότητά τους. Θα χρειαστεί επίσης να επανεξετάσουµε
ορισµένα ζητήµατα και να τα δούµε
µέσα από τις νέες συνθήκες.
–Παραδοσιακά η αποχή είναι αυξηµένη στις ευρωεκλογές συγκριτικά µε άλλες αναµετρήσεις.
Με ποιον τρόπο θα επιχειρήσετε
να περιορίσετε τις απώλειες; Θα
τους δώσετε χαρακτήρα βουλευτικών εκλογών για να συσπειρώσετε τον κόσµο σας;
–Ο κόσµος θέλει πολιτισµένο πολιτικό λόγο, επιχειρήµατα, προτάσεις.
Υπάρχει µεγάλη ανησυχία και µεγάλη
σύγχυση για το µέλλον της χώρας,
του εθνικού ζητήµατος, της οικονοµίας, της κοινωνίας, τις εξελίξεις
στο θέµα του φυσικού αερίου. Για
όλα αυτά τα ζητήµατα και για πολλά
άλλα ο κόσµος θέλει απαντήσεις.
Στο βαθµό που θα καταφέρουµε να
µην παρασυρθούµε σε λαϊκισµούς
και επιφανειακές προσεγγίσεις αλλά
να στοχεύσουµε σωστά σε αυτό που
θέλει ο πολίτης, µπορούµε να παρέµβουµε κατά της αποχής. Χωρίς
βεβαίως να έχω ψευδαισθήσεις.
–Πόσο επηρεάζει στο θέµα της
αποχής η απογοήτευση του κόσµου από τις πολιτικές της Ευρώπης;
–Ασφαλώς και επηρεάζει, πολύ
περισσότερο οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν στην Κύπρο. Η άκρατη
λιτότητα και η απογοήτευση είναι

πολύ εύκολο να µετατραπούν σε
απαξίωση και άρνηση. Εµάς µας ενδιαφέρει η αποχή της Αριστεράς,
γι’ αυτό θα στοχεύσουµε στον κόσµο
της Αριστεράς που έχει επηρεαστεί
από αυτές τις πολιτικές.
–Ιδεολογικά το ΑΚΕΛ δικαιώνεται
για την κριτική µατιά που είχε
έναντι της Ευρώπης, ωστόσο πολιτικά δέχεται πίεση, σαν αποτέλεσµα και της παρουσίας του
στην κυβέρνηση. Πώς θα καταφέρει το ΑΚΕΛ να βαδίσει µε αυτά
τα δεδοµένα;
–Για εµάς η συµµετοχή της χώρας
µας στην Ε.Ε. δεν ήταν ούτε αυτοσκοπός, ούτε το θεωρούσαµε πανάκεια για την αντιµετώπιση όλων
των προβληµάτων της Κύπρου, όπως
πίστευαν κάποιοι. Ούτε είχαµε ψευδαισθήσεις για τη συµµετοχή µας
στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Σας θυµίζω την εισήγησή µας,
που δεν έγινε δεκτή για καθυστέρηση της ένταξής µας στο ευρώ,
κάτι που πιθανώς να µας προστάτευε
από πολλά από τα προβλήµατα που
σήµερα αντιµετωπίζουµε. Εποµένως,
η θέση µας για ένταξη στην Ε.Ε. είχε
να κάνει µε τις προσπάθειες επίλυσης
του Κυπριακού, κάτι που δυστυχώς
δεν βλέπουµε να δικαιώνεται. Όµως,
κρατάµε το δεδοµένο ότι η Ε.Ε. είναι
ένας χώρος διεκδίκησης, παρόλο
που η διεκδίκηση δεν περιλαµβάνεται στο λεξιλόγιο των σηµερινών
κυβερνώντων. Οι ίδιοι είπαν ότι η
πολιτική της λιτότητας είναι το πολιτικό τους µανιφέστο. Εµείς λέµε
ότι το πεδίο της Ε.Ε. είναι ένα πεδίο
διεκδίκησης και µάχης.

Άλλαξαν τα πρόσωπα, όχι οι πολιτικές
–Η αποχώρηση του ∆ΗΚΟ από
την κυβέρνηση αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Πιστεύετε ότι θα
µπορέσει µία µονοκοµµατική κυβέρνηση να αντεπεξέλθει στα
δύσκολα που έρχονται σε οικονοµία και Κυπριακό; Στα θέµατα
οικονοµίας, κυρίως σε ό,τι αφορά
το Μνηµόνιο, είναι γνωστή η διαφωνία του ΑΚΕΛ. Στο Κυπριακό
µέχρι πού φτάνει η στήριξή του;
–Ένα πρώτο σχόλιο για την κυβέρνηση είναι ότι άλλαξαν πρόσωπα
και όχι πολιτικές. Πιστεύω ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχίσει
να εκφράζεται και µε τους νέους

υπουργούς, ανεξάρτητα από πού
προέρχονται. Το θέµα της συµµετοχής ή όχι στελεχών ενός κόµµατος
στην κυβέρνηση είναι καθαρά εσωκοµµατικό και δεν µας αφορά. Εµείς
διαφωνούµε γενικότερα µε την πολιτική του ∆ΗΣΥ, την οποία θεωρούµε
πολιτική άκρατης λιτότητας. Να σας
πω ένα παράδειγµα: Έγινε αντικείµενο συζήτησης το επεισόδιο µε τον
συνάδελφό σας στη Βουλή που χρειάστηκε πρώτες βοήθειες και δεν
υπήρχαν. Εµείς διαφωνούµε µε αυτή
την πολιτική των περικοπών κονδυλίων σε νευραλγικούς τοµείς όπως
η υγεία, που επηρεάζουν την καθη-

µερινότητα των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό εµείς δεν στηρίζουµε
την πολιτική κανενός, στηρίζουµε
την πολιτική που είχαµε διαχρονικά
και ακολουθούµε στη βάση αρχών.
Στηρίζουµε τη διαδικασία παρά το
γεγονός ότι ξεκίνησε µε χειρότερους
όρους παρά προηγουµένως. Και θα
τη στηρίξουµε µέχρι εκείνου του
σηµείου που θα ακολουθεί πιστά το
στόχο της επανένωσης, µόνιµης και
βιώσιµης. Άρα θα στηρίξουµε τη διαδικασία µε υπευθυνότητα για το
καλό του τόπου, φτάνει ο Πρόεδρος
να συνεχίσει µέχρι τέλους να υπερασπίζεται τις βασικές αρχές.

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 χρειαζόµαστε να πείσουµε για το στρατηγικό σχέδιο που οφείλουµε να
έχουµε για το πού θέλουµε να πάει
η χώρα.
Απαιτείται η µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουµε να πετύχει
συγκεκριµένα και χειροπιαστά
αποτελέσµατα. Μόνο έτσι θα φτιάξουµε την καλύτερη Κύπρο. Και
είναι τέλος σηµείο κλειδί –ακόµη
και για την ίδια τη δηµοκρατική
λειτουργία που σήµερα αµφισβητείται– 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. Πιστεύετε ότι οι λόγοι της αποχώρησης ήταν βάσιµοι ή θεωρείτε ότι οι διαφωνίες στο κοινό
ανακοινωθέν ήταν πρόσχηµα;
–∆εν θέλω να υπεισέλθω σε ζητήµατα που αφορούν άλλα κόµµατα. 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 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-

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

Τίµηµα για όποιον θέλει
πισωγύρισµα της χώρας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Στοίχηµα η διατήρηση
των δύο ευρωβουλευτών

«Ο ρυθµιστικός ρόλος των µικρότερων κοµµάτων, µε τον τρόπο που ασκείται στην Κύπρο, κάποιες φορές υπερβαίνει τα δηµοκρατικά όρια», δηλώνει
ο στενός συνεργάτης του προέδρου του ∆ΗΣΥ, Μιχάλης Σοφοκλέους.
νεργασίας ήταν εκτός από αβάσιµη, αλαζονική και εγωιστική.
∆εν µπορεί προσωπικές και κοµµατικές στρατηγικές να µπαίνουν
πάνω από το συµφέρον και την
αξιοπιστία της χώρας. Ο ρυθµιστικός ρόλος των µικρότερων κοµµάτων, µε τον τρόπο που ασκείται
στην Κύπρο, υπερβαίνει κάποιες
φορές τα δηµοκρατικά όρια. Ξεφεύγει από τον σεβασµό σε αυτά
και επιχειρεί να αναιρέσει τις προτιµήσεις της πλειοψηφίας των πολιτών.
–Η αποχώρηση του ∆ΗΚΟ µεταφέρει πλέον όλο το βάρος
της κυβέρνησης στους ώµους
του ∆ΗΣΥ. Θα µπορέσει µια µονοκοµµατική κυβέρνηση να αντεπεξέλθει στα δύσκολα που
έρχονται στην οικονοµία;
–Γνωρίζουµε το πόσο µεγαλώνει η ευθύνη µας και δεν έχουµε
άλλη επιλογή παρά να την αναλάβουµε. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας περιέγραψε ο ίδιος το πόσο δύσκολα πήρε την απόφαση
του ανασχηµατισµού, προκειµένου 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 ευθύνη της κυβέρνησης και του ∆ΗΣΥ 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 πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων
τις θυσίες του λαού.
–Στο Κυπριακό µέχρι πού µπορείτε 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 αποτέλεσµα ασφυκτικών πιέσεων στον
λαό, αλλά οφείλει να είναι απότοκο
µιας µεγάλης ευκαιρίας για όλους.
Εκτιµούµε τη στήριξη του ΑΚΕΛ.
Μας προκάλεσε από την άλλη ανησυχία η τοποθέτηση του κ. Άντρου
Κυπριανού περί ΝΑΤΟ, η οποία
δυστυχώς µπορεί να θεωρηθεί ότι
θέτει το υπόβαθρο µιας µελλοντικής αφορµής.
–Οι ευρωεκλογές του Μαΐου είναι η πρώτη εκλογική αναµέτρηση αφότου ο ∆ΗΣΥ ανήλθε
στην εξουσία. θα δώσετε χαρακτήρα ψήφου εµπιστοσύνης
στην κυβέρνηση σ’ αυτές τις
εκλογές;
–∆εν τίθεται θέµα ψήφου εµπιστοσύνης στις ευρωεκλογές. Τίθεται όµως θέµα στήριξης από µέρους των πολιτών στη µεγάλη
προσπάθεια που καταβάλλουµε
ώστε να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές που έχει ανάγκη
ο τόπος. Αλλά και αποστολής ενός
ισχυρού µηνύµατος στην Ευρώπη
και διεθνώς για την αποφασιστικότητά µας να δηµιουργήσουµε
µία αξιόπιστη και καλύτερη Κύπρο,
ενεργό µέλος και εταίρο στην Ενωµένη Ευρώπη, ελκυστικό προορισµό επενδύσεων και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εργαζόµαστε σκληρά για να πετύχουµε
αυτούς τους στόχους. Οι πολίτες
καλούνται να επιλέξουν αν συντάσσονται µαζί µας σε αυτή εθνική
αποστολή.

Κανένα δίληµµα ∆ΗΣΥ στον Πρόεδρο
–Έγινε πολύς λόγος για τον καταλυτικό ρόλο του ∆ΗΣΥ στην
επιλογή των νέων υπουργών
στον ανασχηµατισµό. Είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος του κόµµατος έφερε ενστάσεις στην
παραµονή στο κυβερνητικό
σχήµα των τριών υπουργών
που προέρχονται από το ∆ηµοκρατικό Κόµµα;
–Ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ είχε

µια καθαρή θέση την οποία ανέλυσε µε πολιτικούς όρους και επιχειρήµατα στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Αυτό έκανε και την
περασµένη ∆ευτέρα, εκφράζοντας
ταυτόχρονα την ετοιµότητα του
∆ΗΣΥ να στηρίξει την όποια απόφαση ο κ. Αναστασιάδης επέλεγε
να λάβει, όπως είχε και το αποκλειστικό δικαίωµα. Καµία ένσταση 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 απόφαση του ∆ΗΚΟ να εγκαταλείψει
αδικαιολόγητα τη µεγάλη κοινή
µας προσπάθεια να ορθοποδήσει
η χώρα.

