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βέρνηση το προηγούµενο διάστηµα. Η συµ-
µετοχή της Ιταλίας θα ενισχύσει τη γεωπολιτι-
κή και στρατηγική σηµασία του αγωγού, σε 
ένα περιβάλλον σύνθετων και ευαίσθητων 
πολιτικών και γεωπολιτικών σχέσεων στην 
ευρύτερη περιοχή. Οχι, δεν έρχεται σε αντί-
θεση. Θέλουµε µια οικονοµία µηδενικού άν-
θρακα το 2050, δεν µας ικανοποιούν τα α-
ποτελέσµατα των παγκόσµιων διασκέψεων 
για το κλίµα του COP 25, θέλαµε περισσό-
τερα και νοµικά δεσµευτικά για όλες τις χώ-
ρες. Η µετάβαση από τη σηµερινή οικονο-
µία σε µια πραγµατικά πράσινη και οικολο-
γικά βιώσιµη προοπτική εµπεριέχει µια πε-
ρίοδο µετάβασης 30 ετών, το φυσικό αέριο 
είναι και για την Ελλάδα και για την Ε.Ε. καύ-
σιµο µετάβασης.
 Οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις φαίνεται 

να επικροτούν την οικονομική πολιτική και 
τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Οι δηµοσκοπήσεις έχουν πάντα την αξία τους. 
Οµως, πολιτικές δεν παράγουν οι δηµοσκο-
πήσεις, αλλά τα νοµοθετήµατα και οι απο-

φάσεις. Να δώσω ένα παράδειγµα, δεν ξέ-
ρω πώς και πότε θα αποτυπωθεί δηµοκοπι-
κά η νέα µεγάλη εξαπάτηση των κ. Σταϊκού-
ρα - Μητσοτάκη µε τον κατώτατο µισθό. Θυ-
µάστε που προεκλογικά µάς έλεγαν ότι θα εί-
ναι διπλάσια του ρυθµού ανάπτυξης, δηλα-
δή µε ρυθµό ανάπτυξης 4% που υπολόγιζαν 
προεκλογικά θα είχαµε αύξηση 8%, αλλά τώ-
ρα λένε, διά στόµατος του υπουργού Οικο-
νοµικών, ότι δεν µπορούν να δώσουν, διότι 
έδωσε πέρυσι 11% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω, όµως, ό-
τι αυτό θα αποτυπωθεί κοινωνικά.
 Ποια πρέπει να είναι η ταυτότητα του νέ-

ου ΣΥΡΙΖΑ;
Η ταυτότητα της νέας ευρύτατης Αριστεράς 
του 21ου αιώνα, που φιλοδοξεί να είναι και 
είναι ο κύριος εκφραστής της προοδευτικής 
παράταξης, έρχεται από πολύ παλιά και πάει 
πολύ µακριά. Πολιτικές που να φέρνουν στο 
προσκήνιο και στην καθηµερινότητα των πο-
λιτών το περιεχόµενο του ιστορικού τριπτύχου 
ελευθερία - ισότητα - αδελφότητα (κοινωνική 
αλληλεγγύη), µπολιασµένου µε την οικολογι-
κή βιωσιµότητα, που είναι η µεγάλη πρόκλη-
ση των ηµερών µας.
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Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟ

«Π
ρέπει να αξιοποιήσουµε όλα τα δι-
πλωµατικά µας όπλα και τα πιο ισχυ-
ρά, όπως είναι οι κυρώσεις», δηλώ-

νει στη Realnews για τα ελληνοτουρκικά ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, υπο-
γραµµίζοντας ότι «για να αποφύγεις ένα θερ-
µό επεισόδιο ή ένα πολεµικού χαρακτήρα γε-
γονός, πρέπει να καταδείξεις ότι ένα τέτοιο σε-
νάριο θα έχει το µέγιστο δυνατό κόστος σε οι-
κονοµικό, εµπορικό, διπλωµατικό επίπεδο». Σε 
ό,τι αφορά, δε, την ατζέντα «νόµος και τάξη», 
κάνει λόγο για «επικοινωνιακές φούσκες που 
προσβάλλουν τη νοηµοσύνη και την αισθητική 
όσων πραγµατικά θέλουµε ασφαλείς και ελεύ-
θερες πόλεις» και εκτιµά «ότι έχουµε µπει σε µια 
εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο».

 Πώς απαντάτε στην κριτική της κυβέρνη-
σης και αρκετών συνδικαλιστών της Ν.Δ. ότι 

παρέχετε πολιτική κάλυψη σε «μπαχαλάκη-
δες» και «καταληψίες»;

Πρέπει επιτέλους κάποια στιγµή σε αυτή τη χώ-
ρα να συζητήσουµε για την ουσία και όχι για 
την επικοινωνία. Σε αυτό πρέπει να συµβάλ-
λουν όλοι, κόµµατα, media, φορείς, άνθρω-
ποι που, ανεξαρτήτως θέσεως, έχουν δηµό-
σιο λόγο. Η Ν.∆. µπορεί να επινοήσει κάθε ε-
πικοινωνιακό κατασκεύασµα για τον ΣΥΡΙΖΑ, 
το έχει κάνει, όχι µε ιδιαίτερη επιτυχία, και στο 
παρελθόν. ∆εν είµαστε ούτε «µπαχαλάκηδες» 
ούτε «καταληψίες», είµαστε δηµοκράτες που 
σεβόµαστε και υπερασπιζόµαστε τη νοµιµό-
τητα κόντρα σε κάθε αυθαιρεσία. Οπως δεν 
µας αρέσει και το καταδικάζουµε απερίφρα-
στα να υπάρχει η οποιαδήποτε φθορά σε ιδι-
ωτική ή δηµόσια περιουσία από κάποιον που 
νοµίζει ότι έτσι διαδηλώνει την οργή του, α-
ντίστοιχα δεν µας αρέσει και δεν ανεχόµαστε 
να καταπατώνται ατοµικά δικαιώµατα και κοι-
νωνικές ελευθερίες. Αυτό που έγινε στην οικία 
Ινδαρέ είναι βιασµός της νοµιµότητας και της 
κανονικότητας, η έξαλλη ρίψη χηµικών σε µια 
φιλήσυχη γειτονιά των βορείων προαστίων, 
στο Μαρούσι, είναι πέρα από κάθε προηγού-

µενο µε όλες τις κυβερνήσεις και µε όλες τις δηµοτικές Αρχές.
 Θεωρείτε επικίνδυνο τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τα Εξάρχεια ο κύριος 

Χρυσοχοΐδης; Αν ναι, γιατί δεν ζητάτε την παραίτησή του; 
Πόλεµο µε τι; Αν αναφέρεστε στα σηµαντικά ανοιχτά ζητήµατα των ναρκωτικών, 
του εγκλήµατος στις διάφορες µορφές του που ταλαιπωρεί αρκετές γειτονιές 
της Αθήνας, όπως για παράδειγµα το Μενίδι, όπου τα λεωφορεία δεν κυκλοφο-
ρούν αφού νυχτώσει, και άλλα περιστατικά στο πλούσιο αστυνοµικό δελτίο, σε 
αυτά τα ζητήµατα θέλουµε η Αστυνοµία να πετυχαίνει τους στόχους της, όπως 
γινόταν και επί των ηµερών µας, και θεωρούµε αδιανόητο τέτοια ζητήµατα να 
γίνονται θέµατα κοµµατικής αντιπαράθεσης. Αν αναφέρεστε στις επικοινωνια-
κές φούσκες που προσβάλλουν τη νοηµοσύνη και την αισθητική όσων πραγ-
µατικά θέλουµε ασφαλείς και ελεύθερες πόλεις, τότε πραγµατικά πιστεύω ότι έ-
χουµε µπει σε µια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο. Για την παραίτηση και τον ο-
ρισµό του κάθε υπουργού αποφασίζει ο πρωθυπουργός. ∆υστυχώς, δεν πρό-
κειται για ένα σχέδιο προσωπικό του κ. Χρυσοχοΐδη, αλλά για ενιαία κυβερνη-
τική πολιτική. ∆εν βλέπετε πώς σπεύδουν Βορίδης - Γεωργιάδης και άλλοι ση-
µαντικοί opinion leaders αλλά και opinion makers από τον χώρο της Ν.∆. να υ-
περασπιστούν τις ακρότητες;
 Φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία το επόμενο διάστημα;
Πρέπει να δουλέψουµε πιο ενεργητικά για το σενάριο της ειρήνης, της διπλω-
µατίας της εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να αξιοποιήσουµε όλα τα διπλωµατι-
κά µας όπλα και τα πιο ισχυρά, όπως είναι οι κυρώσεις. Για να αποφύγεις ένα 
θερµό επεισόδιο ή ένα πολεµικού χαρακτήρα γεγονός, πρέπει να καταδείξεις 

ότι ένα τέτοιο σενάριο θα έχει το µέγιστο δυνατό κόστος σε οικονοµικό, εµπο-
ρικό, διπλωµατικό επίπεδο. Η Ελλάδα, µε κάθε κυβέρνηση, δεν φοβάται κανέ-
ναν και τίποτα, εργάζεται όµως και ρίχνει γέφυρες ειρήνης - συνεργασίας - συ-
νεννόησης, σεβόµενη πάντα το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και προασπίζοντας πάντα τα κυ-
ριαρχικά της δικαιώµατα. Εµείς, ως αντιπολίτευση, θα είµαστε υπεύθυνοι. ∆εν 
θα αξιοποιήσουµε την τουρκική προκλητικότητα για µικροκοµµατική αντιπολί-
τευση. Εµείς είµαστε διαφορετικοί από τη Ν.∆. και αυτό είναι πεδίο που µε ευ-
κρίνεια θα το αποδείξουµε.
 Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν υφίσταται πια, για-

τί η Τουρκία να συναινέσει σε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης;
Το πρώτο που πρέπει να κάνουµε ως Ελλάδα και ως Ε.Ε. είναι να πιέσουµε, µε 
όλα τα ειρηνικά όπλα, ώστε η Τουρκία να επανέλθει στη νοµιµότητα του ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου. Αφού το πετύχουµε αυτό -και οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι σε 
θετική κατεύθυνση-, θα προσπαθήσουµε να δροµολογήσουµε την ειρηνική και 
διπλωµατική επίλυση των διαφορών. Για να µπορέσουµε να πάµε στη Χάγη, 
χρειάζεται µια προεργασία που δεν συνάδει µε τη σηµερινή προκλητικότητα
και νευρικότητα των γειτόνων µας. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι ένα 
τεράστιο δύσκολο θέµα, ιδίως τις ηµέρες του Brexit, είναι όµως σαφές σε όλες 
τις δυνάµεις της χώρας ότι η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που θα διαφωνήσει µε 
τις βέλτιστες δυνατές σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας θα είναι η Ελλάδα.
 Η κατασκευή του EastMed, όμως, δεν έρχεται σε αντίθεση με όσα λέτε το τε-

λευταίο διάστημα για την εξόρυξη υδρογονανθράκων;
Η συµφωνία που προβλέπεται να υπογραφεί είναι ένα θετικό βήµα, µέσα στο 
µπαράζ των αρνητικών ειδήσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Είναι κρίσιµο να 
είναι και η Ιταλία µέρος της συµφωνίας, και γι’ αυτό είχαµε δουλέψει ως κυ-

Κώστας Ζαχαριάδης Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

«Να αξιοποιήσουµε 
το ισχυρό όπλο 
των κυρώσεων»
«Το πρώτο που πρέπει να κάνουµε ως Ελλάδα 
και ως Ε.Ε. είναι να πιέσουµε, µε όλα
τα ειρηνικά όπλα, ώστε η Τουρκία να επανέλθει
στη νοµιµότητα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου»


