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ςύΝεΝΤεύξη

Ο πολιτικός με την αμφιλεγόμενη διαδρομή έχει αναδειχτεί σε στυλοβάτη της 
συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, ένθερμο υποστηρικτή των μνημονιακών 
μέτρων, κι έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς ρητορικά πολέμιους της 
αντιπολίτευσης. Πολλοί λένε ότι το άστρο του τώρα ανατέλλει και ότι είναι πιθανόν 
το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας να είναι η «εποχή Βορίδη». Τον συναντήσαμε στο 
υπουργείο Υγείας και συζητήσαμε για την κρίση, τη μεταπολίτευση, τη Δεξιά και την 
Αριστερά, την προηγούμενη και την επόμενη μέρα της κυβέρνησης και της χώρας – 
σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε τη σημερινή πολιτική του θεώρηση.

Μάκης Βορίδης 
«Ταυτότητα της Δεξιάς  
είναι η υπεράσπιση  
της ελευθερίας»

Συνέντευξη στον Αυγουστίνο Ζενάκο και στον Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο
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ςύΝεΝΤεύξη

Στην ομιλία σας στη Βουλή, κατά την πρόσφατη διαδικασία ψήφου εμπι-

στοσύνης, τι εννοούσατε με τη φράση ότι «έχετε μαζί σας τους καλούς 

Έλληνες»; Ποιοι είναι οι «καλοί Έλληνες» και ποιοι οι «κακοί»; Αυτό δεν 

ξυπνάει μνήμες; Αν λέει κανείς ότι μία κυβέρνηση, στην οποία πρωτοστατεί 

μια δύναμη της Δεξιάς, έχει μαζί της τους «καλούς Έλληνες», αυτό σημαίνει 

ότι οι «κακοί Έλληνες» είναι η Αριστερά, που βρίσκεται απέναντι.

Το καλό και το κακό είναι μια ηθική διάκριση. Η ηθική διάκριση πού 
παραπέμπει; Παραπέμπει σε ηθικά συστήματα. Τα ηθικά συστήματα 
τι είναι; Είναι αξιακά συστήματα. Στην πραγματικότητα, η αναφορά 
είναι σε Έλληνες που μοιράζονται το ίδιο αξιακό σύστημα το οποίο 
υπερασπιζόμαστε εμείς. Δεν εννοεί προφανώς ότι οι άλλοι είναι 
για πέταμα ή «κακοί». Μάλλον ότι οι άλλοι έχουν ένα διαφορετικό 
αξιακό σύστημα από το δικό μας, εμπεριέχει και μια αξιολόγηση 
των ηθικών συστημάτων εννοώντας ότι το αξιακό και ιδεολογικό 
σύστημα της Δεξιάς υπερτερεί αυτού της Αριστεράς. Αυτό ήταν το 
νόημα και όχι τόσο πολύ μία διάκριση παραδοσιακή ανάμεσα στο 
καλό και το κακό.  Υπ’ αυτή την έννοια, η διατύπωση πράγματι έχει 
μια αστοχία, αλλά στον προφορικό λόγο αυτά συμβαίνουν.

Υπάρχουν 6,5 εκατομμύρια Έλληνες που, σύμφωνα με το κοινοβούλιο 

αλλά και την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ζουν στο όριο της φτώχειας. Έχουν οδηγηθεί 

εκεί μέσα από τη διαδικασία των μνημονίων, τα οποία έχετε ψηφίσει. 

Αισθάνεστε καθόλου ευθύνη;

Προφανώς αισθάνομαι ευθύνη, τι εννοείτε; Αλλιώς θα ήμουν ανεύ-
θυνος. Το διάβασα ότι είναι 6,5 εκατομμύρια, ξέρω από πού προκύπτει 
ο αριθμός αυτός. Ουσιαστικά λαμβάνει υπ’ όψιν εισοδήματα τα οποία 
υπήρχαν μια φορά κι έναν καιρό και θέτει ένα κατώφλι για τη φτώχεια 
ώστε να θεωρείται, παρότι το γενικό επίπεδο έχει πέσει, ότι, κρατώ-
ντας το απόλυτο κατώφλι, περνούν από κάτω 6,5 εκατ. Έλληνες, αλλά 
προφανώς το κατώφλι της φτώχειας στατιστικά δεν υπολογίζεται έτσι. 
Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με χαμηλότερα εισοδήματα; 
Βεβαίως. Όλοι! Έχει γίνει μία μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος 
στην Ελλάδα συνολικά. Αισθάνομαι λοιπόν υπεύθυνος; Εδώ λοιπόν 
είναι μεγάλη συζήτηση, είναι αίτιο ή αιτιατό οι περιοριστικές πολιτι-
κές; Είναι αυτές οι περιοριστικές πολιτικές που προξενούν τη μείωση 
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του εισοδήματος ή αντίθετα οι προηγούμενες επεκτατικές πολιτικές 
οδήγησαν τώρα σε επιθετικές περιοριστικές πολιτικές και ουσιαστι-
κά το εισόδημα προσαρμόζεται γιατί ακριβώς έχει ακολουθηθεί μία 
πολιτική όλα τα προηγούμενα χρόνια, η οποία δεν λάμβανε υπ’ όψιν 
της κανένα πραγματικό μέγεθος της οικονομίας, τις παραγωγικές 
ανάγκες της χώρας, την πραγματική ανταγωνιστικότητα; Όλα αυτά 
τα ελλείμματα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά καλύπτονταν από 
διεθνή δανεισμό. Τώρα, ποιος έχει οδηγήσει στη φτωχοποίηση; Αυτός 
που έρχεται να διαχειριστεί την πτώχευση και να ανατάξει την οικονομία 
για να τη φέρει σ’ ένα σημείο στο οποίο μπορεί από δω και πέρα να 
υπάρξει κανονική, ρεαλιστική, σοβαρή ανάπτυξη, που να αντιστοιχεί 
στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, ή αυτός που τόσα χρόνια 
ζούσε 10 φορές πάνω απ’ το μπόι του; Δεν μιλάω για τους πολίτες, 
μιλάω για τις πολιτικές. Ποιος από τους δύο το έκανε αυτό; Εγώ λέω 
ότι το έκαναν οι πολιτικές της αυξήσεως των δημοσίων δαπανών, της 
δημιουργίας ελλειμάτων και του δανεισμού και όχι το αντίστροφο.

Η πραγματικότητα είναι όμως ότι το κόμμα στο οποίο είστε τώρα είναι το ίδιο, 

όπως και το ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο, που εφάρμοσε τις προηγούμενες πολιτικές. 

Ακόμα κι αν είναι έτσι όπως μας τα λέτε, το οποίο φυσικά παίρνει πολλή 

συζήτηση, για ποιο λόγο θα πρέπει κάποιος να εμπιστευτεί αυτόν ακριβώς 

που ευθύνεται για το σημείο όπου φτάσαμε, σύμφωνα και με τη δική σας 

περιγραφή, να πάρει τις αποφάσεις που θα μας βγάλουν απο την κρίση;

Υπάρχουν λοιπόν, ας το πω, ιστορικά κόμματα, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα 
οποία έχουν κυβερνήσει και τα οποία προφανώς φέρουν την ευθύνη για 
τη συγκεκριμένη πορεία μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου. Απολύτως 
ορθό. Αλλά –κι ας μην μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ, ας μιλήσω για τη ΝΔ– 
φταίει η ΝΔ υπό ποία έννοια; Φταίει που δεν εφάρμοσε περιοριστικές  
πολιτικές ή επειδή δεν εφάρμοσε αρκετά αποτελεσματικές πολιτικές; 
Δεν είναι ότι δεν απεπειράθη. Απεπειράθη! Η περίοδος Μητσοτάκη 
είναι μία τέτοια περίοδος απόπειρας, όπως και η περίοδος Καραμανλή…

Η περίοδος Σημίτη δεν είναι;

Και η περίοδος Σημίτη είναι.
Άρα για όλα φταίει ο Αντρέας; 

Εκεί, ο καθένας έχει τις αναγνώσεις του, μην ξαναπώ αυτό που έχω 
ήδη πει. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Έχω διατυπώσει τη δική μου.

ςύΝεΝΤεύξη
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Δεν είναι υπεκφυγή να ανάγουμε τα πάντα στη δεκαετία του '80;

Όχι, δεν φταίει η δεκαετία του ’80, με αυτή την έννοια. Για να πω τι 
ακριβώς φταίει, φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου. Η ιδεολογία του 
Πολυτεχνείου. Η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. Η Αριστερά δεν 
κυβέρνησε ποτέ, έχει αυτό το άλλοθι. Αλλά ηγεμόνευσε. Ηγεμόνευσε 
με απόλυτα κραταιό τρόπο σε όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, 
ηγεμόνευσε στα πανεπιστήμια, ηγεμόνευσε στα σχολεία, ηγεμόνευσε 
στην τέχνη, ηγεμόνευσε στη δημοσιογραφία. Η βασική πολιτική 
αναφορά από το ’74 και μετά και μέχρι πρότινος ήταν η ατζέντα της 
Αριστεράς. Διαμόρφωσε μια ολόκληρη κοινωνία.  Για να χρησιμοποι-
ήσουμε μια γκραμσιανή ανάλυση, ακόμη και αν έχεις την εξουσία, αν 
έχεις χάσει τους ιδεολογικούς μηχανισμούς και στην πραγματικότητα 
την ιδεολογική κυριαρχία σε επίπεδο βασικών ηθικών συντεταγμένων 
μέσα στην κοινωνία, είναι πάρα πολύ δύσκολη η πολιτική διεργασία. 
Να το πω απλά: όταν, παραδείγματος χάριν, η έννοια του κέρδους 
είναι ενοχοποιημένη, κάτι το οποίο σε όλη τη δυτική κοινωνία είναι 
θεμιτή επιδίωξη στην οποία στηρίζεται η ιδιωτική οικονομία και η 
οικονομική ανάπτυξη, τότε αντιλαμβανόμαστε τι αντανακλαστικά 
δημιουργούνται σε όλες τις πολιτικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν 
την επιχειρηματικότητα. Αν το κέρδος είναι ένοχο, οποιαδήποτε τέτοια 
πολιτική είναι ένοχη.  

Μόλις μας είπατε ότι οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ μάς έφεραν σ’ αυτό 

το σημείο επειδή υπάγονταν στην ηγεμονία της Αριστεράς...

Όχι τόσο απλά, διότι οι κοινωνικές διεργασίες είναι σύνθετες και προφανώς 
υπάρχουν διάφορα επίπεδα αλληλεπιδράσεων. Προφανώς η έννοια της 
διαμορφώσεως της πολιτικής βουλήσεως δεν είναι ότι κάθεται ο πολιτικός 
στο γραφείο του υπουργού και, επειδή έχει τις άλφα πεποιθήσεις, αύριο 
το πρωί αυτές θα μεταφραστούν σε πολιτική. Γιατί, προφανώς, να το πω 
διαφορετικά, εάν δεν ληφθούν υπ’ όψιν μία σειρά παράμετροι, τότε δημιουρ-
γούνται πιέσεις που ενδεχομένως θα οδηγήσουν τον συγκεκριμένο πολιτικό 
να αποσυρθεί. Άρα, ο Μητσοτάκης ακολουθούσε αριστερές πολιτικές; Όχι, 
δεν λέω αυτό, είναι προφανές. Λέω όμως ότι, όταν ο Μητσοτάκης ήθελε 
να ακολουθήσει φιλελεύθερες πολιτικές στις αστικές συγκοινωνίες, είναι 
προφανές ότι συνάντησε οξύτατες αντιδράσεις, οι οποίες ακύρωσαν τη 
δυνατότητα αυτής της μεταρρύθμισης

ςύΝεΝΤεύξη
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Λέτε για δαιμονοποίηση του κέρδους, αλλά ακόμα και όταν οι εργαζόμενοι 

ζητούν αυξήσεις, και αυτοί ένα μερίδιο του κέρδους ζητάνε. Τα τέσσερα τελευ-

ταία χρόνια έχετε ψηφίσει περικοπές μισθών, συντάξεων, αυξήσεις φόρων. 

Αυτό που δεν έχουμε ακούσει στη Βουλή είναι να προτείνεται η φορολόγηση 

του πλούτου.  Ή, έστω, να μην έχει φτάσει η λίστα των μεγαλοοφειλετών στα 

60 δισ. Παράδειγμα, ένας εξ αυτών πήρε και δύο κρατικές επιχειρήσεις, ο Δ. 

Μελισσανίδης πήρε τον ΟΠΑΠ και τον Ιππόδρομο και, αν κοιτάξουμε το νόμο 

του ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει να έχει πόθεν έσχες μέχρι φυσικού προσώπου. Δεν έχει. 

Όταν μιλάτε εσείς για κέρδος, μιλάτε μόνο για το κέρδος των επιχειρηματι-

ών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, του κεφαλαίου, και αν κάποιος σας 

προτείνει κάτι άλλο, λέτε ότι δεν θέλει την ανάπτυξη...

Θέλω πάρα πολύ κάποιος να μου αντιτείνει κάτι άλλο, αλλά θέλω πολύ 
αυτό το κάτι άλλο να είναι στοιχειωδώς οργανωμένο, ώστε να μπορεί 
να διεξαχθεί μία συζήτηση, η οποία να έχει ένα ελάχιστο κοινό σημείο 
αναφοράς. Στην πραγματικότητα λέτε το εξής: ότι ακολουθήθηκαν 
πολιτικές οι οποίες δεν αγγίζουν και δεν θίγουν το μεγάλο κεφάλαιο, 
ενώ αντίθετα μεταφέρουν βάρη στον κόσμο. Η απάντηση είναι η εξής: 
Τι είναι το μεγάλο κεφάλαιο; Το μεγάλο κεφάλαιο θα μπορούσαμε να 
το βρούμε, παραδείγματος χάριν, στο χρηματιστήριο. Η απάντηση 
είναι: έχουν αυξηθεί περίπου 300% οι φόροι στις χρηματιστηριακές 
συναλλαγές. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι δεν φορολογείται η με-
ταβίβαση μετοχών. Η απάντηση είναι:  έχει αυξηθεί γύρω στο 50%. Θα 
μπορούσατε να μου πείτε ότι δεν φορολογούνται τα κέρδη. Η απάντηση 
είναι ότι έχουν φορολογηθεί με μια από τις βαρύτερες φορολογίες που 
υπάρχουν. Εάν πάμε στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ειδικά ο τελευ-
ταίος φόρος είναι ίσως από τους βαρύτερους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, χωρίς να ισχύει το ίδιο για τη μικρότερη ή μεσαία κλίμακα. Τι 
είναι εκείνο που δεν έχει φορολογηθεί; 

Ας πούμε, πώς σας φαίνεται να μην πηγαίνουν τα κέρδη «εις νέον έτος» επί 

δεκαετίες; Ή να μη δίνουμε τη δυνατότητα των «τριγωνικών συναλλαγών»; 

Εκεί είναι το χρήμα, και στη Βουλή έχετε νομοθετήσει υπέρ επιχειρηματιών 

που έκαναν τριγωνικές συναλλαγές.

Έχει υπάρξει αυστηρή νομοθεσία και έχουν κυνηγηθεί… Αλλά, να σας 
πω, αυτό ποιος το έχει πιάσει στον κόσμο; Το transfer pricing αποτελεί 

ςύΝεΝΤεύξη
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μια πολιτική των πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες ουσιαστικά επι-
λέγουν με αυτόν τον τρόπο τη χώρα στην οποία θα φορολογηθούν. 
Κατηγορούμε την ελληνική κυβέρνηση γιατί δεν έχει απαντήσει σε 
αυτό στο οποίο δεν έχει απαντήσει η αμερικανική, η ρωσική, η κινεζική...

Ποιος έχει κυνηγηθεί; Μία τροπολογία, η οποία εμφανίστηκε πέρυσι το Δεκέμ-

βριο στη Βουλή και δεν πέρασε, ξαναεμφανίστηκε το Μάρτιο, με υπογραφές 

τριών υπουργών, και πέρασε. Γλίτωσε τον κ. Βαρδινογιάννη από πρόστιμα 

που είχαν επιβληθεί από τη ΦΑΕ Πειραιά ύψους πάνω από 1 δισ. ευρώ...1

Δεν έχω την τροπολογία. Το έχω ακούσει, δεν την ξέρω. Δεν λέω ότι 
δεν την ξέρω καθόλου, πρέπει να με αφήσετε να το δω. [σ.σ.: Ο υπουργός 
πράγματι μας έστειλε κατόπιν την απάντησή του, η οποία ακολουθεί:] Για 
μια ακόμη φορά, ανακαλύφθηκε ανύπαρκτο σκάνδαλο. Με τη ρύθμιση 
στην οποία αναφέρεστε έγινε εναρμόνιση φορολογικών διατάξεων για 
να μη γίνεται ερμηνεία τους εναντίον της νομολογίας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας από τις φορολογικές αρχές για ένα θέμα από αφορούσε 
στις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, στα πετρελαιοειδή, στο χαλκό 
και άλλα. Η διάταξη που νομοθετήθηκε είναι απολύτως ορθή, δεν χαρίζει 
πρόστιμα και αντιθέτως προστατεύει την έννοια της διοικητικής κρίσης 
και διασφαλίζει την απαιτούμενη πρόσβαση στη δικαστική προστασία 
των φορολογούμενων κάτι απαραίτητο για ένα κράτος δικαίου. [σ.σ.: 
Ακολουθεί η συνέχεια της προφορικής απάντησης του υπουργού:] Αν 
όμως μιλάμε για γενική φορολογική πολιτική, πολύ δύσκολα μπορώ 
να σκεφτώ τι είναι εκείνο που θα μπορούσαμε να φορολογήσουμε και 
που δεν έχουμε φορολογήσει. Νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί σε 
αμηχανία, δεν βλέπω πολλά περιθώρια, εκτός και αν αρχίσουν φορολο-
γικές ακρότητες τύπου 70% στο εισόδημα, αλλά κάτι άλλο δεν μπορώ 
να βρω... Είπατε πριν γιατί δεν φορολογούμε τα κέρδη των επιχειρήσεων 
τη στιγμή που γίνονται, αλλά τα αφήνουμε να μεταφέρονται. Αυτός είναι 
βασικός αναπτυξιακός μοχλός. Λες ότι εγώ σου αφήνω τη δυνατότητα 
να μη διανέμεις τα κέρδη, αλλά τα λεφτά να μείνουν στην εταιρεία προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθούν για εταιρικούς σκοπούς. 

ςύΝεΝΤεύξη

1 Βλ. Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, «Ο κυβερνήτης Βαρδής και η κυβέρνηση των υποτακτικών», 
UNFOLLOW 25 (Ιανουάριος 2014)
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Στη Γερμανία τα κέρδη που δεν διανέμονται μπαίνουν σε ειδικό κωδικό και οι  

επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για ανάπτυξη 

και όχι για να κάνουν συμψηφισμό τα επόμενα έτη αν έχουν  ζημιές…

Τώρα έρχεστε και θέτετε ένα ζήτημα για πόσο χρονικό διάστημα… 
Εγώ το ακούω, θα μπορούσε να υπάρξει μια βελτίωση που να λέει 
ότι, σε τελευταία ανάλυση, σε πέντε χρόνια πρέπει να αποφασιστεί 
τι θα τα κάνει – ή να μου δείξει ότι τα έχει τοποθετήσει κάπου ή να τα 
φορολογήσουμε τότε, κι πάλι όμως δεν είναι τόσο κρίσιμο θέμα αφού, 
όποτε και να διανεμηθούν, θα φορολογηθούν . Το επιχείρημα, όμως, ότι 
προστατεύεται ο μεγάλος πλούτος νομίζω πως δεν ισχύει στην Ελλάδα 
και γι’ αυτό δεν είναι θελκτική από αυτή την πλευρά…

Η Ελλάδα είναι λίγο ιδιότυπη περίπτωση. Δεν είναι ο καπιταλιστικός 

παράδεισος για οποιονδήποτε. Για όσους κάνουν κουμάντο εδώ, όμως, 

είναι ο απόλυτος παράδεισος...

Ποιοί είναι αυτοί;
Ο κ. Μπόμπολας, ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Μελισσανίδης, ο κ. Περι-

στέρης, ο κ. Μυτιληναίος, ο κ. Λάτσης, ο κ. Κόκκαλης, όλοι οι κρατι-

κοδίαιτοι επιχειρηματίες που παίρνουν τις δουλειές. Πώς γίνεται ένας 

επιχειρηματίας, ο οποίος παίρνει δουλειές για το Δημόσιο, όπως ο 

Μπόμπολας, να έχει και ΜΜΕ; 

Το ερώτημα εδώ, να το πάμε ανάποδα, είναι το εξής: ο πολιτικός είναι 
ακέραιος απέναντι σ’ αυτό; Γιατί ο πολιτικός πρέπει να προστατεύει το 
δημόσιο συμφέρον. Το προστατεύει; Αυτό πρέπει να κρίνουμε και όχι 
τόσο αν ο Α ή ο Β έχει ισχύ ή όχι, διότι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα 
έχουν ισχύ πάντα θα υπάρχουν. Και αν δεν είναι οι συγκεκριμένοι, θα 
είναι κάποιοι άλλοι. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν οικονομικά ισχυροί, 
το θέμα είναι αν οι πολιτικοί διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον.

Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και υπερασπίζεται το 

ελληνικό δημόσιο, την ίδια στιγμή να ήταν συνήγορος της Energa και 

της Hellas Power; 

Ωραία ερώτηση αλλά μάλλον απλοϊκή . Η υπερασπιστική δραστηριότητα 
είναι κάτι καλό ή κάτι κακό; Απάντηση: Είναι κάτι καλό. Γιατί είναι κάτι 
καλό; Γιατί ο υπερασπιστής είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης, κάνει 
αυτό που πρέπει να κάνει, δίνει μια ορισμένη προοπτική και μια οπτική 

ςύΝεΝΤεύξη



63U35, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

σε κάθε υπόθεση στον δικαστή. Ωραία. Αφού είναι κάτι καλό, πώς είναι 
δυνατόν να μετατρέπεται σε κάτι κακό, όταν αυτός που το κάνει έχει την 
ιδιότητα του βουλευτή; Άρα, λοιπόν, αλλάζει η ηθική ποιότητα μιας 
πράξης, ανάλογα με το υποκείμενο; Είναι αδύνατο να συμβεί στην ηθική 
θεωρία αυτό. Λέτε, υπερασπίζεσαι το δημόσιο συμφέρον, πώς γίνεται 
να υπερασπίζεσαι και κάποιον που κατηγορείται ότι έθιξε το δημόσιο 
συμφέρον; Με αυτήν τη σκέψη, επειδή προφανώς όταν κάποιος κάνει μια 
δολοφονία ή όταν κάνει σωματεμπορία ή όταν κάποιος κάνει μια απάτη 
κατά του Δημοσίου ή όταν κάποιος κάνει μια πράξη φοροδιαφυγής, όλα 
αυτά βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον υπό την άμεση ή την έμμεσή τους 
έννοια, είτε επειδή θίγουν την έννομη τάξη, είτε επειδή υπάρχει άμεση 
προσβολή του Δημοσίου. Αρα κάποιος που ασκεί δημόσιο λειτούργημα, 
δεν μπορεί να ασκεί δικηγορία… Αν θέλουμε να το πούμε αυτό, ας το 
πούμε, αλλά ο συνταγματικός νομοθέτης προβληματίστηκε πάνω σε 
αυτό και είπε ότι μπορεί. Και το είπε διότι έκανε και μια περαιτέρω σκέψη 
ότι η έννοια της συγκρούσεως συμφερόντων υπάρχει μόνο ad hoc, όχι 
γενικά. Δηλαδή αν κάποιος σε συγκεκριμένη υπόθεση είναι  ταυτο-
χρόνως υπερασπιστής της πολιτικής αγωγής και του κατηγορουμένου, 
όχι αν κάποιος γενικώς έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται το δημόσιο 
συμφέρον. Εξάλλου τονίζω ότι και το λειτούργημα της υπερασπίσεως 
ασκείται υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος και συγκεκριμένα συμβάλλει 
στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτές 
οι πολύπλοκες σταθμίσεις στα πλαίσια του κράτους δικαίου είναι ψιλά 
γράμματα για την Αριστερά, εκεί είσαι «ή με το κεφάλαιο ή με το λαό».   

Πιστεύετε ότι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Energa και της Hellas 

Power, τους οποίους υπερασπιστήκατε, είναι αθώοι; Διότι, αν πιστεύατε 

ότι είναι ένοχοι, θα μπορούσατε να επικαλεστείτε λόγους συνείδησης...

Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να λέω ψέματα στο δικαστήριο,  
αλλά, αν πάω στο δικαστήριο σε έναν που έχει κάνει ειδεχθή δολοφονία 
και τον υπερασπιστώ, όχι στη βάση ότι δεν την έχει κάνει, αλλά στη 
βάση ότι είχε λόγους, μια δύσκολη παιδική ηλικία και προσπαθώ να 
εξηγήσω τους λόγους αυτούς, τότε μια χαρά υπεράσπιση κάνω και δεν 
έχω και κανένα συνειδησιακό πρόβλημα...

Είναι μια τέτοια περίπτωση; Είναι μία περίπτωση που αποδέχεστε στο 
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δικαστήριο την ενοχή και προσπαθείτε να την εξηγήσετε ή μία περίπτωση 

στην οποία υποστήριζατε την αθωότητα; 

Δεν θα συζητήσω μαζί σας την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, πρώτον 
γιατί δεν δικαιούμαι, δεύτερον γιατί δεν έχω πια την υπεράσπισή τους, 
έχω αναστολή λόγω υπουργικής ιδιότητας, και τρίτον γιατί και να την είχα, 
μου απαγορεύεται να συζητώ μια υπόθεση εν εξελίξει. Να συζητήσω το 
ηθικό ζήτημα που μου θέτετε, το κατά πόσον ένας βουλευτής μπορεί να 
αναλαμβάνει και υποθέσεις οι οποίες, ας το πω, έχουν το χαρακτήρα ότι 
είναι σε βάρος του Δημοσίου. Θεωρώ ότι σας απήντησα σε αυτό.

Χρειάστηκε η κρίση για να απαλλαγούν τα ιστορικά κόμματα από την 

«ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς»; 

Χρειάστηκε, για να το πούμε με τη δική μου διατύπωση, να ξαναδούμε 
ορισμένα δεδομένα από τελείως διαφορετική σκοπιά. Για παράδειγμα, να 
σας κάνω ένα ερώτημα που κάνω συχνά: ποιος ασχολείτο με τον κρατικό 
προϋπολογισμό πέντε χρόνια πριν; Πόσο αποτελούσε θέμα της δημόσιας 
συζήτησης το δημοσιονομικό έλλειμμα; Πόσες φορές το ακούγαμε στον 
δημόσιο διάλογο; Πόσους πολιτικούς ακούγατε, όταν επί 30 χρόνια είχα-
με έλλειμμα στους προϋπολογισμούς, να μιλάνε στον δημόσιο διάλογο 
και πόσο εκτενής ήταν αυτός ο δημόσιος διάλογος για τον κίνδυνο των 
ελλειμμάτων ή την αύξηση του δημόσιου χρέους; Όταν ο Καραμανλής 
λέει το 2009 ότι εγώ πρέπει να ακολουθήσω ένα είδος προσαρμογής, και 
δεν μπορώ να ακολουθήσω περιοριστικές πολιτικές, γιατί δεν έχω τέτοια 
εντολή, και ζητάει την εντολή, από απέναντι του λένε ότι, όχι, δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν υπάρχει συγκεκριμένος κοινωνικοπο-
λιτικός συσχετισμός που επιλέγει τη λύση ότι δεν υπάρχει ανάγκη για 
προσαρμογή, έχουμε λεφτά, κάπως θα πάμε παρακάτω. Αυτή η επιλογή 
μάς οδηγεί στην πτώχευση. Προσέξτε: αυτός ο κόσμος, τον οποίο εγώ τον 
λέω πολιτικοκοινωνικό συσχετισμό της Αριστεράς, αυτός έχει υποστη-
ρίξει την επιλογή που μας έχει οδηγήσει στην πτώχευση. Έρχονται τώρα 
κυβερνήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται, με καλό ή κακό τρόπο, αυτό το 
συζητάμε, το πρόβλημα, και τι κάνει ο συγκεκριμένος πολιτικοκοινωνικός 
συσχετισμός; Μετακινείται! Και κάνει τον αγανακτισμένο, κάνει αυτόν που 
βρίζει, κάνει αυτόν που φωνάζει, που πάει στην πλατεία και στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο συγκεκριμένος πολιτικοκοινωνικός συσχετισμός, που η επιλογή του 
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μας οδηγεί στην πτώχευση, κάνει μία ωραιότατη πολιτική μετατόπιση, 
κάνει ότι δεν κατάλαβε τίποτα, κάνει ότι δεν έχει καμία ευθύνη, και ζητάει 
τα ρέστα από τους άλλους που έρχονται να διαχειριστούν τη συνέπεια της 
δικής του επιλογής.  Εκπληκτικό, αυτό είναι μια καταπλητική μετάθεση 
ευθυνών που μόνο η Αριστερά μπορεί να την κάνει. 

Το ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι στον ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη 

στιγμή δεν νομίζουμε να το αμφισβητεί κανένας. Αλλά η κυβέρνηση Κα-

ραμανλή και η κυβέρνηση Σημίτη, προηγουμένως, είναι ο ίδιος πολιτικός 

χώρος. Το «εκσυγχρονιστικό» πρόταγμα του Σημίτη και ο «μεσαίος χώρος» 

του Καραμανλή είναι ακριβώς αυτό που εκείνη την περίοδο λέει ότι εμείς 

συμφωνούμε στα βασικά, κάνουμε πολιτικές οι οποίες δεν διαφέρουν 

ουσιαστικά μεταξύ τους, και όταν έρχεται η στιγμή ο Καραμανλής να πει 

αυτό που είπε, αυτός ο οποίος στρέφεται στον Γιώργο Παπανδρέου θέλει 

να συντηρήσει την πολιτική που μέχρι τότε έκανε ο Καραμανλής... 

Όχι ο Καραμανλής, νομίζω ότι τον αδικείτε ...
Αυτός που έρχεται μετά και φωνάζει, ενδεχομένως είναι αυτός που 

έχει αφεθεί απ' έξω απ' όλο αυτό το κόλπο και που ξαφνικά μετά από 

τόσα χρόνια έρχεται κάποιος και του λέει: κοίτα να δείς, 500 ευρώ θα 

πάρεις, με 500 ευρώ θα ζήσεις... 

Να μην παρεξηγηθώ, γιατί εγώ δεν είμαι στη γραμμή του «μαζί τα φά-
γαμε», ο κόσμος δεν φωνάζει επειδή είναι τρελός, δεν λέω αυτό. Όλοι 
έχουν υποστεί μειώσεις και αυτός που ζει με 500 ευρώ, και αυτός που 
έχασε τη δουλειά του και είναι άνεργος για δύο, τρία χρόνια, αλλά και 
αυτός που, αν θέλετε, του πήγαμε τη σύνταξη από τα 2.700 ευρώ στα 
1.500 ευρώ, κι αυτός φωνάζει γιατί και αυτός είχε συνηθίσει να ζει με 
ένα ορισμένο ποσό. Εγώ δεν θα αδικήσω κανέναν από αυτούς Δεν είναι 
το θέμα μας, το θέμα μας είναι διαφορετικό. Αυτό που προσπάθησα να 
πω είναι ότι ενώ ο Καραμανλής, και γι’ αυτό και λέω ότι τον αδικείτε, είχε 
μια πολύ ισχυρή εντολή και εκλέγεται με τη λογική της επανίδρυσης 
του κράτους, άρα ήδη ορισμένοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν 
πάει καλά, εν συνεχεία η ατζέντα μετριάζεται και γίνεται «ήπια προσαρ-
μογή». Γιατί; Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. 

Για το γεγονός ότι τελικά δεν κατάφερε να τα βάλει με τους «πέντε νταβατζή-

δες», πάντως, δεν μπορεί να φταίει η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς…
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Όχι, δεν είπα ότι σε αυτό φταίει η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. 
Επειδή μιλάμε για τον κ. Καραμανλή, θα μου επιτρέψετε να πω μια φράση 

που έχει πει για σας, ότι είστε άνθρωπος των άκρων και της ακρότητας...

Για μένα προσωπικά; Όχι, δεν το έχει πει. Έχει πει για το ΛΑΟΣ γενι-
κότερα, «δεν συνομιλώ με τα άκρα». Για μένα δεν είχε πει τίποτα, δεν 
μου είχε κάνει την τιμή να ασχοληθεί μαζί μου.

Στο ΛΑΟΣ νιώθατε «των άκρων»; Τώρα στη ΝΔ νιώθετε ότι είστε «των άκρων»; 

Όχι, δεν ένιωθα ποτέ των άκρων, αυτή είναι η αλήθεια. Καταλαβαί-
νω ότι μου αποδίδουν αυτόν το χαρακτηρισμό, αλλά με ρωτάτε πώς 
νιώθω εγώ. Μου λένε ότι είμαι ακροδεξιός, αλλά, αν με ρωτάτε αν 
εγώ νιώθω ακραίος, σας λέω, όχι, δεν νιώθω ακραίος.

Λέγεται ότι είστε ο πολιορκητικός κριός του Σαμαρά απέναντι στους καρα-

μανλικούς και τους μητσοτακικούς, λίγο για το «καθίστε φρόνιμα», λίγο για 

το ότι υπάρχει κι άλλη επιλογή σε σχέση με κάτι πιο ήπιο, πιο κεντροδεξιό. 

Είστε πολιορκητικός κριός; Νιώθετε δελφίνος;

Δεν νιώθω ούτε δελφίνος ούτε πολιορκητικός κριός, ούτε υπάρχει 
ζήτημα διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι πολύ εύκολα και 
δεν με ενδιαφέρουν, γιατί είναι στο επίπεδο του πολιτικού κουτσο-
μπολιού. Πιο ενδιαφέρουσα όμως είναι η άλλη πτυχή της ερωτήσεώς 
σας, η οποία θέτει το ζήτημα του «κέντρο-» ή «δεξιά». Το Κέντρο έχει 
ιστορική πορεία. Ήταν μια ιστορική παράταξη, έπαιξε ιστορικό ρόλο 
στην Ελλάδα, έχει τις ρίζες της πολύ παλιά, έχει αναδείξει τεράστιες 
πολιτικές προσωπικότητες, και έχει οριστεί με έναν ορισμένο τρόπο από 
τη διαμάχη του με τη Δεξιά, κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μορφής 
του πολιτεύματος. Το χαρακτηριστικό των κεντρώων, δηλαδή, ήταν ο 
αντιμοναρχικός τους χαρακτήρας, η επιθυμία τους για μια προεδρική 
ή προεδρευομένη δημοκρατία. Το Κέντρο πολιτικά επιβίωσε μέχρι τα 
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Εν συνεχεία, στην πραγματικότητα 
απερροφήθη πολιτικά. Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ιδεολογικά 
χαρακτηριστικά, πηγαίνουμε σε μια κυρίως υφολογική διάκριση. Δη-
λαδή κάποιον, ο οποίος σήμερα δηλώνει δεξιός, τον ορίζουμε ως πιο 
συγκρουσιακό απέναντι στην Αριστερά, ενώ κάποιος ο οποίος είναι 
κεντρώος μπορεί να είναι πιο συναινετικός απέναντι στην Αριστερά. 
Αυτό όμως δεν συνιστά διαφορά περιεχομένου – είναι διαφορά ύφους. 
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Οι βασικές ορίζουσες μιας ταυτότητας της Δεξιάς, όπως την κατα-
λαβαίνω εγώ, είναι συγκεκριμένες: είναι η υπεράσπιση της εθνικής 
κυριαρχίας και της εθνικής ταυτότητας, άρα είναι μια Δεξιά του πολι-
τισμού, είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας, επομένως είναι μια Δεξιά 
των δικαιωμάτων, του κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας, είναι 
μια Δεξιά της ελεύθερης οικονομίας, άρα και της ελευθερίας. Από τη 
μια μεριά έχουμε την κοινωνία της ελευθερίας, από την άλλη έχουμε 
την κοινωνία του κρατισμού και του κολεκτιβισμού.

Πιστεύετε ότι η Δεξιά στην Ελλάδα πρέπει να πιστωθεί την υπεράσπιση της 

αξίας της ελευθερίας;

Ναι. Βεβαίως, για να βάλω και την ανησυχία σας μέσα, να ξέρετε πως 
ό,τι λέω το λέω τηρουμένων πάντοτε των ιστορικών αναλογιών.

Ιδεολογικός χώρος της Δεξιάς ήταν και η χούντα...

Χωρίς καμία αμφιβολία, η περίοδος της 21ης Απριλίου ήταν δικτατορία 
της Δεξιάς. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν δικτατορία της Αριστεράς. 

Η άποψη ότι η Δεξιά υπερασπίστηκε την αξία της ελευθερίας έχει ενδιαφέ-

ρον από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξεκινήσει από την ΕΠΕΝ, έχει πάει στο 

Ελληνικό Μέτωπο και μετά στον ΛΑΟΣ...

Σας είπα: τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών. Τα δεδομένα, πα-
ραδείγματος χάριν, της εποχής ήταν ότι ουσιαστικά η Αριστερά –και 
μάλιστα μέχρι πρότινος– ήταν συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη 
παράταξη ενός συγκεκριμένου καθεστώτος, κι αυτό είναι το σοβιετικό 
καθεστώς. Στη δική μου τη σκέψη και στη δική μου την κρίση, αυτός 
είναι ο ορισμός του ανελεύθερου κολεκτιβιστικού καθεστώτος.

Συνεπώς η Δεξιά έκανε μια δικτατορία για να μας γλιτώσει από τον κομμου-

νισμό. Ήταν μια κακή απόπειρα υπεράσπισης της αξίας της ελευθερίας, αυτό 

λέτε. Αποτυχημένη, αδέξια, άτεχνη, αλλά πάντως απόπειρα υπεράσπισης 

της αξίας της ελευθερίας...

Η δικτατορία ήταν μια εκτροπή. Άρα, τελεία. Κι αν με ρωτάτε αν την 
υπερασπίζομαι ή αν τη συγκαταλέγω στις δυνάμεις της ελευθερίας, 
σας απαντώ όχι. Θα σας πω ακόμα κάτι: δεν λέω ότι δεν υπάρχουν 
απόψεις ανελευθερίας μέσα στο χώρο της Δεξιάς.  Υπάρχουν, μόνο 
που ήταν πάντα μειοψηφικές, δεν ήταν ποτέ κυρίαρχες και ποτέ 
δεν έγιναν κρατούσα ιδεολογία. Και πάντοτε ήταν απορριπτέες 
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από τον κεντρικό ιδεολογικό κορμό, το κεντρικό αξιακό σύστημα. 
Ακριβώς το αντίθετο ισχύει για την Αριστερά. Η υπεράσπιση του 
ολοκληρωτισμού, του κολεκτιβισμού, της κεντρικά διευθυνόμενης 
οικονομίας, η δικτατορία του προλεταριάτου ήταν πάντα στον πυρήνα 
της μαρξιστικής-λενινιστικής σκέψης.

Λέτε «υπάρχουν απόψεις ανελευθερίας». Αυτές οι απόψεις, όμως, συγκοι-

νωνούν, πληροφορούν η μία την άλλη· συγκοινωνούν με τη Δεξιά την οποία 

περιγράφετε ως υπερασπίστρια της αξίας της ελευθερίας. Η προσωπική 

σας διαδρομή είναι τρανό τεκμήριο. Η ΕΠΕΝ είναι χουντικό κόμμα. Ελληνικό 

Μέτωπο, ελληνικός εθνικισμός — και η Χρυσή Αυγή ελληνικό εθνικισμό 

επαγγέλλεται... Ο ΛΑΟΣ, στον οποίο περνάτε μετά, στο ψηφοδέλτιό του 

για τις εκλογές της υπερνομαρχίας έχει κατεβάσει ανθρώπους που ήταν 

με τη βούλα χρυσαυγίτες, ο Παναγιώταρος ήταν εκεί. Εδώ υπάρχει μια 

συγκοινωνία. ΕΠΕΝ, Εθνικό Μέτωπο, ΛΑΟΣ, Νέα Δημοκρατία. Και σεις 

μας λέτε ότι αυτό δεν μπορούμε να το διαβάσουμε έτσι. Γιατί ακριβώς;

Λέτε το εξής: ο Βορίδης το 1984 επιλέγει να μπει στην ΕΠΕΝ. 
Επειδή επιλέγει να μπει στην ΕΠΕΝ και εν συνεχεία το ’89-’90 
παύει να είναι μέλος της, ιδρύεται το Ελληνικό Μέτωπο και είναι 
στο Ελληνικό Μέτωπο, μετά πηγαίνει στον Καρατζαφέρη, εγώ έχω 
ένα τεκμήριο μέσα στην ανάλυσή μου, ότι όλα αυτά είναι εχθρικά 
της ελευθερίας γιατί είναι ακροδεξιά, όπως το λέτε...

Δεν είναι ακροδεξιά;

Με την εξαίρεση της ΕΠΕΝ, η οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με 
τον Παπαδόπουλο, το Ελληνικό Μέτωπο είναι ουσιαστικά απολύτως 
αποσυνδεδεμένο από οτιδήποτε τέτοιο, και αντιθέτως πλέον έχει εξελι-
χθεί και είναι ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζεται τον κοινοβουλευτισμό, 
υπερασπίζεται την ελευθερία της οικονομίας, δεν κάνει κανενός είδους 
φυλετική διάκριση, είναι πάρα πολύ προσεκτική η τοποθέτησή του σε μία 
σειρά από ζητήματα, αλλά εκεί αυτό είναι ένα ζήτημα να το αξιολογήσετε 
εσείς. Θα κάτσετε να δείτε, είμαι βέβαιος με ακέραιο τρόπο, το αν εδώ 
υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να προσάψει κανείς στο λόγο εκείνης της 
εποχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε και παρακάτω, στον ΛΑΟΣ. 
Επειδή ο ΛΑΟΣ θεωρείται ακροδεξιό κόμμα. Γιατί θεωρείται ακροδεξιό 
κόμμα ο ΛΑΟΣ, όπου είναι επικεφαλής ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ένας 
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άνθρωπος ο οποίος ήταν στη Νέα Δημοκρατία; Ποια είναι η σχέση του 
με την 21η Απριλίου; Καμία. Ποια είναι η σχέση του με οτιδήποτε, ας το 
πω, αυταρχικό; Εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε ότι ο Βορίδης ήταν στην 
ΕΠΕΝ, άρα είναι ακροδεξιός, το 2012 εντάσσεται στη Νέα Δημοκρατία, 
άρα η Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξιά ή ανεκτική στην άκρα δεξιά. 
Ανεξαρτήτως του τι είναι ο Βορίδης –πράγματα για τα οποία έχω μιλήσει 
και δεν επιθυμώ να αναφερθώ εκ νέου–, πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν 
αλλάζει τη φυσιογνωμία της από την ένταξη οποιουδήποτε σε αυτήν. Ο 
εντασσόμενος προφανώς αποδέχεται το ιδεολογικό, προγραμματικό και 
καταστατικό της πλαίσιο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι υποχρεωμένη να 
δίδει εξετάσεις δημοκρατικότητας στην Αριστερά. Πρέπει να το αντιλη-
φθείτε, η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς τελείωσε.   

Το ΛΑΟΣ, στο οποίο ανήκατε έχει κατηγορηθεί τόσες φορές για αντι-

σημιτικές δηλώσεις από το ίδιο το Ισραήλ, με το οποίο και εσείς είχατε 

προβλήματα στο παρελθόν...

Θέλω να σας παρακαλέσω να μου πείτε μία αντισημιτική μου δήλωση. 
Μία! Δεν θα απολογούμαι επί μη υπαρκτής κατηγορίας. Είμαι, υποτί-
θεται, αντισημίτης και θα πω και το εξής: Ανήκα σε χώρο όπου υπάρχει 
αντισημιτισμός.  Κι εγώ δεν έχω πει τίποτε. Πώς είμαι αντισημίτης, από 
πού είμαι, από πού βγήκε αυτό; Να σας πω, εγώ ξεκίνησα την πολιτική 
μου εμπλοκή στα 13. Σε μία διαδρομή από τα 13 μέχρι τα 50, 37 χρόνια, 
η οποία παρεμπιπτόντως είναι λιγότερο πολιτική και περισσότερο 
ιδεολογική, κατά τη γνώμη σας, εξελίσσει τις απόψεις του κάποιος ή 
ξεκινάει στα 13 και τελειώνει στα 50 χωρίς να έχει κουνηθεί πόντο; Και 
πάω παρακάτω, για να δείτε και διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν 
την Αριστερά... Λένε, μα ο Βορίδης δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. 
Να πει, ρε παιδί μου, συγγνώμη που ήμουνα στην ΕΠΕΝ. Πες το, ρε 
παιδάκι μου, να τελειώνουμε. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Σε μία 
διαλεκτική διαδρομή, γιατί είναι διαλεκτική η διαδρομή, γιατί αν δεν 
είναι διαλεκτική, είναι υποκριτική,  προφανώς κάπως το σκέφτηκα στα 
13, κάπως το σκέφτηκα στα 17, κάπως το σκέφτηκα στα 21, κάπως το 
σκέφτηκα στα 28, κάπως το σκέφτηκα στα 40, κάπως το σκέφτηκα στα 
50. Μόνο που αυτά δεν είναι ρηγματώσεις, δεν είναι «ξυπνάω μία μέρα 
και έχω δει την έκλαμψη». Δεν κατέβηκε το Άγιον Φως και το Θείον 
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Πνεύμα και ξαφνικά με φώτισε, και είπα «Πω! Παναγιά μου, τι έκανα 
μέχρι σήμερα; Αφυπνίστηκα!».

Δεν αναφέρεται κανένας, όμως, στο πώς ήσασταν στα 13, αλλά το 2005, 

όταν είχατε τη στήριξη του Ζαν-Μαρί Λεπέν, ή με τον Καρατζαφέρη, ο 

οποίος αποκαλούσε τη Χρυσή Αυγή «αδελφό κόμμα». Συνεπώς, αυτό 

που λέτε υποστηρίζουμε κι εμείς, ότι σε μια πολιτική διαδρομή υπάρχει 

μια συνέχεια από το ένα στο άλλο...

Σε μια διαλεκτική διαδρομή κάθε μέρα κάτι αλλάζεις, κάτι σκέφτεσαι, 
κάπως εξελίσσεσαι, και στην πραγματικότητα το πώς ξεκινάς στα 13 
μπορεί κάποιος να σε δει στα 50, κι αν πάρει τη μία φωτογραφία με την 
άλλη μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Κάποιοι, λοιπόν, θα γυρίσουν 
να πουν, «ρε παιδιά, αυτός έχει κάνει μια διαδρομή, εγώ θεωρώ ότι στη 
διαδρομή του αυτή είναι ειλικρινής, και άλλαξε ιδέες, άλλαξε σκέψεις, 
άλλαξε μυαλά, κάτι ξανασκέφτηκε, κάτι ξαναείδε», ή θα πούνε άλλοι, 
«όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα αυτός, αυτός είναι έτσι όπως ήταν στα 13 
του». Εγώ επ’ αυτού τι να πω; Ότι άλλαξα ή ότι δεν άλλαξα; Έχει καμιά 
σημασία να πω το άλφα ή το βήτα; Αλλά στο τέλος τέλος,  αν θες να 
’σαι και στοιχειωδώς ειλικρινής και συγκροτημένος κριτής, ε, τότε, κάτι 
πρέπει να βλέπεις απ’ όλο αυτό. Το ότι εγώ, για παράδειγμα, είμαι οκτώ 
χρόνια στο κοινοβουλευτικό καμίνι κάθε μέρα, και κάθε μέρα ή μέρα 
παρά μέρα, ή όποτε είναι, είμαι στον δημόσιο λόγο, είμαι στη δημόσια 
αντιπαράθεση, κάπως πρέπει να βγάλεις και κανένα συμπέρασμα. Ή το 
βγάζεις ή δεν το βγάζεις, τι να σου πω τώρα;

Η Χρυσή Αυγή είναι κυνήγι μαγισσών; Είναι εγκληματική οργάνωση;  

Έπρεπε να διωχθεί όπως διώχθηκε; 

Από πλευράς πολιτικών ενεργειών, παρά τα όσα λέει η Χρυσή Αυγή, 
η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή. Έχει γίνει απέναντί της μία 
διοικητική κίνηση και μία νομοθετική κίνηση. Αυτά τα δύο πράγματα 
έχει κάνει η κυβέρνηση. Η μία διοικητική κίνηση είναι η συνένωση 
των διαφόρων μεμονωμένων δικογραφιών που εκκρεμούσαν σε 
εισαγγελικά  γραφεία και η διαβίβασή τους προς αξιολόγηση στον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι η κίνηση την οποία έκανε ο κ. 
Δένδιας. Το δεύτερο το οποίο έγινε είναι ότι ψήφισε νόμο όπου δια-
κόπτεται η χρηματοδότηση. Δεν είναι για τη Χρυσή Αυγή, είναι για 
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οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, 
αλλά προφανώς, για να μην κοροϊδευόμαστε, γίνεται εξ αφορμής της 
συγκεκριμένης δίωξης, για να μην υπάρχει το εξής οξύμωρον: από τη 
μια μεριά να ’χεις κάποιον που διώκεται για εγκληματική οργάνωση, 
κι από την άλλη να  τον χρηματοδοτείς ως κράτος. Όλα τα υπόλοιπα 
τα οποία ακούτε είναι η εξιστόρηση της Χρυσής Αυγής. 

Τον Μπαλτάκο όμως τον βλέπουμε μπροστά μας, δεν είναι εξιστόρηση, να 

λέει στον Κασιδιάρη ότι ο πρωθυπουργός και δύο κορυφαίοι υπουργοί 

στήσανε τη δίωξη επειδή σας κόβανε ψήφους...

Προφανώς, ο Μπαλτάκος για το ζήτημα αυτό, πρώτον, έφυγε. Δεύτερον, 
έχει δώσει ο ίδιος εξηγήσεις, αν τις πιστεύετε ή όχι είναι δικό σας θέμα. 
Σε τελευταία ανάλυση, όμως, γιατί η μπάλα πάει πάλι στην κερκίδα; 
Αυτές οι δύο κινήσεις έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνουν; Αυτό είναι το 
βασικό. Συμβαίνουν όλα αυτά και δεν επιτρέπεται κανείς να σκεφτεί ότι 
έχω 35, 37 τέτοιες περιπτώσεις, μήπως εδώ αυτές κάπως συνέχονται; 
Παρεμπιπτόντως, όλες έχουν κάποιου είδους πολιτικό χαρακτηριστικό. 
Όλες. Αυτός ο οποίος πλήττεται είναι αντιφρονών, είναι πολιτικός αντί-
παλος, είναι μετανάστης, όλες έχουν κάποιο πολιτικό χαρακτηριστικό 
που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. 

Κανείς δεν λέει ότι δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Το ερώτημα το οποίο 

θέλουμε να σας θέσουμε είναι το εξής: Το τι είναι η Χρυσή Αυγή είναι γνω-

στό αν μη τι άλλο στους ενημερωμένους, αλλά και σε πολύ περισσότερους, 

από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Το 2010, πολύ αργά πια, η Χρυσή Αυγή 

καταλαμβάνει κεντρικές πλατείες της πόλης, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην 

Πλατεία Αττικής, γράφει «έξω οι ξένοι» και το εφαρμόζει με ομάδες τρα-

μπούκων. Το 2011 ο ΟΗΕ καταγράφει μία ρατσιστική επίθεση ανά 48ωρο. 

Γιατί φτάνει ο υπουργός αυτός να το πάρει χαμπάρι, να κάνει τη σύνδεση 

και να πει, «α, λοιπόν, μήπως συνδέονται όλα αυτά;» το 2013; Το Διαδίκτυο, 

για παράδειγμα, είναι γεμάτο καταγραφές με επιθέσεις μελών της Χρυσής 

Αυγής, που βγαίνουν μέσα από τις γραμμές των ΜΑΤ. Υπάρχουν επίσης 

καταγραφές από συγκρούσεις χρυσαυγιτών και αντιεξουσιαστών, μετά τις 

οποίες οι χρυσαυγίτες μένουν καμιά ώρα στη ΓΑΔΑ, ενώ τους άλλους τους 

δέρνουν οι αστυνομικοί, όπως πιστοποιούν ιατροδικαστικές εξετάσεις – αυτές 

τις οποίες ο κ. Δένδιας αρνήθηκε από το βήμα της Βουλής ότι υπάρχουν. 
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Μήπως, λοιπόν, ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή είναι κάτι 

παρά πολύ λίγο, πάρα πολύ αργά;

Γιατί δεν το διέκρινε κανείς νωρίτερα; Να δεχτώ ότι η διοίκηση είχε 
ολιγωρήσει και ότι χρειάστηκε ένα βαρύ, ένα συγκλονιστικό γεγονός 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί – να τη δεχτώ αυτή την κριτική. 
Θα το αντιστρέψω όμως το ερώτημα. Σε τελευταία ανάλυση και 
όλοι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν το φαινόμενο, άνθρωποι της 
Αριστεράς, που είναι, υποτίθεται, πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτά 
τα ζητήματα, όχι κατά τεκμήριο, αλλά έτσι λέμε ότι είναι, αυτοί γιατί 
δεν πήγαν να κάνουν μια μήνυση στον εισαγγελέα; 

Μα τι λέτε; Ο κόσμος γεμάτος μηνύσεις είναι…

Μηνύσεις όχι για οποιοδήποτε αδίκημα, για το αδίκημα της εγκλη-
ματικής οργανώσεως…

Δηλαδή, στην κριτική ότι η κυβέρνηση πήρε χαμπάρι το 2013 ότι η Χρυσή 

Αυγή έχει κοινό πολιτικό υπόβαθρο, βάσει του οποίου εγκληματεί ως 

οργάνωση, απαντάτε ότι συνέβη έτσι «επειδή δεν το έκανε η Αριστερά»;

Όχι. Λέω ότι δέχομαι την κριτική για τον κρατικό μηχανισμό που δεν 
ευαισθητοποιήθηκε γρηγορότερα, αλλά, κατά τη γνώμη μου, το πρό-
βλημα δεν ήταν επαρκώς ορατό και όχι μόνο από την κυβέρνηση.

Η σχέση της με την αστυνομία δεν ήταν επαρκώς ορατή;

Εκεί, πάλι, η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έχει ενεργήσει σε αυτή 
την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση έχει ανιχνεύσει αυτό το ζήτημα. Η κυ-
βέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει ουσιαστική καταγραφή στην οποία 
μπορεί να προσφύγει ο μετανάστης, ο ξένος, εκείνος που δεν μπορεί 
να μιλήσει, ακόμα και αν συναντά δυσκολία στην πρόσβασή του στις 
Αρχές. Αυτή η κυβέρνηση το έχει κάνει αυτό.

Είναι εξαιρετικά προβληματικό από μια κυβέρνηση που κατηγορείται από 

διάφορα σημεία, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, 

να περιμένετε ότι κάποιος μετανάστης που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους 

προβλήματα θα απευθυνθεί στις Αρχές για να…

Ποια είναι η συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των μεταναστών; Ποιες κατηγορίες και ποιες καταγγελίες έχουμε γι’ 
αυτό; Ποιες καταδίκες;
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Καταδίκες γι’ αυτό το ζήτημα υπάρχουν δώδεκα στο ΕΔΔΑ, οι οποίες, 

ως επί το πλείστον, αφορούν κακοποίηση μεταναστών, βασανιστήρια σε 

καταστήματα κράτησης της χώρας. Δώδεκα, σε μια δεκαετία.

Δώδεκα στις πόσες χιλιάδες κρατήσεις; Όχι πως το δικαιολογώ, και η 
μία κακή είναι, αλλά όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις και 
υπάρχουν και δώδεκα τέτοια περιστατικά… Και για να συνεννοούμαστε, 
η Αγγλία έχει περισσότερες καταδίκες γι’ αυτά τα ζητήματα. Η Γαλλία 
έχει περισσότερες καταδίκες γι’ αυτά τα ζητήματα. Η Γερμανία, επίσης. 
Θεωρώ δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε 
εγρήγορση, πως όλο αυτό είναι υπερμεγέθυνση ενός θέματος. Προ-
βλήματα υπάρχουν, πρέπει να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε, μην 
κάνουμε σπέκουλα όμως στην ύπαρξη προβλημάτων. Τα προβλήματα 
είναι εκεί για να τα λύσουμε, όχι για να πούμε ξαφνικά ότι οι μετανάστες 
δεν έχουν ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα.

Πιστεύετε, δηλαδή, πως κατά κανόνα, τηρούνται και προστατεύονται τα 

δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα;

Βεβαίως και το πιστεύω. Πιστεύω ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα 
κυρίως σε ό,τι αφορά τον διοικητικό μηχανισμό, γιατί η χώρα δέχτηκε 
πολύ μεγάλο βάρος σ’ αυτό το επίπεδο, αλλά προσπαθεί και βελτιώνεται 
ώστε να αντεπεξέλθει σ’ αυτή την πίεση. Τα προβλήματα συνδέονται 
κυρίως με τον τρόπο υποδοχής των μεταναστών, με τη διαδικασία 
χορήγησης ασύλου, με καθυστερήσεις. Αυτές είναι συνήθως οι κατη-
γορίες τις οποίες αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, 
οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αφορούν την υπερβολική καθυστέρηση στην απονομή 
της δικαιοσύνης – και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και γι’ 
αυτό έχουμε καταδίκες. Αλλά από κει και πέρα, τα περιστατικά που 
σχετίζονται με αστυνομική βία, αυθαιρεσία, βασανιστήρια, όπως είπατε, 
είναι μεμονωμένα. Βεβαίως πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, βεβαίως 
πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά να τα αντιμετωπίζουμε στο 
μέγεθός τους – γι’ αυτό που είναι. 

Δεν θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε. Θα σας πούμε μόνο ότι η έκθεση 

της Διεθνούς Αμνηστίας, που τεκμηριώνει δεκάδες τέτοιες καταγγελίες, 

τιτλοφορείται ακριβώς «Αστυνομική βία στην Ελλάδα, όχι μόνο “μεμονωμένα 

ςύΝεΝΤεύξη



U35, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201474

περιστατικά”». Θέλουμε επίσης να σας κάνουμε μια ερώτηση νομικής φύσεως 

επειδή είστε και νομικός. Κατά τη γνώμη σας, το καθεστώς της Αμυγδαλέζας 

και των ανάλογων κέντρων κράτησης, όπου μπορεί κανείς να κρατηθεί 

για μεγάλα διαστήματα, ως διοικητικό μέτρο, χωρίς να έχει υπαχθεί σε μια 

δικαστική διαδικασία –δεν κατηγορείται για κάτι, άρα δεν υπερασπίζεται τον 

εαυτό του–, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι ένα βαθιά αντιδημοκρατικό μέτρο;

Όχι. Έχει κριθεί και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο δικαστηρίων 
ότι για ένα ορισμένο διάστημα κράτησης διοικητικού χαρακτήρα, 
προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις ασύλου και να υπάρξει 
διαδικασία ενδεχομένως επαναπροώθησης, είναι θεμιτός ο περιορι-
σμός της ελευθερίας. 

Έχουμε δύο κόμματα που με το ζόρι έφτασαν το 30%, και οι δημοσκοπήσεις 

κάπου εκεί τα δείχνουν. Αντιπροσωπεύουν τα δύο κόμματα τον κυρίαρχο λαό 

σε ό,τι αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας;

Ο κυρίαρχος λαός –αφού κάνετε τώρα και γενικές συνταγματικές 
αναφορές– εκφράζεται μέσα από τις εκλογές. Η κυριαρχία του έτσι 
εκφράζεται στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Μέχρι να τ’ αλλάξουμε 
αυτό, έτσι θα γίνεται. Η ερώτηση είναι κατά πόσον η ύπαρξη δη-
μοσκοπήσεων, οι οποίες δείχνουν δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία, 
και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, μπορούν να θεωρηθούν ότι 
συγκροτούν την έννοια της αναντιστοιχίας με τη λαϊκή βούληση. 
Η απάντηση, λοιπόν, που θα σας δώσω είναι η εξής – τυπική και 
ουσιαστική απάντηση: η λαϊκή βούληση αποτυπώνεται στις βου-
λευτικές εκλογές, όχι στις ευρωεκλογές, όχι στις δημοσκοπήσεις. 
Η απάντηση είναι: εκλογές βουλευτικές υπάρχουν, όταν υπάρχουν, 
και εκεί κρίνονται τα θέματα. Μέχρι τότε είναι πολύ κακό για τη 
Δημοκρατία το να αμφισβητεί κάποιος τη νομιμοποίηση μιας κυ-
βέρνησης. Είναι πολύ κακό γιατί αναιρεί τη βασική λειτουργία την 
οποία όλοι έχουμε συμφωνήσει με τον συνταγματικό μας χάρτη να 
τηρούμε. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο αίτημα εκλογών ξέρετε 
πότε έγινε; Πότε ανέφερε ο κ. Τσίπρας για πρώτη φορά ότι θέλει να 
γίνουν εκλογές; Το Σεπτέμβριο του 2012. Έλεος…

Υπάρχει όμως και η τρομοκρατία της συμπολίτευσης. Βγαίνουν ένας πρώην 

υπουργός της κυβέρνησης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο ένας 
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λέει ότι «θα πάρω τα λεφτά μου και θα φύγω» και ο άλλος «θα κλείσουν τα 

ΑΤΜ». Δηλαδή, θα πάρετε τα λεφτά σας και θα φύγετε άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Θα κλείσουν τα ΑΤΜ; 

Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι θα κάνω εγώ. Εγώ μπορεί να έχω 
λεφτά στις τράπεζες, μπορεί και να μην έχω. Σημασία πολύ μεγάλη 
έχει τι έκαναν οι πολίτες ανάμεσα στις εκλογές του Μαΐου και τις 
εκλογές του Ιουνίου του 2012. Αυτό έχει σημασία. Από τα συνολικά 
240 δισ. καταθέσεις στις τράπεζες, πήραν τα 70. Εγώ τι θα κάνω; Το 
κάνανε. Δεν θα ’πρεπε λοιπόν να μας ανησυχεί όλους, δεξιούς και 
αριστερούς, το ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο δημιουργεί τέτοιου 
είδους ανασφάλειες στους πολίτες; 

Δεν θα ’πρεπε να μας ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι κόντεψε να πάρει 

7% ένα νεοναζιστικό κόμμα και γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία επίπτωση 

σε καμία αγορά, κανένα χρηματιστήριο δεν κατέβηκε και κανένα spread 

δεν επηρεάστηκε;

Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Μόνο που υπάρχει μία πολύ σημαντική 
διαφορά με τα spread και τις αγορές· ότι το κόμμα που λέτε στην πραγ-
ματικότητα παραμένει μία μεγάλη σχετικά αλλά μικρή από πλευράς 
κυβερνητικής επιλογής πολιτική δύναμη, έτσι;

Ή, πάλι, ένα κόμμα που δεν απειλεί τα συμφέροντά τους, όπως τεκμαίρεται 

και από το γεγονός ότι έχουν ψηφίσει μαζί με την κυβέρνηση σε μια σειρά 

κομβικές περιπτώσεις, όπως, ενδεικτικά, η Αγροτική, η ΕΡΤ…

Ναι, βέβαια, τώρα θα σας πω κάτι και θα σας στενοχωρήσω πάλι, 
αλλά... έχω εδώ μια έρευνα η οποία αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά 
τριών κομμάτων: του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛΛ και της Χρυσής Αυγής. 
Θα εντυπωσιαστείτε από τον ενιαίο τρόπο με τον οποίο απαντούν οι 
ψηφοφόροι των κομμάτων στα διάφορα ερωτήματα της έρευνας. Στα 
ζητήματα της Ευρώπης, της ελεύθερης οικονομίας, των αποκρατικο-
ποιήσεων κτλ. Υπάρχει ένα πολιτικό σώμα, το οποίο απαρτίζεται απ’ 
αυτές τις τρεις πολιτικές δυνάμεις και απαντά με ομοιόμορφο τρόπο. 
Και προς Θεού, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και τεράστιες διαφορές 
μεταξύ τους. Έχει όμως το πολιτικό της ενδιαφέρον η ταύτιση μιας 
μερίδας του εκλογικού σώματος που ψηφίζει αυτά τα τρία κόμματα 
σε κεντρικά ζητήματα, δεν μπορεί να μη λαμβάνεται υπ' όψιν. 
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