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Το θέμα δεν είναι η κριτική που ασκούμε εμείς. Το θέμα εί-
ναι ότι η Ελλάδα έπεσε από τη θέση 70 στη θέση 108 στην 
κατάταξη των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα για την ελευθερία 
του Τύπου. Είναι ότι η αξιοπιστία των ΜΜΕ στην ελληνική 
κοινή γνώμη καταγράφεται απίστευτα χαμηλή στις δημο-
σκοπήσεις. Είναι ότι η Ευρώπη ανησυχεί για την κατάσταση 
της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα. Είναι ότι δημοσιογράφοι 
διώκονται με κακουργηματικές κατηγορίες, επειδή αποκάλυ-
ψαν πλευρές του σκανδάλου Novartis. Είναι ότι, όπως απο-
καλύφθηκε πρόσφατα, δημοσιογράφοι παρακολουθούνται 
με μέσα που μόνο το κράτος διαθέτει. Είναι ότι μοιράζο-
νται εκατομμύρια σε ΜΜΕ χωρίς διαφανή και αντικειμενι-
κά κριτήρια. Είναι ότι δημοσιογράφος δολοφονείται μέρα 
μεσημέρι και, παρά τις υποσχέσεις, το έγκλημα παραμένει 
ανεξιχνίαστο. Είναι ότι Ολλανδή δημοσιογράφος δέχεται 
απειλές για τη ζωή της και φεύγει από τη χώρα, επειδή ήρ-
θε σε αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό. Αυτά όλα είναι 

τεράστιο θέμα δημοκρατίας. Και, ναι, σε διαβούλευση με 
τους φορείς της ενημέρωσης θα πράξουμε ό,τι μπορούμε 
για να αλλάξει ριζικά αυτή η άρρωστη κατάσταση. Η μό-
νιμη ενίσχυση που λέτε είναι μια από τις επιλογές, πάντα 
όμως με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά.   
 Πώς σχολιάζετε την εισαγγελική πρόταση για παραπο-

μπή του Νίκου Παππά για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών;
Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να εργαλειοποι-
ήσει τη Δικαιοσύνη μέσω προανακριτικών επιτροπών ως 
αντιπερισπασμό, νομίζοντας ότι έτσι θα κρύψει την καθε-
στωτική της αντίληψη για τη χειραγώγηση της ενημέρω-
σης στην Ελλάδα. Οι πολίτες, όμως, που σήμερα γνωρίζουν 
ότι η χώρα μας έχει κατρακυλήσει στους διεθνείς δείκτες 
για την ελευθερία του Τύπου, δεν εξαπατώνται από διώ-
ξεις κατά όσων προσπάθησαν να επιβάλουν κανόνες δια-
φάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και επιχειρούν να βά-
λουν τέλος στη διαπλοκή.
 Η Ν.Δ. υποχωρεί αισθητά στις δημοσκοπήσεις, αλλά ο 

ΣΥΡΙΖΑ «τσιμπάει» ανεπαίσθητα. Πώς τις σχολιάζετε και τι 
σχεδιάζετε για να ξεφύγει το κόμμα σας από τη δημοσκο-
πική στασιμότητα;

Η Ν.Δ. είναι σε αμετάκλητη αποδρομή. Σε κατήφορο που 
δεν επιδέχεται αναστροφή, ό,τι κι αν κάνουν ο κύριος Μη-
τσοτάκης και οι σπόνσορές του. Η δική μας δημοσκοπική 
«στασιμότητα», όπως τη χαρακτηρίσατε, θα αποτελέσει 
την επομένη των εκλογών θέμα συζητήσεων και αναλύσε-
ων με γενικό θέμα «πώς έπεσαν τόσο έξω οι δημοσκοπή-
σεις». Εδώ είμαστε και θα δείτε. Και, δυστυχώς, δεν θα εί-
ναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. 
 Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε και αυτός εκλογές. Σας 

σει σαν τις ακρίδες στο δημόσιο χρήμα, δι-
οικούν δημόσιους οργανισμούς ή δημόσι-
ες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με μοναδι-
κό στόχο την τιμή της μετοχής και τα κέρδη 
στους μετόχους. Και αδιαφορούν για τη δυ-
στυχία στους πολίτες και στους καταναλωτές. 
Από την άποψη αυτή, ο τεράστιος μισθός του 
συν τα μπόνους είναι πρόκληση και δυναμί-
της στην κοινωνική συνοχή. Η αντίθεση είναι 
εκρηκτική: Από τη μία, αυτός 1.000 ευρώ τη 
μέρα αμοιβή και, από την άλλη, 1.000 ευ-
ρώ αυξήσεις στους λογαριασμούς κάθε κα-
ταναλωτή. Τεράστια πρόκληση!
 Γιατί δεν σας καλύπτουν οι δύο αυξήσεις 

του κατώτατου μισθού που θεσμοθέτησε η 
κυβέρνηση; Οι επιχειρήσεις θα άντεχαν με-
γαλύτερες;

Οταν ο πληθωρισμός τρέχει με 9% περίπου 
και οι τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα και στα 
βασικά αγαθά με ρυθμό πολλαπλάσιο, η αύ-
ξηση που λέτε προσυπογράφει στην ουσία 
τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του μι-
σθωτού. Αν υπολογίσετε ότι η Ελλάδα είναι 
στο υπόγειο των βασικών μισθών στην πολυ-
κατοικία της Ευρώπης, τότε κάθε συζήτηση 
περιττεύει. Τα 800 ευρώ για τον βασικό μι-
σθό, που είναι η δική μας δέσμευση, είναι το 
μίνιμουμ της επιβίωσης σήμερα. Μαζί, φυ-
σικά, με την απαλλαγή του εργασιακού κα-
θεστώτος από τα δεσμά που έχει επιβάλει η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είναι βέβαιο ότι 
δεν θα είναι μόνο ανάσα για τους εργαζομέ-
νους, αλλά και παράγοντας αναζωογόνησης 
της αγοράς.  
 Τι περιμένετε από το ταξίδι του κυρίου Μη-

τσοτάκη στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όξυνσης 
των ελληνοτουρκικών;

Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυ-
πουργός που παραχωρεί επ’ αόριστον στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ (Σούδα, Αλε-
ξανδρούπολη, Λάρισα, Βόλο), χωρίς να δια-
πραγματευτεί συγκεκριμένα ανταλλάγματα. 
Την ίδια στιγμή, η Τουρκία του Ερντογάν δεν 
αναβαθμίζει μόνο τον διεθνή της ρόλο ως με-
σολαβήτριας στον πόλεμο της Ουκρανίας, 
αλλά και τη σχέση της με τις ΗΠΑ. Και ανα-
μένει να παραλάβει νέα πολεμικά αεροσκά-
φη F-16 από τις ΗΠΑ. Με δυο λόγια, εμείς, 
βασιλικότεροι του βασιλέως, θα δίνουμε βά-
σεις και στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία και 
οι ΗΠΑ θα στέλνουν μαχητικά στην Τουρκία 
για να πετούν πάνω από τα ελληνικά νησιά. 
Δεν το λες και θετική εξέλιξη όλο αυτό. Συνε-
πώς, αυτό που αναμένω, κατ’ ελάχιστον, από 
τον κύριο Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον είναι 
να απαιτήσει την ακύρωση παράδοσης αμε-
ρικανικών μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Και 
εγγυήσεις ασφάλειας για Ελλάδα και Κύπρο 
έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.  
 Εχετε σχέδιο για τη θεσμική αναβάθμιση 

των ΜΜΕ, στα οποία ασκείτε επιμόνως κριτι-
κή; Μήπως είναι απαραίτητη μια μόνιμη ενί-
σχυση των Μέσων για να μειωθεί η οικονομι-
κή τους εξάρτηση;

αρκεί; Μετά τις 5+1 προγραμματικές προ-
τάσεις, ετοιμάζετε άλλα πεδία συγκλίσεων;

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα. Και τα πε-
δία συγκλίσεων δεν τα βάζουμε εμείς. Τα βά-
ζει η πραγματικότητα της κοινωνίας, των νέ-
ων, των εργαζομένων, της κοινωνικής πλει-
οψηφίας. Τα 5+1 σημεία των δεσμεύσεών 
μας απαντούν σε υπαρκτά και κρίσιμα προ-
βλήματα που απαιτούν προοδευτικές λύσεις. 
Εκείνο, όμως, που θα κρίνει τελικά τη στά-
ση καθενός θα είναι κατά πόσο θα αποδει-
χθεί διατεθειμένος να ζυμώσει και όχι μόνο 
να κοσκινίζει. 
 Πώς κρίνετε τη συμπαράταξη όλης της 

γαλλικής Αριστεράς ενόψει των επικείμενων 
βουλευτικών εκλογών;

Είναι μια πολύ θετική και ελπιδοφόρα εξέλι-

ξη. Από τη Ριζοσπαστική Αριστερά και τους 
οικολόγους, έως τους κομμουνιστές και τους 
σοσιαλιστές, όλοι ενωμένοι μπορούν να δώ-
σουν ελπίδα για νίκη στις εκλογές και για ένα 
Κοινοβούλιο αποφασιστικό να επιβάλει πο-
λιτικές με κοινωνικό πρόσημο, σε μια κρίσι-
μη για την Ευρώπη χώρα όπως η Γαλλία. Και 
νομίζω είναι και ένα παράδειγμα για όλη την 
Ευρώπη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι και το 
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) χαιρέ-
τισε τη συμμετοχή και του γαλλικού σοσιαλι-
στικού κόμματος σε αυτή τη συμπαράταξη.  
 Πού βάζετε τον ποσοτικό και πολιτικό πή-

χυ στις εσωκομματικές εκλογές της επόμε-
νης Κυριακής;

Θέλουμε να μετατρέψουμε τις εκλογές του 
κόμματός μας σε μια γιορτή δημοκρατίας. 
Και καλούμε τους πολίτες να έρθουν την επό-
μενη Κυριακή, να εγγραφούν στους κατα-
λόγους και με 3 ευρώ να ψηφίσουν. Και να 
στείλουν μήνυμα πολιτικής αλλαγής με τη 
συμμετοχή τους. Και να έχουν τη δυνατότη-
τα να συμμετέχουν από εδώ και στο εξής σε 
όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που θα λαμβά-
νουν δημοκρατικά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία για το μέλλον της χώρας. 
Σε ό,τι αφορά τον πήχυ, ξέρετε ότι τα μέ-
λη μας μέχρι σήμερα είναι περίπου 60.000. 
Στις 15 θα τα μετρήσουμε ξανά και τότε θα 
κάνουμε ταμείο. 

Και ένα ευρώ 
θετικών μέτρων να φέρει 
στη Βουλή ο κύριος 
Μητσοτάκης, εμείς θα 
το ψηφίσουμε. Υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα 
το φέρει, όπως πολλές 
φορές έκανε στο παρελθόν, 
πακέτο με άλλες αρνητικές ή 
επιζήμιες διατάξεις 

μέγεθος
«Στους 
τραπεζικούς 
λογαριασμούς 
των καταναλωτών 
θα αποκαλυφθεί 
το μέγεθος 
της πολιτικής 
εξαπάτησης που 
επιχειρεί ο κύριος 
Μητσοτάκης»


