Η ΕΔΕΚ δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία
Παπαδάκης: «Τα κατεστημένα που δημιουργήθηκαν στο κόμμα έδιωξαν τους καλύτερους ανθρώπους»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΠΩΡΓΟΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗΣ

Σφήνα ανάμεσα στις συζητήσεις του Ευ
ρωκοινοβουλίου για σημαντικά θέματα
που αφορούν στο μεταναστευτικό και
την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ο
Δημήτρης Παπαδάκης, ευρωβουλευτής
της ΕΔΕΚ, απαντά με κριτική και αυτοκριτική διά
θεση, ερωτήματα που αφορούν το κόμμα του. Οι
αποκαλύψεις εγγράφων του Εθνικού Συμβουλίου
από τον Μαρίνο Σιζόπουλο, η μορφή της λύσης του
Κυπριακού, τα ποσοστά της ΕΔΕΚ στις επερχόμε
νες εκλογές και η εσωστρέφεια στο κόμμα του
ήταν φυσικά στην ατζέντα.
Πώς κρίνετε την κίνηση του προέδρου της
ΕΔΕΚ να αποκηρύξει, επισήμως τουλάχιστον, τη
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως μορφή επί
λυσης του Κυπριακού;
Αυτό έπρεπε να είχε ήδη γίνει μετά το δημοψή
φισμα.Έπρεπε να είχε καθίσει η πολιτική ηγεσία του
τόπου επειδή δεν αφορά μόνο την ΕΔΕΚ να σκεφτό
ταν τις πιθανές γεωστρατηγικές αλλαγές και να ξεκα

Το 2004 απορρίφθηκε ένα σχέδιο
το οποίο έκανε σαφέστατη αναφορά
σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία
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θάριζε ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε όμη
ροι μιας ονοματολογίας. Το 2004 απορρίφθηκε ένα
σχέδιο το οποίο έκανε σαφέστατη αναφορά σε διζω
νική δικοινοτική ομοσπονδία. Ζητούμε, δηλαδή, κάτι
το οποίο θα απορρίπτουμε; Τελικά, μήπως θέλουμε
να οδηγηθούμε σε διχοτόμηση της Κύπρου; Μήπως
η πολιτική των δήθεν δυνάμεων που λένε ότι είναι
υπέρ της λύσης μάς οδηγεί εκεί;
Φυσικά υπάρχουν και αρνητές της λύσης, ευτυχώς
είναι μειοψηφία, είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν μάθει
να ζουν μόνοι τους, θεωρούν ότι είναι καλύτερα να

θέλεις, ρατσιστική διάθεση. Αλλα υπάρχουν και κά

ποιοι άλλοι οι οποίοι ζητούν την αποκλειστικότητα,
ως υπέρμαχοι της λύσης, που δυστυχώς όμως η
έγνοια τους είναι να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά
οικονομικά τους συμφέροντα. Η συντριπτική πλειο
ψηφία του λαού θέλει λύση που να είναι λειτουργική
και βιώσιμη, αρα οσο το δυνατόν πιο δίκαιη.

Όσον αφορά στην κίνηση του προέδρου της ΕΔΕΚ,
ήταν μια κίνηση σε τεντωμένο σχοινί. Επικοινωνιακά
είχε αδυναμίες, γιατί δεν είχε τα μέσα να παρουσιάσει
επακριβώς στον κόσμο τι εννοούσε.Όταν λέμε ότι δεν
αποδεχόμαστε μια ρατσιστική λύση, αυτό πρέπει να
εξηγηθεί στον κόσμο, να κατανοήσει γιατί απορρί
πτουμε το συγκεκριμένο μόρφωμα.
Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό από παλιότερα,
απλά ξεκαθαρίσαμε ότι όπως έχει παρουσιαστεί στον
λαό, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν μπορεί
να συμβαδίζει με αυτό που ανέκαθεν η ΕΔΕΚ καθορί
ζει ως σωστό περιεχόμενο.
Τι αντιπροτείνετε, λοιπόν, όσον αφορά στη
μορφή της λύσης;
Ένα κράτος ομόσπονδο, στο οποίο θα κατοχυρώ
νονται τα δικαιώματα όλων, Ελληνοκυπρίων και Τουρ
κοκυπρίων, ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί και δεν
θα είναι προτεκτορατο τρίτης χωράς, στη συγκεκρι

μένη περίπτωση της Τουρκίας, ένα κράτος που δεν θα
φέρνει σε σύγκρουση τους κατοίκους του.
Ομόσπονδο αλλά όχι διζωνικό.
Προφανώς, όχι. Αυτό απορρίφθηκε το 2004.
Υπάρχουν πολλοίτρόποι να φτιάξεις μια ομοσπονδία
η οποία να είναι βιώσιμη. Υπάρχει το παράδειγμα της
ομοσπονδίας των ΗΠΑ, όπου όλα λειτουργούν κανο
νικά. Υπάρχει όμως και το παράδειγμα του Βελγίου,
όπου η τρομοκρατία απέδειξε τη δυσλειτουργία αυ
τού του κράτους.

Στο συγκεκριμένο γεγονός της τρομοκρατικής
επίθεσης στις Βρυξέλλες, μέχρι να ενημερωθεί από
την ομοσπονδιακή αστυνομία, το έτερο κομμάτι της
ομοσπονδίας, πέρασε μια ώρα μέχρι να συνεννοη
θούν και να κλείσουν τον σταθμό του μετρό όπου
μείνουν εκείνοι από εκεί κι εμείς απ' εδώ, με μια, αν έγινε η δεύτερη επίθεση. Ένα ομόσπονδο κράτος
πρέπει να λειτουργεί. Αυτό θέλουμε εμείς.

Υπέρμαχος του περιορισμού των θητειών
Είναι προφανές πως υπάρχει εσωστρέφεια
στο κόμμα. Οι διαφορετικές φωνές
εξαφανίζονται...
Δεν θεωρώ ότι εξαφανίζεται κανένας/Εγινε ένα
καταστατικό συνέδριο, πρωτεργάτης αυτού του κα
ταστατικού δεν ήταν ο Σιζόπουλος, ήταν μια απαίτηση
από τη βάση για να αλλάξουν τα κατεστημένα στην
ΕΔΕΚ. Γι' αυτό μπήκε ένας περιορισμός θητειών. Εγώ
είχα άλλη πρόταση, για τρεις θητείες και σε εξαιρε
τικές περιπτώσεις την απόφαση να παίρνει η Κεντρική
Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία 75%·
Ήμουν φανατικά υπέρμαχοςτου περιορισμού των
θητειών, όχι τώρα αλλά από χρόνια, γιατί δυστυχώς
τα κατεστημένα που δημιουργήθηκαν στην ΕΔΕΚ
έδιωξαν τους καλυτέρους ανθρώπους, τα καλύτερα

μυαλά, γιατί όλοι έβλεπαν ότι δεν υπήρχε καμία προ
οπτική ανέλιξης μέσα στο κόμμα· δημιουργήθηκε μια
κατεστημένη τάξη. Η παγίωση γεγονότων και δεδο
μένων δημιουργεί συντήρηση και γι' αυτό έχασε τον
χαρακτήρα της σε μεγάλο βαθμό η ΕΔΕΚ.
Οι αλλαγές που έγιναν ήταν προς τη σωστή κατεύ
θυνση. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε όλοι μας να
συμμετέχουμε σε έναν αγώνα που δίνει το κόμμα,
ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Σχετικά με την
απόφαση του προέδρου να κατέβει στη Λεμεσό,
υπήρχαν δυο σχολές σκέψης οι οποίες είχαν και τα
δίκαια και τα άδικα τους. Αν κατέβαινε στη Λευκωσία,
θα είχαν παράπονο οι Λευκωσιάτες. Αν κατέβαινε στη

Λεμεσό, θα υπήρχε πρόβλημα με τον Νικολαΐδη, έναν
όντως πετυχημένο βουλευτή. Κάτι αντίστοιχο έγινε
όταν αποφάσισε ο Γιαννάκης Ομήρου να φύγει από
την Πάφο και να έρθει στη Λευκωσία. Δεν καταλαβαί
νω γιατί η κάθοδος του προέδρου της ΕΔΕΚ σε αντί
θεση με τους προέδρους των άλλων κομμάτων γίνεται
τόσο θέμα, ένα ζήτημα που στο κάτωκάτω είναι προ
νόμιο του προέδρου.
Εγώ του είπα την άποψη μου σε ανύποπτο χρόνο.
Του είπα ότι για μένα το θέμα της καθόδου ήταν κα
θαρά ζήτημα μαθηματικής εξίσωσης κι ότι η επιλογή
του θα πρέπει να προσθέτει ποσοστά στην ΕΔΕΚ. Το
αν είχε δίκιο ή άδικο ο Σιζόπουλος να κατέβει στη
Λεμεσό, θα κριθεί στο τέλος της ημέρας.

Δεν δέχομαι ότι
«όλοι είναι το ίδιο»
Πώς σχολιάζετε τις αποκαλύψεις εγ
γράφων του Εθνικού Συμβουλίου από τον
κ. Σιζόπουλο; Είχατε στηρίξει την ενέργεια
του αυτή;

Δεν συμμετείχα στα συλλογικά όργανα
όπου πάρθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, λόγω
της απουσίας μου στο εξωτερικό. Δεν ήμουν
ενάντια στην ενέργεια του προέδρου, γιατί ο
κόσμος οφείλει να γνωρίζει και η κυβέρνηση
οφείλει να ενημερώνει. Αυτό που έκανε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που πήγε στη
Βουλή, έκανε μια ομιλία και σηκώθηκε και
έφυγε, δεν ήταν ενημέρωση. Αυτή είναι η
επέκταση της παρωδίας που συμβαίνει με το
Εθνικό Συ μβούλιο, γιατί το Εθνικό Συ μβούλιο
είναι ανύπαρκτο, δεν λειτουργεί. Αν κάποιος
είναι ικανοποιημένος από τον θεσμό του
Εθνικού Συμβουλίου, ας το πει, εγώ δεν είμαι
και το λέω ξεκάθαρα. Πηγαίνει
ο κάθε πρόεδρος κόμματος,
ανοίγει τον φάκελο του, λέει το
δικό του το ποίημα, κλείνει τον
φάκελο, κάνει δηλώσεις έξω
από το Προεδρικό και φεύγει.
Το Εθνικό Συμβούλιο πρέ
πει να κάτσει να συζητήσει, να
ανταλλάξει απόψεις, να κατα
τεθούν εισηγήσεις στρατηγικής
από συγκεκριμένα think tanks
που εκτιμούν συνολικά την κατάσταση.
Αυτός ο κυπροκεντρισμός μας, ότι εμείς
είμαστε ο ομφαλός της γης και ξέρουμε τα
πάντα κλεισμένοι μέσα σ' ένα κλειστό δωμά
τιο, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όλα τα
σοβαρά κράτη έχουν think tanks, ειδικούς
που επεξεργάζονται σενάρια και προτάσεις.
Όταν γίνει αυτό, θα μιλούμε για Εθνικό Συμ
βούλιο. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, ενός
σοβαρού Εθνικού Συμβουλίου που θα έπρε
πε να υπάρχει, θα έπρεπε να γίνεται και ενη
μέρωση των πολιτών για όλα όσα τους αφο
ρούν. Εγώ δεν δίνω το δικαίωμα σε κανέναν

πολιτικό αρχηγό, σε κανέναν πολιτικό, σε

κανέναν Πρόεδρο να χειρίζεται τις τύχες τις
δικές μου και των παιδιών μου, χωρίς τη δική
μου τη γνώση, την κρίση, συναίνεση και
συγκατάθεση.
Όσον αφορά τις αποκαλύψεις των εγγρά
φων, ίσως να έπρεπε να προηγηθεί μια πρό
κληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
για να ενημερώσει ο ίδιος τον λαό εφ' όλης
της ύλης και όχι επιλεκτικά και μετά, αν δεν
το έκανε ο Πρόεδρος, τότε να προβαίναμε
στις αποκαλύψεις/Ετσι όπως έγινε, αποτέλε
σε κεραυνό εν αιθρία.
Χαρακτηρίστηκε και ως κίνηση πανι
κού μετά τη δημοσιοποίηση δημοσκοπή
σεων που παρουσίαζαν την ΕΔΕΚ με χα
μηλά ποσοστά.
Αν οι κινήσεις που κάνει ένα κόμμα σε
σχέση με τη διαχείριση του Κυπριακού κι
αυτό που λέω αφορά όλα τα κόμματα, περι

λαμβανομένου και του δικού μουσυνδέονται
με τις εκλογές, τότε το κόμμα θα το πληρώ
σει στο τέλος της ημέρας. Πιστεύω ότι η συ
γκεκριμένη κίνηση δεν είχε σχέση με τις
δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι ήταν μια επέ
κταση μιας σειράς τοποθετήσεων που έχει
να κάνει με το ότι ο λαός έπρεπε να γνωρίζει.
Αυτό δικαιολογεί την κορύφωση η οποία
υπήρξε. Φυσικά, τα έγγραφα είχαν δημοσι
ευτεί από την τ/κ πλευρά, ήταν γνωστά και
ας μην παίζουν κάποιοι το παραμυθάκι περί
προδοσίας.
Πότε θα ενημερωθεί ο λαός και από
ποιους θα ενημερωθεί; Πότε θα ενημερωθεί
ο λαός που θα κληθεί να κρίνει και να βιώσει

νουν όλους. Ένα κόμμα το
οποίο έχει μια τέτοια ιστορία
στον τόπο, με θετικό πρόσημο,
με αντιδικτατορικούς αγώνες,
αντιφασιστικούς αγώνες, προ
άσπιση της Δημοκρατίας, με νεκρούς, με
αντικατοχικό πνεύμα από την πρώτη μέρα.
Όταν κάποιοι άλλοι γελούσαν, η ΕΔΕΚ έκανε
αντικατοχικές πορείες από τον Πύργο μέχρι
τη Δερύνεια, ενώ κάποιοι άλλοι ήταν στα
ξενοδοχεία και κορόιδευαν αυτούς τους
«τρελούς». Επιπρόσθετα πολλές προτάσεις
και παρεμβάσεις αποδεικνύουν την κοινωνι
κή της ευαισθησία.
Προβλήματα υπάρχουν, βεβαίως, λάθη
πάρα πολλά, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο
δεν συ μμετείχε σε κανένα φαγοπότι και ήταν
καθαρό και τίμιο ως προς τις συναλλαγές
του. Ούτε δέχομαι ότι «όλοι είναι το ίδιο».
Κάποιοι πήραν από κάποιους που κατέστρε
ψαν την οικονομία της Κύπρου, η ΕΔΕΚ δεν
πήρε. Άρα η ΕΔΕΚ δικαιούται μια δεύτερη
ευκαιρία καιτα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε
μετά τις εκλογές.
Κινδυνεύει το κόμμα να μείνει εκτός
Βουλής;
θα είναι τέταρτο κόμμα.
Τα κόμματα του Κέντρου διεκδικούν

την ίδια πληθυσμιακή ομάδα, κυρίως λό
γω της θέσης τους στο Κυπριακά
Εγώ δεν είμαι κεντρώος, είμαι σοσιαλι
στής.Όσον αφορά στα οικονομικά, διαφωνώ
σε πολύ μεγάλο βαθμό για παράδειγμα με το
ΔΗΚΟ το οποίο έχει ταυτιστεί σε πολλές πε
ριπτώσεις με τον ΔΗΣΥ. Υπάρχουν συγκλίσεις
σε μεγάλο βαθμό στο Κυπριακό και είναι
αυτή τη λύση;
Παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις; φυσιολογικό να απευθύνονται σε συγκεκρι
Διαπιστώνετε κι εσείς πτώση σία ποσοστά μένη πληθυσμιακή ομάδα.
του κόμματος;
Η ΕΔΕΚ έχει προβλήματα,
δεν το κρύβω. Τα προβλήματα
αυτά πρέπει να συζητηθούν,
όχι όμως ένα μήνα πριν τις
εκλογές. Και οι ευθύνες βαραί

Κάποιοι πήραν από
κάποιους που κατέ
στρεψαν την οικονο

μία της Κύπρου,
η ΕΔΕΚ δεν πήοε

