
Της ΝΤΙΑΣ ΧΑΪΛΗ

Α ποχωρεί ο Γιώργος Λιλλήκας
τόσο από τα έδρανα της Βου-
λής όσο και από την πολιτική

σκηνή και την προεδρία του κόμ-
ματος που αυτός ίδρυσε μετά τις
βουλευτικές εκλογές. Η απόφαση
να αποχωρήσει ήταν φυσικό επα-
κόλουθο της άποψης που δεν εγ-
κατέλειψε ποτέ, ότι δεν είχε σκοπό
να «γεράσει» στα βουλευτικά έδρα-
να και στις κομματικές καρέκλες.
Παρόλο που θα ήθελε να δει την
Συμμαχία Πολιτών να συνεχίζει τη
συνεργασία με την ΕΔΕΚ και μετά
τις βουλευτικές εκλογές, ο Γιώργος
Λιλλήκας τονίζει ότι αυτό θα απο-
φασιστεί σε κάποια άλλη στιγμή. Ο
πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών
στη συνέντευξη του στην «Αλήθεια»
μιλά και για την απαξίωση των πο-
λιτών προς τους πολιτικούς και τα
κόμματα αλλά και για τα τυχόν λάθη
που έκανε στην πολύχρονη πολιτική
του καριέρα.

- Η αποχώρησή σας από τη Βουλή
και η συνεργασία σας με την ΕΔΕΚ
στις βουλευτικές εκλογές του ερ-
χόμενου Μαΐου, σημαίνει το τέλος
της ύπαρξης της παρουσίας της
Συμμαχίας Πολιτών στην πολιτική
ζωή του τόπου; 
- Η συνεργασία μας με την ΕΔΕΚ με
την οποία έχουμε ταυτόσημες θέ-
σεις στο κυπριακό αλλά και με άλλες
δυνάμεις, με τις οποίες έχουμε συγ-
κλίνουσες θέσεις, είναι κάτι που
επιδιώξαμε από την ημέρα δημι-
ουργίας της Συμμαχίας Πολιτών. Ελ-
πίζω αυτή η συνεργασία στην πο-
ρεία, δηλαδή μετά τις εκλογές, να
διευρυνθεί για να αλλάξει το διπο-
λικό πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο.
Η απόφασή μου να εγκαταλείψω
την πολιτική λήφθηκε πριν ενάμιση
περίπου χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει
και ταυτόχρονη διάλυση της Συμ-
μαχίας Πολιτών. Τα μέλη και στελέχη
του κινήματος θα κληθούν να απο-
φασίσουν ενδεχόμενα σε ένα συ-
νέδριο. Σε αυτούς εναπόκειται να
αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν αυ-
τόνομα ή αν θα ενώσουν τις δυνά-
μεις τους με την ΕΔΕΚ, ενδεχόμενα
και με άλλες δυνάμεις για να συ-
σταθεί ένας τρίτος πόλος ικανός να
πρωταγωνιστήσει στην κυπριακή
πολιτική σκηνή. Ό,τι αποφασίσουν
θα έχουν την αμέριστη στήριξή μου.

- Γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη
στιγμή να αποχωρήσετε; Ολοκλη-
ρώθηκε ένας κύκλος ή κυριάρχησε
η απογοήτευση ιδιαίτερα με τα όσα
καταγράφηκαν κατά την τελευταία
κοινοβουλευτική περίοδο; 
- Σύντομα κλείνουν 34 χρόνια πολι-
τικής δράσης στην πρώτη γραμμή.
Μπήκα στα 27 μου δηλώνοντας ότι
δεν θα γεράσω στον πολιτικό στίβο.
Δεν ήμουν ποτέ μονοδιάστατος
άσχετα με το αν επικράτησε τελικά
η πολιτική στη ζωή μου. Πάντα πί-
στευα ότι ένας πολιτικός πρέπει να
αποχωρεί νωρίς όπως πάντοτε μου
άρεσε να δημιουργώ και να αλλάζω
πεδίο δράσης. Νοιώθω ότι ήρθε η
ώρα να κλείσω αυτόν τον κύκλο
και να ασχοληθώ και με άλλα πράγ-
ματα που αγαπώ και παραμέλησα.  
Σίγουρα το πολιτικό τοξικό κλίμα,
ο λαϊκισμός, η διαφθορά και η δια-
πλοκή που οδήγησαν στην απαξίω-
ση της πολιτικής στα μάτια της κοι-
νωνίας επίσπευσαν ενδεχόμενα την
απόφασή μου. Αν συγκρίνω το ήθος,
το ύφος, το περιβάλλον και το επί-
πεδο σοβαρότητας αλλά και του
πολιτικού διαλόγου της Βουλής σή-
μερα με αυτά που χαρακτήριζαν
τη Βουλή το 1996 όταν εκλέγηκα

για πρώτη φορά, το χάσμα είναι
μεγάλο. Στην πρώτη μου θητεία
έμαθα πολλά από πολιτικούς όλων
των κομμάτων που μπορεί να μην
ξεχώριζαν για την πανεπιστημιακή
τους μόρφωση αλλά ξεχώριζαν για
το ήθος, την εντιμότητα και τη
σοφία τους. Τότε ανυπομονούσα
να μετάσχω στις Επιτροπές και ακό-
μη περισσότερο στις συζητήσεις
της Ολομέλειας που συχνά διαρ-
κούσαν ως τα μεσάνυχτα. Σήμερα
αυτά με κουράζουν γιατί ο λαϊκι-
σμός και οι προσωπικές αλλά και
κομματικές σκοπιμότητες έχουν
επισκιάσει την αναζήτηση της αλή-
θειας και του καλώς νοούμενου
κοινού συμφέροντος. Ξέρω ότι αυτή
μου η τοποθέτηση αδικεί μίαν ομά-
δα βουλευτών αλλά δυστυχώς η
αλήθεια είναι ότι τον χορό δεν τον
σέρνουν πλέον αυτοί αλλά εκείνοι
που ενδιαφέρονται για τον εντυ-
πωσιασμό και ξέρουν να παίζουν
το παιχνίδι της επικοινωνιακής δη-
μαγωγίας. Εκείνοι που καβάλησαν
στη δικαιολογημένη οργή της κοι-
νωνίας όχι για να δώσουν λύσεις
αλλά για να την εκμεταλλευτούν
σύροντάς την ταυτόχρονα σε νέες
περιπέτειες. Γι’ αυτό Νοιώθω ότι

σωστά κάνω και αποχωρώ.

- Έχουν μέλλον τα σημερινά μικρά
κόμματα στην Κύπρο; Αν κάνουμε
μια αναδρομή στο παρελθόν θα
δούμε πως τα μικρά κόμματα έχουν
λίγο χρόνο ζωής και μετά διαλύονται
(πχ Ένωση Κέντρου, ΝΕΔΗΠΑ,
ΠΑΜΕ, Κόμμα Φιλελευθέρων, Νέοι
Ορίζοντες, Ενωμένοι Δημοκράτες,
ΑΔΗΣΟΚ κοκ).
- Από τα τέλη της δεκαετίας του
‘80 το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο
διολισθαίνει σταθερά από τη δη-
μοκρατία στην κομματοκρατία η
οποία αυτοσυντηρείται μέσα από
τον πλήρη έλεγχο των θεσμών και
το καλά σχεδιασμένο σύστημα των
πελατειακών σχέσεων. Μέσα σε
αυτό το σύστημα δεν είναι καθόλου
μα καθόλου εύκολο να επιβιώσει
και πολύ περισσότερο να αναπτυχ-
θεί και να ισχυροποιηθεί ένα νέο
πολιτικό κόμμα. Δεν είναι τυχαίο
που από τότε παραμένει σχεδόν
αναλλοίωτο το πολιτικό σκηνικό.
Βέβαια ευθύνη φέρουν και οι πο-
λίτες οι οποίοι με την ψήφο, την
ανοχή ή την αδιαφορία τους συνέ-
βαλαν στην ανακύκλωση αυτού του
συστήματος για τόσες δεκαετίες.

Θέλω να ελπίζω ότι η οργή και η
απογοήτευση που σήμερα βιώνουν
θα τους οδηγήσει σε αλλαγή εκλο-
γικής συμπεριφοράς για να μπουν
οι βάσεις για κάτι καλύτερο. Χωρίς
τη δυναμική συμμετοχή της κοινω-
νίας και των πολιτών καμιά ουσια-
στική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει
αλλά ούτε και πρόοδος.

- Ποιο χαρακτηρίζετε σαν το μεγα-
λύτερο λάθος της πολιτικής σας κα-
ριέρας και ποια τη μεγαλύτερη προ-
σφορά σας;
- Λάθη σίγουρα έκανα αρκετά στα
34 χρόνια δράσης. Τα όποια λάθη
μου όμως ποτέ δεν έβλαψαν την
Κύπρο. Από λάθη μου πλήρωσα
προσωπικό τίμημα αλλά η κοινωνία
δεν είχε οποιοδήποτε κόστος. Όσο
για την προσφορά μου, πιστεύω ότι
απ’ όπου υπηρέτησα το κράτος και
την κοινωνία άφησα πίσω μου έργο,
νέους θεσμούς ή πολιτικές που συ-
νεχίζουν να υπηρετούν τη χώρα
μας. Στα πρώτα μου βήματα δημι-
ούργησα την Νέα Γενιά, σημερινό
Οργανισμό Νεολαίας, την Εθνική
Επιτροπή καταπολέμησης των ναρ-
κωτικών. Στην πρώτη μου θητεία
ως βουλευτής συνέταξα τη νομο-

θεσία για την Ειδική Εκπαίδευση.
Ως υπουργός Εμπορίου διαμόρφωσα
τη στρατηγική μας για την κατοχύ-
ρωση της κυπριακής ΑΟΖ και τον
πρώτο διαγωνισμό αδειοδότησης,
δημιούργησα το ταμείο Ανανεώσι-
μων πηγών Ενέργειας και άλλα. Σαν
υπουργός Εξωτερικών πέτυχα την
ομόφωνη απόφαση της ΕΕ για πά-
γωμα οκτώ ενταξιακών κεφαλαίων
της Τουρκίας και με προσωπική
πρωτοβουλία έφερα την Κύπρο και
τη Γαλλία σε μια Συμφωνία Αμυντι-
κής Συνεργασίας με πολλές προ-
εκτάσεις και προοπτικές.
Αποχωρώντας από την πολιτική νοι-
ώθω και πιστεύω, παρά τα όποια
μου λάθη, ότι ανταπέδωσα την εμ-
πιστοσύνη των πολιτών αλλά και
των δυο προέδρων που με εμπι-
στεύτηκαν, με έργο δίνοντας τον
καλύτερο μου εαυτό.

- Οι πολίτες απαξιώνουν τους πολι-
τικούς τόσο με την αποχή στις εκλο-
γικές αναμετρήσεις , όσο και μέσα
από την καθημερινότητά τους. Μπο-
ρούν τα κόμματα να ξανακερδίσουν
την εμπιστοσύνη τους; 
- Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η
απαξίωση που επιδεικνύουν οι πο-
λίτες έναντι των κομμάτων και των
πολιτικών. Είναι όμως λάθος η ισο-
πέδωση. Η ισοπέδωση οδηγεί στην
αποχή και η αποχή σε τέτοιες εποχές
είναι συνώνυμη της ανοχής. Οι πο-
λίτες πρέπει αντικειμενικά να απο-
νέμουν τις ευθύνες εκεί που ανήκουν
όπως και τα εύσημα. Με την ψήφο
τους να τιμωρήσουν αυτούς που με-
τέχουν στη διαπλοκή και τη διαφθο-
ρά και να ενισχύσουν αυτούς που
παρέμειναν έντιμοι και καθαροί. 
Πολύ δύσκολα τα κόμματα θα επα-
νακτήσουν την αίγλη τους ιδιαίτερα
την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώ-
πων. Πρέπει να κάνουν ριζοσπαστικές
αλλαγές. Να εγκαταλείψουν το πε-
λατειακό σύστημα, τον έλεγχο κάθε
κοινωνικής δράσης και να αφήσουν
την κοινωνία να ανασάνει και να πά-
ρει πρωτοβουλίες. Πρέπει ακόμα να
διευρύνουν τη δημοκρατία αναγνω-
ρίζοντας ουσιαστικό  λόγο και ρόλο
στους πολίτες και να περιοριστούν
στην παραγωγή πολιτικής και ορά-
ματος. Μπορούν να το  κάνουν; 

Νοιώθω ότι σωστά κάνω και αποχωρώ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

- Οι φετινές βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν
κάτω από αντίξοες και περίεργες συνθήκες,
πρωτόγνωρες και για τα κόμματα και για τους
πολίτες. Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αυτό
τους κομματικούς μηχανισμούς να δώσουν τα
μηνύματα που πρέπει αλλά και τους πολίτες να
συμμετέχουν και να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα;
- Είναι όντως περίεργες και δύσκολες οι συνθήκες
μέσα στις οποίες διεξάγεται αυτή η προεκλογική
εκστρατεία και για τους πολίτες και για τα κόμ-
ματα. Η ενημέρωση των πολιτών γίνεται μόνο
μέσα από τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ. Απουσιάζει η
επαφή και ο ουσιαστικός διάλογος. Αυτές οι
συνθήκες ευνοούν τα παραδοσιακά μεγάλα κόμ-
ματα που διαθέτουν ισχυρούς έμμισθους κομ-
ματικούς μηχανισμούς για επικοινωνία με τα
μέλη και παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους και

έχουν την οικονομική άνεση για διαφημίσεις
αλλά και συστηματικές παρεμβάσεις στα μέσα
ενημέρωσης κι επικοινωνίας.

Οι συνθήκες ευνοούν τα μεγάλα κόμματα

4 Πολύ δύσκολα τα
κόμματα θα
επανακτήσουν την
αίγλη τους ιδιαίτερα
την εμπιστοσύνη των
νέων ανθρώπων.
Πρέπει να
εγκαταλείψουν το
πελατειακό σύστημα,
τον έλεγχο κάθε
κοινωνικής δράσης
και να αφήσουν την
κοινωνία να
ανασάνει και να
πάρει πρωτοβουλίες
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