
   
 

                    

 

 

Δελτίο Τύπου:  

Συνέντευξη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, 

Κώστα Αρβανίτη, στον ρ/σ Ράδιο Ένα 102.5 FM, στις 8/1/20: 

Βρυξέλλες – 9 Ιανουαρίου 2020 

 

Δεξιοί, Ακροδεξιοί και Αδέξιοι στην κυβέρνηση 

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου «Ράδιο Ένα 102.5» και τον 
Γιώργο Καρεκλίδη παραχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 
Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης, όπου μίλησε για θέματα της επικαιρότητας, και 
συγκεκριμένα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή & το άκαρπο αλλά και 
επικίνδυνο ταξίδι «αναψυχής» - όπως το χαρακτήρισε- του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στις ΗΠΑ. 

 

 «Αν την ειρήνη της περιοχής κληθεί να τη διαχειριστεί ο Μητσοτάκης, καλύτερα 
να αρχίσουμε τις ευχές, γιατί η πολιτική που ακολουθεί είναι ανεύθυνη και 
επικίνδυνη. Το ταξίδι στις ΗΠΑ ήταν μάλλον αναψυχής. Ο κύριος Μητσοτάκης 
μίλησε 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ενώπιον του Τραμπ, μέσα στο οποίο 
κατάφερε, ως «βασιλικότερος του βασιλέως» – ενός «βασιλέως», του Τραμπ, με 
απρόβλεπτη και προβληματική πολιτική- να επικροτήσει τη δολοφονία Σολεϊμανί 
,να σιωπήσει μπροστά στην περιφρόνηση του Τραμπ για τα εθνικά μας ζητήματα 
και να μην αντιδράσει καν στις δηλώσεις Τραμπ για φιλικές σχέσεις Αμερικής – 

Τουρκίας. Η αμηχανία δε συνιστά αντίδραση. Ο κύριος Μητσοτάκης 
επέστρεψε  με άδεια χέρια, από ένα ταξίδι κακό όχι για τον ίδιο – είδε και 
αγώνα NBA άλλωστε – αλλά για τη χώρα και τα εθνικά μας συμφέροντα. 
Άλλωστε, αντιλαμβάνεται τη χώρα ως εταιρία, την οποία εκμεταλλεύεται 
για δικό του κέρδος», δήλωσε ο ευρωβουλευτής. 

 



   
 

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε εκτενώς στους χειρισμούς του πρωθυπουργού σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής: 

 

«Ας αντιπαραβάλουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Την περίοδο της διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ η χώρα είχε πρωθυπουργό που μιλούσε. Δεν αντιμετώπιζε τον εταίρο 
ως αντίπαλο, αλλά έθετε δημόσια και απερίφραστα τα ζητήματα που έπρεπε να 
τεθούν. Με την Αμερική - να σας θυμίσω δύο κοινές συνεντεύξεις Τύπου με 
Ομπάμα και Τραμπ. Με την Τουρκία, που οι δηλώσεις του είχαν φοβίσει 
κάποιους «πατριώτες» ότι θα προκληθεί θερμό επεισόδιο. Με το Ισραήλ, που ο 
Αλέξης Τσίπρας δήλωσε δημόσια και ενώπιον του εταίρου του πως στηρίζει το 
δικαίωμα των Παλαιστινίων για ελεύθερη πατρίδα…Τώρα τί έχουμε; Μια 
μαριονέτα, και δεν ξέρω και ποιανού μαριονέτα είναι: των Αμερικανών, 
των Ευρωπαίων,  της Δύσης, της Ανατολής; Ή των προσωπικών 
φιλοδοξιών του; Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται, σε όλα τα θέματα, 
ανεπαρκής και απροετοίμαστος. Στο προσφυγικό, στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις… Η μόνη πατριωτική κίνηση που έχει κάνει μέχρι στιγμής είναι 
που προσπαθεί να υλοποιήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, που 
προεκλογικά αφόριζε. Με την τακτική που ακολουθεί στα ελληνοτουρκικά, ο 
Ερντογάν μας σέρνει στο τραπέζι με τους δικούς του όρους. Δεν είναι πασιέντζα 
η εξωτερική πολιτική. Θέλει σοβαρότητα και σχεδιασμό».  

 

Ταξίδι αναψυχής και τύπων, με επικίνδυνες συνέπειες: 

 

«Τη φωτογραφία με τον Τραμπ την πληρώσαμε πολλά εκατομμύρια αλλά ο 
Μητσοτάκης γύρισε με άδεια χέρια. Ακριβός ο γάμος, και η νύφη το ‘σκασε. Το 
πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι είναι δεξιοί, ακροδεξιοί, αλλά ότι είναι και αδέξιοι. 
Περίμενα από την κυβέρνηση να είναι πιο προετοιμασμένη, οργανωμένη, να κάνει 
διαπραγμάτευση προς όφελος της χώρας, να είναι προσεκτική. Όμως, με του 
χειρισμούς Μητσοτάκης, φοβάμαι μην εμπλακούμε σε πολεμικές περιπέτειες στη 
Μέση Ανατολή» τόνισε ο Κώστας Αρβανίτης, αναφερόμενος στην επικρότηση, από 
πλευράς Μητσοτάκη, της δολοφονίας Σολεϊμανί, και συνέχισε: «Από πού κι ως 
πού να δηλώσει δημόσια ότι συμφωνεί απολύτως με μια δολοφονική 
επίθεση εκτός Διεθνούς Δικαίου; Μπορεί τα συστημικά μας μέσα να μην το 
αναδεικνύουν, όμως στα διεθνή μέσα πρώτη είδηση αποτελεί η απάντηση των 
χωρών αυτών προς τη Δύση. Και ενώ κανείς άλλος ηγέτης δεν έχει τολμήσει 



   
 

να κάνει τέτοια δήλωση, βγαίνει πρώτος – πρώτος ο Έλληνας 
πρωθυπουργός να πει μπράβο;» 

 

Κλείνοντας, ο ευρωβουλευτής τόνισε πως «η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή 
είναι έκρυθμη, γιατί υπάρχουν δύο πολύ «κακοί» παίκτες: ο Αμερικάνος και ο 
Ρώσος. Ο Ερντογάν λειτουργεί τυχοδιωκτικά, η Ευρώπη πάλλεται δεξιά κι 
αριστερά, δεν τηρεί ξεκάθαρη στάση και λειτουργεί ως επαρχία των ΗΠΑ. Η χώρα 
μας, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται εθνική συνεννόηση και στρατηγική, και 
όχι προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη».  

 


