
JOAN MENA ARCA, diputado En Comú Podem:
SOLUCIÓN POLÍTICA, NO REPRESIÓN
Entrevista por Argiris Panagopoulos, publicada en el diario SYRIZA "Avgi" el
domingo 5 de noviembre de 2017.

"Estamos luchando por la liberación de los presos políticos, la anulación del
artículo 155 y salvar las instituciones catalanas. El Ayuntamiento de
Barcelona con la alcaldesa Colau y otros municipios de Catalunya defenden
la dignidad de Catalunya y luchan por una solución democrática a la crisis",
ha dicho a "Avgi" Joan Mena Arca, el diputado de la lista unitaria de la
izquierda catalana en el Congreso En Comú Podem. Mena espera no ver
detenido la próxima semana a Joan Josep Nuet, el tercer secretario de la
Mesa del Parlament de Catalunya, a pesar de que nunca ha votado a favor
de la independencia. Con la coherencia que lo distingue, Nuet siempre ha
votado a favor de discutir todos los asuntos políticos, como el tema de la
independencia, que afecta a una gran parte de nuestra sociedad. Estamos
luchando por una república federal y creemos que Puigdemont no tenía la
mayoría democrática necesaria para dar ese paso".

-¿Cuál es la situación en Catalunya?
El gobierno de Rajoy ha utilizado hasta las instituciones judiciales para
hacer política, lo que complica la situación. Actualmente tenemos ocho
ministros (consellers) del gobierno catalán en prisión. La presidenta de la
Mesa del Parlament y 5 miembros de a misma deberán declarar el próximo
jueves y nos preocupan las decisiones de adoptara el Tribunal Supremo.
Esperamos que no los encarcelen, ya que serán llevados a otro tribunal, que
puede congelar sus derechos políticos o imponer garantías. Rajoy comete
un gran error al utilizar el camino judicial en lugar del político para resolver
un problema político.

-Hasta la Unión Europea lo dice. ¿Por qué lo hace?
El Partido Popular dice que no puede ponerse de acuerdo con un gobierno
que no respeta la Constitución. El Partido Popular tiene una mentalidad
basada en la herencia de Franco y no puede hacer otra cosa que derrotar,
humillar o exterminar a su adversario político. Siente el diálogo y el acuerdo
como una derrota. Tienen la mentalidad franquista en sus cabezas.

-La Audiencia Nacional pedirá la extradición de Puigdemont?
Me parece que sí que la pedirá. Nos enfrentamos al peor escenario, la peor
situación que podríamos imaginar a nivel judicial. Puigdemont cometió
varios errores, incluido el de poner en peligro a algunos de sus ministros
(consellers). El hecho de que se haya ido a Bélgica ha agravado la situación,



y ha dado la posibilidad de encarcelar a otros miembros de su gobierno
ante el riesgo de que escapen. Estamos luchando por la liberación de los
presos políticos porque en una democracia no puede ni debe haber presos
políticos. En el siglo XXI, la política y el diálogo deben prevalecer, no la
represión. En otros países, como Canadá e Inglaterra, se acordó un
referéndum en Quebec y Escocia.

-Vosotros insistís en celebrar un referéndum con garantías. Lo mismo
dice el PNV...
Parece la única solución razonable. Hasta hace poco, el PNV era un aliado
de Rajoy. Ahora dice que hasta que no se resuelva el problema de
Catalunya, no votará la ley de presupuestos, creando problemas adicionales
para Rajoy.

- ¿Cómo ves a los socialistas de Sánchez?
Los socialistas han sido una vez más una gran decepción para mucha gente
y especialmente para la gente de izquierda. Rajoy diseñó y aplicó el artículo
155 para destruir las instituciones catalanas y destruir la experiencia del
gobierno autónomo de Catalunya junto con el socialista Sánchez. La alianza
entre el Partido Popular y el Partido Socialista ha legitimado la aplicación
del artículo 155. Lo único que podrían hacer era plantear preocupaciones y
encender las almas en Catalunya. En breve, todos volveremos a las calles
para pedir el retorno de la legitimidad democrática y la liberación de los
presos políticos. Continuaremos en los próximos días y semanas hasta que
todos salgan de prisión. Con la aplicación del artículo 155, el poder en
Catalunya pasó a manos del Partido Popular, uno de los partidos más
minoritarios de Catalunya. El Partido Socialista, con su abstención, facilitó la
formación del gobierno de Rajoy.

¿Cómo reacciona la población catalana?
Las grandes manifestaciones tienen siempre un carácter pacífco. Es un
gran éxito que, a pesar de la movilización de millones de personas, siempre
tengamos manifestaciones pacífcas y debemos continuar con esta digamos
tradición. En este momento mucha gente está indignada, porque si bien
exigimos antes más autonomía, para decidir respecto a muchos problemas
desde nuestra soberanía, respondieron con violencia y después con la
abolición de las instituciones autónomas. Hemos dicho desde el principio
que detrás del cese del gobierno catalán se esconde la intención de atacar a
los derechos sociales, económicos y laborales de las trabajadoras y los
trabajadores catalanes. El Partido Popular está tratando de imponer lo que
no puede ganar con el voto y el consenso de la ciudadanía.



-¿Qué hace la izquierda catalana unitaria?
Estamos tratando de crear un frente amplio para defender las instituciones
catalanas y la democracia misma. No solo hay un enfrentamiento con los
independentistas, sino un debate sobre los derechos democráticos. En
Madrid, ocho personas corren el peligro de ser encarceladas por
manifestarse contra la represión en Catalunya. La represión ha traspasado
las fronteras de Catalunya y afecta a los ciudadanos demócratas en toda
España. Se debe crear un frente amplio en Catalunya y España para
derrotar a Rajoy y al Partido Popular porque están destruyendo el país.
Respecto a las elecciones del 21 de diciembre, hemos puesto como primer
objetivo la liberación de los presos políticos, la abolición del artículo 155 y la
recuperación de nuestros derechos sociales y laborales. Probablemente
formaremos una lista común con Podem para contraponerlos a la lógica de
los bloques adoptado por el Partido Popular y los nacionalistas. La política
de bloques rompe la cohesión social.

-¿Porqué utilizáis el término "amnistía" cuando pedís la liberación de
los detenidos?
La palabra Amnistía tiene un fuerte simbolismo en Catalunya porque fue la
gran demanda democrática en los últimos años del franquismo y el
fascismo por la liberación de los comunistas, demócratas y socialistas
encarcelados. Franco todavía vivía cuando llegó la demanda de amnistía y la
restauración de la democracia y la libertad. Es lamentable que hoy sigamos
luchando por liberar a presos políticos. En la Comisión de Investigación del
Congreso, se demostró que Rajoy había utilizado el Ministerio del Interior y
las autoridades policiales, para controlar a líderes de Podemos y de los
partidos nacionalistas catalanes. Rajoy y su partido tienen una actitud
engañosa y son corruptos, y no solo a nivel económico, como lo
demuestran las sucesivas pruebas y condenas de ejecutivos de alto rango.
Los jueces han dicho que el Partido Popular es una organización diseñada
para cometer delitos. Hoy también tenemos "corrupción democrática".



ΚΟΣΜΟΣ
19

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάστα-
ση στην Καταλωνία;
Η κυβέρνηση Ραχόι έφτασε να χρη-
σιμοποιεί ακόμη και τους δικαστι-

κούς θεσμούς για να κάνει πολιτική, γε-
γονός που περιπλέκει την κατάσταση. Αυ-
τή τη στιγμή έχουμε οκτώ υπουργούς της
καταλανικής κυβέρνησης στη φυλακή. Η
πρόεδρος της καταλανικής Βουλής και τα
πέντε μέλη τού προεδρείου της θα πρέπει
να καταθέσουν την επόμενη Πέμπτη και α-
νησυχούμε για τις αποφάσεις που θα πά-
ρει το Ανώτατο Δικαστήριο για αυτούς. Ελ-
πίζοντας πως δεν θα φυλακιστούν, δεδο-
μένου ότι θα βρεθούν μπροστά σε ένα άλ-
λο δικαστήριο, μπορεί να τους αφαιρέσει
τα πολιτικά δικαιώματα ή να θέσει εγγυή-
σεις. Ο Ραχόι κάνει ένα τεράστιο λάθος
που χρησιμοποιεί τη δικαστική και όχι
την πολιτική οδό για να λύσει ένα πολιτι-
κό πρόβλημα.

Του το λέει ακόμη και η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Γιατί το κάνει;
Το Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει πως
δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία

με μια κυβέρνηση που δεν σέβεται το σύ-
νταγμα. Το Λαϊκό Κόμμα έχει μια νοοτρο-
πία που στηρίζεται στην κληρονομιά του
Φράνκο και δεν μπορεί να κάνει κάτι δια-
φορετικό από το να νικά, να ταπεινώνει ή
να εξοντώνει τον πολιτικό του αντίπαλο.
Αισθάνεται τον διάλογο και τη συμφωνία
ως ήττα. Έχουν τη νοοτροπία του φρανκι-
σμού στο κεφάλι.

Το δικαστήριο ειδικού σκοπού ΑΝ
θα ζητήσει την έκδοση του Που-

τζντεμόν;
Μου φαίνεται ότι θα τη ζητήσει. Βρι-
σκόμαστε μπροστά στο χειρότερο

σενάριο, στη χειρότερη κατάσταση που θα
μπορούσαμε να φανταστούμε στο δικα-
στικό επίπεδο. Ο Πουτζντεμόν έκανε αρ-
κετά λάθη, συμπεριλαμβανομένου να θέσει
σε κίνδυνο ορισμένους υπουργούς του. Το
γεγονός ότι έφυγε στο Βέλγιο επιδείνωσε
την κατάσταση, δίνοντας την ευκαιρία φυ-
λάκισης των υπόλοιπων μελών της κυ-
βέρνησής του μπροστά στον κίνδυνο φυ-
γής τους. Εμείς αγωνιζόμαστε για την α-
πελευθέρωση των πολιτικών κρατουμέ-
νων, γιατί σε μια δημοκρατία δεν μπορεί
και δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικοί
κρατούμενοι. Στον 21ο αιώνα πρέπει να
υπερέχουν η πολιτική και ο διάλογος και
όχι η καταστολή. Σε άλλες χώρες, όπως
στον Καναδά και στη Βρετανία, συμφω-
νήθηκαν δημοψηφίσματα στο Κεμπέκ και
στη Σκωτία.

Εσείς επιμένετε στη διεξαγωγή
ενός δημοψηφίσματος με εγγυή-

σεις. Το ίδιο υποστηρίζει και το δεξιό ε-
θνικιστικό βασκικό κόμμα PNV...

Φαίνεται ως η μόνη λογική λύση. Το
PNV μέχρι πρότινος ήταν σύμμαχος

του Ραχόι. Τώρα λέει ότι μέχρι να λυθεί το
πρόβλημα της Καταλωνίας, δεν πρόκειται
να ψηφίσει τον προϋπολογισμό, δημιουρ-
γώντας επιπρόσθετα προβλήματα στον
Ραχόι.

Πώς βλέπετε την πολιτική που 
ακολουθούν οι σοσιαλιστές του 

Σάντσεθ;
Οι Σοσιαλιστές για άλλη μια φορά α-
ποτέλεσαν τη μεγάλη απογοήτευση

για πολύ κόσμο και κυρίως για τον κόσμο
της Αριστεράς. Ο Ραχόι σχεδίασε και ε-
φάρμοσε το άρθρο 155 για να ισοπεδώσει
τους καταλανικούς θεσμούς και να κατα-
στρέψει την αυτοδιοικητική εμπειρία της
Καταλωνίας μαζί με τον σοσιαλιστή Σά-
ντσεθ. Η συμμαχία του Λαϊκού με το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα νομιμοποίησε την ε-
φαρμογή του άρθρου 155. Το μόνο που κα-
τάφεραν ήταν να εντείνουν τις ανησυχίες
και τα πνεύματα στην Καταλωνία. Σε λίγη
ώρα θα βγούμε όλοι ξανά στους δρόμους
για να ζητάμε την επιστροφή στη δημο-
κρατική νομιμότητα και την απελευθέρω-
ση των πολιτικών κρατούμενων. Θα συ-
νεχίσουμε τις επόμενες ημέρες και εβδο-
μάδες μέχρι να βγούνε όλοι από τη φυλα-
κή. Με την εφαρμογή του άρθρου 155, η ε-
ξουσία στην Καταλωνία πέρασε στα χέρια
του Λαϊκού Κόμματος, που είναι ένα από
τα μικρότερα κόμματα στην Καταλωνία.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα με την αποχή του
διευκόλυνε τον σχηματισμό της κυβέρνη-
σης Ραχόι.

Πώς αντιδρά ο λαός της Καταλω-
νίας;
Oι μεγάλες διαδηλώσεις έχουν πά-
ντα ειρηνικό χαρακτήρα. Είναι με-

γάλη επιτυχία ότι, παρά την κινητοποίηση
εκατομμυρίων ατόμων, έχουμε πάντα ει-
ρηνικές διαδηλώσεις και θα πρέπει να συ-
νεχίσουμε αυτή την... παράδοση. Αυτή τη
στιγμή πολύς κόσμος έχει εξαγριωθεί, για-
τί ενώ ζητούσαμε περισσότερη αυτονομία,
για να αποφασίζουμε κυρίαρχα από την
Καταλωνία πολλά προβλήματα, μας απά-
ντησαν με τη βία και μετά την κατάργηση
των αυτοδιοικητικών θεσμών. Είπαμε ε-
ξαρχής ότι πίσω από την κατάργηση της
καταλανικής κυβέρνησης κρύβεται η προ-
σπάθεια επίθεσης κατά των κοινωνικών,
οικονομικών και εργασιακών δικαιωμά-
των των εργαζομένων της Καταλωνίας. Το
Λαϊκό Κόμμα προσπαθεί να επιβάλει με

την καταστολή ό,τι δεν μπορεί να κερδί-
σει με την ψήφο και τη συναίνεση των πο-
λιτών.

Τι κάνει η ενωτική καταλανική 
Αριστερά;
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε
ένα ευρώ μέτωπο υπεράσπισης των

καταλανικών θεσμών και της ίδιας της δη-
μοκρατίας. Δεν υπάρχει μόνο μια αντιπα-
ράθεση με τους «αποσχιστές», αλλά μια α-
ντιπαράθεση για τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα. Στη Μαδρίτη, οκτώ άτομα κινδυ-
νεύουν να φυλακιστούν γιατί διαδήλωσαν
εναντίον της καταστολής στην Καταλω-
νία. Η καταστολή έχει περάσει τα σύνορα
της Καταλωνίας και πλήττει τους δημο-
κράτες πολίτες σε όλη την Ισπανία. Πρέπει
να δημιουργηθεί ένα ευρώ μέτωπο στην
Καταλωνία και την Ισπανία για να διώ-
ξουμε τον Ραχόι και το Λαϊκό Κόμμα, για-
τί καταστρέφουν τη χώρα. Σε ό,τι αφορά
τις εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου, έχουμε
θέσει ως πρώτο αίτημα την απελευθέρω-
ση των πολιτικών κρατούμενων, την κα-
τάργηση του άρθρου 155 και την ανάκτη-
ση των κοινωνικών και εργασιακών μας
δικαιωμάτων. Θα διαμορφώσουμε μάλλον
ένα κοινό ψηφοδέλτιο και με το Podemos,
για να αντιπαρατεθούμε στη λογική του
μπλόκου που υιοθετούν το Λαϊκό Κόμμα
και οι εθνικιστές. Η πολιτική των μπλοκ
κατακερματίζει την κοινωνική συνοχή.

Γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο 
«αμνηστία» κατά τη διεκδίκηση της

απελευθέρωσης των κρατουμένων;
Η «αμνηστία» έχει έναν ισχυρό συμ-
βολισμό στην Καταλωνία, γιατί απο-

τέλεσε το μεγάλο δημοκρατικό αίτημα τα
τελευταία χρόνια του φρανκισμού και του
φασισμού για την απελευθέρωση των φυ-
λακισμένων κομμουνιστών, δημοκρατών,
σοσιαλιστών. Ζούσε ακόμη ο Φράνκο ό-
ταν τέθηκε το αίτημα της αμνηστίας και
της ανάκτησης της δημοκρατίας και της
ελευθερίας. Είναι λυπηρό ότι σήμερα α-
γωνιζόμαστε ακόμη για να απελευθερώ-
σουμε πολιτικούς κρατούμενους. Στην Ε-
ξεταστική Επιτροπή της Βουλής αποδεί-
χθηκε ότι ο Ραχόι χρησιμοποιούσε με κομ-
ματικό τρόπο το υπουργείο Εσωτερικών
και τις αστυνομικές αρχές, που παρακο-
λουθούσαν ηγετικά στελέχη του Podemos
και των εθνικιστικών καταλανικών κομ-
μάτων. Ο Ραχόι και το κόμμα του έχουν
παρακρατική συμπεριφορά και είναι διε-
φθαρμένοι - και όχι μόνο στο οικονομικό
επίπεδο, όπως αποδείχθηκε στις διαδοχι-
κές δίκες και καταδίκες υψηλόβαθμων
στελεχών του. Δικαστές ανέφεραν ότι το
Λαϊκό Κόμμα αποτελεί μια οργάνωση που
έχει σχεδιαστεί για να διαπράττει εγκλή-
ματα. Σήμερα έχουμε και τη «δημοκρατι-
κή διαφθορά» με την κομματική χρήση
του κράτους.

ΖΟΑΝ ΜΕΝΑ AΡΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ EN COMU PODEM:

Πολιτική λύση όχι καταστολή 
«Το Λαϊκό Κόμμα 
προσπαθεί να επιβάλει 

με την καταστολή 
ό,τι δεν μπορεί να κερδίσει
με την ψήφο και
τη συναίνεση των πολιτών» 

«Δίνουμε τη μάχη για την απελευθέρωση
των πολιτικών κρατούμενων, την κατάργηση
του άρθρου 155 και τη διάσωση των καταλα-
νικών θεσμών. Στον Δήμο της Βαρκελώνης
με επικεφαλής την Κολάου και στους άλλους
δήμους της Καταλωνίας υπερασπιζόμαστε
την αξιοπρέπεια της Καταλωνίας και αγωνι-
ζόμαστε για μια δημοκρατική διέξοδο από
την κρίση» τόνισε στην «Αυγή» ο Ζοάν Μένα
Άρκα, ο βουλευτής του ενωτικού καταλανι-
κού Αριστερού σχήματος στη Βουλή της Μα-
δρίτης En Comù Podem. Ο ίδιος δήλωσε ότι
ελπίζει την εβδομάδα που έρχεται να μη δού-
με τον Ζοάν Ζοσέπ Νουέτ, τον αντιπρόεδρο
της καταλανικής Βουλής και γραμματέα της
Ενωμένης Εναλλακτικής Αριστεράς EuiA, και
«αυτόν στη φυλακή, παρόλο που ποτέ δεν
ψήφισε, όπως ο καθένας από εμάς, υπέρ της
ανεξαρτησίας. Με τη συνέπεια που τον δια-
κρίνει, ο Νουέτ ψήφισε πάντα υπέρ της συζή-
τησης όλων των πολιτικών θεμάτων, όπως
και το θέμα της ανεξαρτησίας, που απασχολεί
μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας. Εμείς αγω-
νιζόμαστε για μια ομόσπονδη δημοκρατία και
πιστεύουμε ότι ο Πουτζντεμόν δεν είχε την
απαραίτητη δημοκρατική πλειοψηφία για να
κάνει ένα τέτοιο βήμα».


