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Η επιστροφή του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ήταν μια 
βόμβα για τη Βραζιλία. Τον Απρίλιο του 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ακύρωσε μια 
σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για διαφθορά που είχαν αποκλείσει τον αριστερό πρώην 
πρόεδρο από τις εθνικές εκλογές του 2018, λέγοντας ότι ένας προκατειλημμένος δικαστής στην 
υπόθεσή του είχε παραβιάσει το δικαίωμά του να έχει μια δίκαιη δίκη. Η απόφαση έθεσε πλέον τη
Βραζιλία σε τροχιά αναμέτρησης μεταξύ του Λούλα -όπως είναι παγκοσμίως γνωστός- και του
σημερινού ακροδεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου στις εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο Λούλα, ο οποίος ξεκινά επίσημα την προεκλογική του εκστρατεία στις 7 Μαΐου, υπόσχεται να 
επαναφέρει τη Βραζιλία στις παλιές καλές μέρες της προεδρίας του 2003-2010, την οποία 
ολοκλήρωσε με ποσοστό αποδοχής 83%. Αυτό θα σήμαινε την αναζωογόνηση μιας προβληματικής 
οικονομίας, τη διάσωση μιας απειλούμενης δημοκρατίας και την επούλωση ενός έθνους που 
σημαδεύτηκε από τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό νεκρών στον κόσμο από την COVID-19 και δύο 
χρόνια χαοτικής κακοδιαχείρισης της πανδημίας. Μέχρι στιγμής, οι υποσχέσεις του έχουν απήχηση:
Ο Λούλα συγκεντρώνει ποσοστό 45% σε σύγκριση με το 31% του Μπολσονάρου. Ωστόσο, το 
άνοιγμα της ψαλίδας μειώνεται.

Η συντάκτρια του περιοδικού TIME Τσιάρα Νούτζεντ (Ciara Nugent) συνάντησε τον Λούλα στα 
τέλη Μαρτίου, στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος των Εργαζομένων (PT) του Σάο Πάολο, 
προκειμένου να μιλήσει για τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και για 
το αν τα σχέδιά του για τη χώρα βασίζονται σε κάτι περισσότερο από νοσταλγία. Αυτό το κείμενο 
έχει συμπυκνωθεί και επεξεργαστεί για λόγους σαφήνειας.

TIME: Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποκατέστησε τα πολιτικά σας δικαιώματα πέρυσι, 
ετοιμαζόσασταν ήδη για μια πιο ήσυχη ζωή μακριά από την πολιτική, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα 
μέσα ενημέρωσης. Αποφασίσατε όμως να επιστρέψετε αμέσως;

Στην πραγματικότητα, δεν το έβαλα ποτέ κάτω. Η πολιτική ζει σε κάθε κύτταρο του σώματός μου, 
στο αίμα μου, στο μυαλό μου. Διότι το ζήτημα δεν είναι η ίδια η πολιτική, αλλά η αιτία που σε 
φέρνει στην πολιτική. Και εγώ έχω μια αιτία.

Όταν εγκατέλειψα την προεδρία το 2010, δεν σκόπευα να είμαι ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Αλλά 
στα 12 χρόνια από τότε που έφυγα από την προεδρία, βλέπω ότι όλες οι πολιτικές που δημιούργησα
προς όφελος των φτωχών -όλες οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης, όλα όσα κάναμε για τη βελτίωση 
των πανεπιστημίων, των τεχνικών σχολών, τη βελτίωση των μισθών, τη βελτίωση της ποιότητας 
των θέσεων εργασίας- όλα αυτά καταστράφηκαν, διαλύθηκαν. Διότι οι άνθρωποι που άρχισαν να 
καταλαμβάνουν την κυβέρνηση μετά το πραξικόπημα που έβγαλε την Ντίλμα [Ρούσεφ], ήταν 
άνθρωποι που ήθελαν να καταστρέψουν όλα όσα είχε κερδίσει ο λαός της Βραζιλίας μετά το 1943.

Υπάρχει η προσδοκία ότι θα γίνω και πάλι πρόεδρος της Βραζιλίας, επειδή ο κόσμος διατηρεί καλές
αναμνήσεις από την εποχή που ήμουν πρόεδρος. Επειδή οι άνθρωποι είχαν δουλειές. Επειδή οι 
άνθρωποι είχαν καλύτερους μισθούς, επειδή είχαν μισθολογικές αυξήσεις πάνω από τον 
πληθωρισμό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό λείπει στους ανθρώπους και ότι θέλουν να βελτιωθούν αυτά 
τα πράγματα.



Η Βραζιλία αντιμετωπίζει σήμερα μια πολύ διαφορετική κατάσταση απ' ό,τι όταν κερδίσατε την 
προεδρία για πρώτη φορά το 2002 - όσον αφορά την οικονομία, την πολιτική πόλωση, τη διεθνή 
κατάσταση. Μπορείτε να κάνετε εξίσου καλή δουλειά όπως κάνατε την πρώτη φορά;

Στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, υπάρχει ένας παίκτης. Τυχαίνει να έχει καταλήξει με μια γυναίκα 
από τη Βραζιλία. Ένα μοντέλο. Και παραμένει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Σε κάθε παιχνίδι που θα παίξει, οι οπαδοί του απαιτούν να παίξει καλύτερα από 
το προηγούμενο. Με την προεδρία συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Κατεβαίνω υποψήφιος μόνο και μόνο
επειδή μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να επιλύσω τα προβλήματα [της Βραζιλίας]. Είμαι βέβαιος ότι τα 
προβλήματά μας θα λυθούν μόνο όταν οι φτωχοί άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στην οικονομία, 
όταν οι φτωχοί άνθρωποι συμμετέχουν στον προϋπολογισμό, όταν οι φτωχοί άνθρωποι εργάζονται, 
όταν οι φτωχοί άνθρωποι μπορούν να φάνε. Αυτό είναι εφικτό μόνο αν έχετε μια κυβέρνηση που 
είναι αφοσιωμένη στους φτωχούς.

Πολλοί άνθρωποι στη Βραζιλία λένε ότι υπήρξαν πολλές ενσαρκώσεις του Λούλα, ιδίως όσον αφορά 
την οικονομική πολιτική. Ποιον Λούλα έχουμε σήμερα;

Κοιτάξτε, είμαι ο μόνος υποψήφιος με τον οποίο ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί γι' αυτό. Ξέρετε 
γιατί; Επειδή έχω υπάρξει ήδη δύο φορές πρόεδρος. Και δεν συζητάμε την οικονομική πολιτική 
πριν κερδίσουμε τις εκλογές. Πρώτα πρέπει να κερδίσεις τις εκλογές. Και μετά πρέπει να ξέρεις 
ποιον θα έχεις στην ομάδα σου και τι θα κάνεις. Αλλά αν έχετε απορίες για μένα, κοιτάξτε τι 
συνέβη στη Βραζιλία όταν ήμουν Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε πώς αναπτύχθηκε η αγορά.
Στη  Βραζιλία έγιναν μόνο [ελάχιστες] προσφορές νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή. Επί της 
κυβέρνησής μου, είχαμε 250. Πριν αναλάβω η Βραζιλία είχε χρέος 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
και μετά την κυβέρνησή μου, αρχίσαμε να δανείζουμε χρήματα στο ΔΝΤ. Η Βραζιλία δεν είχε ούτε 
ένα δολάριο αποθεματικά σε σκληρό νόμισμα. Σήμερα, έχουμε 370 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
αποθέματα σκληρού νομίσματος. [...] Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι αντί να ρωτάτε τι θα κάνω, 
κοιτάξτε τι έχω κάνει.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σας προεδρίας, το πετρέλαιο, μεταξύ άλλων προϊόντων, τροφοδότησε 
μεγάλο μέρος αυτής της οικονομικής επιτυχίας. Τώρα, με την κλιματική κρίση, προσπαθούμε να 
χρησιμοποιούμε λιγότερο πετρέλαιο. Ο επικρατέστερος υποψήφιος στις εκλογές του Μαΐου στην 
Κολομβία, ο Γκουστάβο Πέτρο, έχει προτείνει ένα μπλοκ εναντίον του πετρελαίου, στο οποίο οι 
χώρες θα σταματούσαν αμέσως τις έρευνες για πετρέλαιο. Εσείς θα προσχωρούσατε;

Κοιτάξτε, ο Πέτρο έχει το δικαίωμα να προτείνει ό,τι θέλει. Αλλά, στην περίπτωση της Βραζιλίας, 
αυτό δεν είναι σοβαρό. Στην περίπτωση που μιλάμε για τον κόσμο, δεν είναι ρεαλιστικό. 
Χρειαζόμαστε ακόμα πετρέλαιο για λίγο καιρό, δεν μπορείς απλά...

Αλλά η ιδέα είναι να συνεχίσουν να εξάγουν και να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο που έχουν ήδη βρει, 
και να σταματήσουν την έρευνα για νέα κοιτάσματα; Θα το σκεφτόσασταν αυτό;

Όχι, όσο δεν έχετε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ενέργεια 
που έχετε. Σκεφτείτε την αγαπημένη μας Γερμανία: Η Άνγκελα Μέρκελ αποφάσισε να κλείσει όλα 
τα πυρηνικά εργοστάσια. Δεν υπολόγισε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και σήμερα, η Ευρώπη 
εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε μια 
μακροπρόθεσμη διαδικασία για να μειώσετε [την ανάγκη για πετρέλαιο] καθώς θα αναπτύσσετε 
άλλες εναλλακτικές λύσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν 
τη χρήση πετρελαίου από τη μια μέρα στην άλλη.



Θέλω να μιλήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάντα υπερηφανευόσασταν ότι μπορείτε να 
μιλάτε σε όλους - τόσο στον Χούγκο Τσάβες όσο και στον Τζορτζ Μπους. Αλλά ο κόσμος σήμερα είναι
πολύ κατακερματισμένος διπλωματικά. Θέλω να μάθω αν η προσέγγισή σας εξακολουθεί να 
λειτουργεί. Θα μπορούσατε να μιλήσετε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά από όσα έκανε στην Ουκρανία;

Οι πολιτικοί θερίζουμε ό,τι σπέρνουμε. Αν σπείρω την αδελφοσύνη, την αλληλεγγύη, την αρμονία, 
θα θερίσω καλά πράγματα. Αν σπείρω διχόνοια, θα θερίσω καυγάδες. Ο Πούτιν δεν έπρεπε να 
εισβάλει στην Ουκρανία. Αλλά δεν είναι μόνο ο Πούτιν που είναι ένοχος. Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. είναι 
επίσης ένοχοι. Ποιος ήταν ο λόγος για την εισβολή στην Ουκρανία; ΤΟ ΝΑΤΟ; Τότε οι ΗΠΑ και η 
Ευρώπη θα έπρεπε να είχαν πει: "Η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ". Αυτό θα είχε λύσει το 
πρόβλημα.

Πιστεύετε ότι η απειλή της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ο πραγματικός λόγος της εισβολής 
της Ρωσίας;

Αυτό είναι το επιχείρημα που προέβαλαν. Αν έχουν κάποιο μυστικό επιχείρημα, δεν το γνωρίζουμε.
Το άλλο θέμα ήταν η ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε. Οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να είχαν πει: 
«Όχι, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε., θα 
περιμένουμε». Δεν χρειαζόταν να ενθαρρύνουν την αντιπαράθεση.

Αλλά νομίζω ότι προσπάθησαν να μιλήσουν στη Ρωσία.

Όχι, δεν το έκαναν. Οι συζητήσεις ήταν πολύ λίγες. Αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να έχεις υπομονή. Θα 
μπορούσαν να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για 10, 15, 20 ημέρες, έναν ολόκληρο 
μήνα, προσπαθώντας να βρουν μια λύση. Νομίζω ότι ο διάλογος λειτουργεί μόνο όταν τον 
παίρνουν στα σοβαρά.

Αν ήσασταν Πρόεδρος αυτή τη στιγμή, τι θα κάνατε; Θα μπορούσατε να αποφύγετε τη σύγκρουση;

Δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Αν ήμουν Πρόεδρος, θα είχα τηλεφωνήσει στον [Τζο] Μπάιντεν, στον 
Πούτιν, στη Γερμανία και στον [Εμανουέλ] Μακρόν. Επειδή ο πόλεμος δεν είναι η λύση. Νομίζω 
ότι το πρόβλημα είναι ότι αν δεν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να διορθώσεις τα πράγματα. Και 
πρέπει να προσπαθεί κανείς.

Μερικές φορές ανησυχώ. Ανησύχησα πολύ όταν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. υιοθέτησαν τον Χουάν 
Γκουαϊδό [τότε ηγέτη του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας] ως πρόεδρο της χώρας [το 2019]. Δεν 
παίζει κανείς με τη δημοκρατία. Για να γίνει ο Γκουαϊδό πρόεδρος, θα πρέπει να εκλεγεί. Η 
γραφειοκρατία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική. Στην πολιτική, είναι δύο αρχηγοί 
κρατών που κυβερνούν, και οι δύο εκλεγμένοι από τον λαό τους, οι οποίοι πρέπει να καθίσουν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον στα μάτια και να μιλήσουν.

Και τώρα, μερικές φορές κάθομαι και βλέπω τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να μιλάει στην 
τηλεόραση, να τον χειροκροτούν, να τον χειροκροτούν όρθιοι όλοι οι [Ευρωπαίοι] βουλευτές. 
Αυτός ο τύπος είναι εξίσου υπεύθυνος με τον Πούτιν για τον πόλεμο. Γιατί στον πόλεμο, δεν 
υπάρχει μόνο ένας ένοχος. Ο Σαντάμ Χουσεΐν ήταν εξίσου ένοχος με τον Μπους [για την έναρξη 
του πολέμου στο Ιράκ το 2003]. Διότι ο Σαντάμ Χουσεΐν θα μπορούσε να πει: «Μπορείτε να έρθετε
εδώ και να ελέγξετε και θα αποδείξω ότι δεν έχω όπλα μαζικής καταστροφής». Αλλά είπε ψέματα 
στο λαό του. Και τώρα, αυτός ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα μπορούσε να είχε πει: «Ελάτε, ας 
σταματήσουμε να μιλάμε για το ΝΑΤΟ, για την ένταξή μας στην Ε.Ε. για λίγο. Ας συζητήσουμε 
πρώτα λίγο περισσότερο».



Δηλαδή ο Βολοντομίρ (Ζ)ελένσκι θα έπρεπε να είχε συζητήσει περισσότερο με τον Πούτιν, ακόμη και 
με 100.000 Ρώσους στρατιώτες στα σύνορά του;

Δεν γνωρίζω τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Αλλά η συμπεριφορά του είναι λίγο περίεργη. Φαίνεται 
σαν να είναι μέρος του θεάματος. Βρίσκεται στην τηλεόραση πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Είναι στο 
Βρετανικό Κοινοβούλιο, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, στο Ιταλικό 
Κοινοβούλιο, σαν να διεξάγει πολιτική εκστρατεία. Θα έπρεπε να βρίσκεται στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων.

Μπορείτε πραγματικά να το πείτε αυτό στον (Ζ)ελένσκι; Αυτός δεν ήθελε τον πόλεμο, εκείνος ήρθε σε 
αυτόν.

Αυτός ήθελε τον πόλεμο. Αν δεν ήθελε πόλεμο, θα είχε διαπραγματευτεί λίγο περισσότερο. Αυτό 
είναι όλο. Επέκρινα τον Πούτιν όταν ήμουν στην Πόλη του Μεξικού [τον Μάρτιο], λέγοντας ότι 
ήταν λάθος η εισβολή. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος προσπαθεί να βοηθήσει στη δημιουργία 
ειρήνης. Οι άνθρωποι υποκινούν το μίσος εναντίον του Πούτιν. Αυτό δεν θα λύσει τα πράγματα! 
Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ενθαρρύνουν [τον πόλεμο]. 
Εσείς ενθαρρύνετε αυτόν τον τύπο [τον (Ζ)ελένσκι], και στη συνέχεια νομίζει ότι είναι το κερασάκι
στην τούρτα σας. Θα έπρεπε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση και να πούμε: «Εντάξει, ήσουν ένας
καλός κωμικός. Αλλά ας μην κάνουμε πόλεμο για να μπορείς να εμφανίζεσαι στην τηλεόραση». 
Και θα πρέπει να πούμε στον Πούτιν: «Έχεις πολλά όπλα, αλλά δεν χρειάζεται να τα 
χρησιμοποιήσεις στην Ουκρανία. Ας συζητήσουμε!»

Τι γνώμη έχετε για τον Τζο Μπάιντεν;

Πράγματι, είχα εκφωνήσει μια ομιλία επαινώντας τον Μπάιντεν όταν ανακοίνωσε το οικονομικό 
του πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αρκεί να ανακοινώσεις το πρόγραμμα, πρέπει να το 
εφαρμόσεις. Και νομίζω ότι ο Μπάιντεν περνάει μια δύσκολη στιγμή.

Δεν νομίζω ότι πήρε τη σωστή απόφαση για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ 
έχουν μεγάλη πολιτική επιρροή. Ο Μπάιντεν θα μπορούσε να είχε αποφύγει [τον πόλεμο], όχι να 
τον υποκινήσει. Θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερες συνομιλίες, να είχε ασχοληθεί 
περισσότερο με το θέμα, να είχε συμμετάσχει περισσότερο. Ο Μπάιντεν θα μπορούσε να είχε πάρει
ένα αεροπλάνο για τη Μόσχα για να μιλήσει με τον Πούτιν. Αυτό είναι το είδος της στάσης που 
περιμένετε από έναν ηγέτη. Να παρεμβαίνει ώστε τα πράγματα να μην εκτροχιαστούν. Δεν νομίζω 
ότι το έκανε αυτό.

Θα έπρεπε ο Μπάιντεν να κάνει παραχωρήσεις στον Πούτιν;

Όχι. Με τον ίδιο τρόπο που οι Αμερικανοί έπεισαν τους Ρώσους να μην τοποθετήσουν πυραύλους 
στην Κούβα το 1961, ο Μπάιντεν θα μπορούσε να πει: «Θα συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Δεν 
θέλουμε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, τελεία και παύλα». Αυτό δεν είναι παραχώρηση. Να σας πω 
κάτι: αν ήμουν πρόεδρος της Βραζιλίας και μου έλεγαν: «Η Βραζιλία μπορεί να ενταχθεί στο 
ΝΑΤΟ», θα έλεγα όχι.

Γιατί;

Επειδή είμαι ένας τύπος που σκέφτεται μόνο την ειρήνη, όχι τον πόλεμο. [...] Η Βραζιλία δεν έχει 
διαφορές με καμία χώρα: ούτε με τις ΗΠΑ, ούτε με την Κίνα, ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τη 
Βολιβία, ούτε με την Αργεντινή, ούτε με το Μεξικό. Και το γεγονός ότι η Βραζιλία είναι μια 



ειρηνική χώρα θα μας επιτρέψει να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις που δημιουργήσαμε μεταξύ 2003
και 2010. Η Βραζιλία θα γίνει και πάλι πρωταγωνιστής στην παγκόσμια σκηνή, διότι θα 
αποδείξουμε ότι είναι δυνατόν να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Πώς θα το κάνετε αυτό;

Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα παγκόσμια διακυβέρνηση. Τα σημερινά Ηνωμένα Έθνη δεν 
αντιπροσωπεύουν πια τίποτα. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις 
κυβερνήσεις σήμερα, επειδή η κάθε μία λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να τα σέβεται. Ο Πούτιν 
εισέβαλε μονομερώς στην Ουκρανία, χωρίς να συμβουλευτεί τον Ο.Η.Ε. Οι ΗΠΑ έχουν συνηθίσει 
να εισβάλλουν σε χώρες χωρίς να ρωτούν κανέναν και χωρίς να σέβονται το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Πρέπει λοιπόν να ξαναχτίσουμε τον ΟΗΕ, να συμπεριλάβει περισσότερες χώρες και περισσότερους
ανθρώπους. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να αρχίσουμε να βελτιώνουμε τον κόσμο.

Στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο μαύρος πληθυσμός είχε υψηλότερο κίνδυνο θανάτου
από ό,τι οι λευκοί, και επίσης υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εξαιτίας της πανδημίας. Στο μεταξύ το 
πρόβλημα της αστυνομικής βίας στη Βραζιλία επιδεινώθηκε αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της 
κυβέρνησης Μπολσονάρου. Τι θα κάνετε για να βελτιώσετε τον κόσμο; ειδικά για τους μαύρους 
Βραζιλιάνους;

Διάβασα πολλά σχετικά με τη δουλεία όταν ήμουν στη φυλακή. Και μερικές φορές είναι δύσκολο 
για μένα να καταλάβω τι σημαίνει 350 χρόνια σκλαβιάς. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω ότι η 
δουλεία υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων. Και στα περίχωρα των πόλεων της Βραζιλίας, έχουμε 
χιλιάδες νέους ανθρώπους που πεθαίνουν σχεδόν κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Αυτό δεν μπορεί να 
συνεχιστεί. Όταν ήμουν πρόεδρος, θεσπίσαμε νόμο για την εξιστόρηση της αφρικανικής ιστορίας 
στα σχολεία της Βραζιλίας. Για να μην βλέπουμε τους Αφρικανούς ως κατώτερους ανθρώπους. 
Οπότε, ξέρετε, πρέπει να έχουμε αυτού του είδους την εκπαίδευση στο σπίτι και στα σχολεία. Αλλά
ο Μπολσονάρου ξύπνησε το μίσος, την προκατάληψη. Και υπάρχουν και άλλοι πρόεδροι στην 
Ευρώπη, στην Ουγγαρία. Πολλοί φασίστες, ναζιστές, εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο.

Φταίει ο Μπολσονάρου για τον ρατσισμό στη Βραζιλία;

Όχι, δεν θα έλεγα ότι φταίει για τον ρατσισμό στη Βραζιλία. Το φαινόμενο είναι χρόνιο στη 
Βραζιλία. Αλλά ο ίδιος τον ενθαρρύνει.

Έχετε περάσει πολλές προσωπικές τραγωδίες τα τελευταία πέντε χρόνια. Σας έχει αλλάξει αυτό με 
οποιονδήποτε τρόπο;

Όχι. Θα έλεγα ψέματα αν σας έλεγα ότι δεν πληγώθηκα, ότι δεν με έκανε πολύ νευρικό όταν οι 
ψεύτες έστησαν αυτό το σχέδιο για να με καταδικάσουν. Είχα επίγνωση του τι συνέβαινε στη 
Βραζιλία, ήξερα ότι ο λόγος για την παραπομπή της Ντίλμα έπρεπε να συνεχιστεί. Θέλω να πω, δεν
είχε κανένα νόημα να παραπεμφθεί η Ντίλμα και δύο χρόνια αργότερα να γίνω ξανά πρόεδρος. 
Έτσι, φυσικά, έπρεπε να με βγάλουν από το παιχνίδι. Αλλά δεν είχαν κανένα λόγο. Δεν μπορούν να 
με σταματήσουν από το να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Οπότε τι έκαναν; Μου την έστησαν, 
με παγίδευσαν χρησιμοποιώντας ψέματα. Για να με βάλουν στη φυλακή. Τώρα είμαι ελεύθερος και 
όλες οι δίκες μου έχουν ακυρωθεί.

Πράγματι, οι καταδίκες ακυρώθηκαν. Αλλά πώς σας επηρέασε αυτή η περίοδος;

Πέρασα 580 ημέρες στη φυλακή. Διάβασα πολύ. Σκέφτηκα πολύ. Ήμουν προετοιμασμένος να 
φύγω από τη φυλακή χωρίς να αισθάνομαι καμία δυσαρέσκεια, μόνο να θυμάμαι ότι ήταν ένα 



μέρος της ιστορίας. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αλλά δεν μπορώ να το βάζω στο τραπέζι κάθε μέρα. 
Θέλω να σκεφτώ το μέλλον.

Για να καταλάβετε τη ζωή μου, έφαγα ψωμί για πρώτη φορά μόνο όταν ήμουν 7 ετών. Η μητέρα 
μου, πολλές φορές, δεν είχε τίποτα να μας βάλει στο φούρνο. Και ποτέ δεν την είδα να απελπίζεται.
Πάντα έλεγε: «Αύριο θα έχουμε αρκετά. Αύριο θα είναι καλύτερα». Και αυτό ήταν ριζωμένο στη 
συνείδησή μου, στο αίμα μου. Έτσι είμαι. Δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορείς να 
ξεπεράσεις.

Αισθάνομαι υπερήφανος που απέδειξα ότι ένας εργάτης μετάλλου χωρίς πανεπιστημιακό δίπλωμα 
είναι πιο ικανός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα από την ελίτ της Βραζιλίας. Γιατί η τέχνη της 
διακυβέρνησης είναι να χρησιμοποιείς την καρδιά σου, κι όχι μόνο το μυαλό σου.

Πρόκειται να παντρευτείτε σύντομα. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για την μνηστή σας;

Δεν μου αρέσει να μιλάω γι' αυτήν. Μπορεί να μιλήσει η ίδια για τον εαυτό της.

Έχετε μάθει κάτι από αυτήν;

Έχω μάθει. Όταν χάνεις τη γυναίκα σου, και σκέφτεσαι, λοιπόν, η ζωή μου δεν έχει πλέον νόημα. 
Τότε ξαφνικά, εμφανίζεται αυτό το άτομο που σε κάνει να νιώθεις ότι θέλεις να ζήσεις ξανά. Είμαι 
ερωτευμένος σαν να ήμουν 20 ετών, σαν να ήταν η πρώτη μου κοπέλα. Θα παντρευτώ με τον πιο 
ειρηνικό τρόπο και θα κάνω μια ευχάριστη προεκλογική εκστρατεία.

Ένας άνθρωπος τόσο ευτυχισμένος όσο εγώ δεν χρειάζεται να θυμώνει, δεν χρειάζεται να μιλάει 
άσχημα για τους αντιπάλους του - αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν μπορώ, στην 
προεκλογική εκστρατεία, θα μιλάω μόνο για την αγάπη. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να είσαι 
καλός πρόεδρος αν νιώθεις μόνο μίσος μέσα σου, αν το μόνο που θέλεις είναι εκδίκηση. Όχι, 
πρέπει να σκεφτείς το μέλλον. Το παρελθόν έχει τελειώσει. Θέλω να χτίσω μια νέα Βραζιλία.


