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«Δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις 
για μια συνεργασία 
όπως το 2012.
Οι ιστορικές 
συνθήκες είναι 
διαφορετικές, όπως 
και οι αντίστοιχες 
ηγεσίες»
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Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ

«Τ
α προοδευτικά μέτωπα χτίζονται με 
τους προοδευτικούς πολίτες αυτής της 
χώρας και με βάση ένα πολιτικό πρό-

γραμμα, όχι με πολιτικές δοσοληψίες και προ-
σωπικές στρατηγικές πίσω από κλειστές πόρ-
τες», λέει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΙ-
ΝΑΛ Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος σημειώνει 
με νόημα ότι «το “εργοστάσιο” έβγαλε μόνο 
έναν Ανδρέα» και πως «ούτε και εμείς, που εί-
μαστε παιδιά του, δεν τολμήσαμε να παριστά-
νουμε τους κλώνους»...  Οπως υποστηρίζει, «με 
τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, η χώρα μας τα έχει 
χαμένα», ενώ, αναφερόμενος στις συνεργασί-
ες μετά τις εκλογές, λέει ότι ο κλήρος πέφτει στα 
δύο πρώτα κόμματα. Σημειώνει, εξάλλου, ότι 
το ενδεχόμενο συνεργασίας τους δεν είναι πιο 

Νίκος Παπανδρέου
Υποψήφιος ευρωβουλευτής Κινήματος Αλλαγής

«Ο κλήρος των
συνεργασιών πέφτει

στα δύο πρώτα κόμματα 
και όχι στα μικρότερα»

απίθανο από το 1989 ούτε πιο απίθανο από τη 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

 Πρώτη φορά υποψήφιος για μία θέση στην 
Ευρωβουλή, με το Κίνημα Αλλαγής. Τι κάνει έ-
ναν επιτυχημένο συγγραφέα, με «βαρύ» επώ-
νυμο, να ασχοληθεί με την πολιτική; Υπήρχε 
από καιρό αυτό το «σαράκι» που ακολουθεί 
την οικογένεια;

Τόσα χρόνια βρισκόμουν κοντά στην ουσία 
των πραγμάτων, αλλά διατηρούσα μια από-
σταση, ενώ με έκαιγαν -όπως και άλλους- τα 
άλυτα προβλήματα της χώρας. Τώρα, ως υ-
ποψήφιος, έχω αναλάβει και ευθύνες και αι-
σθάνομαι ότι υπάρχει ο χώρος να βοηθήσω 
πιο ενεργά. Εδώ και τρεις μήνες γυρνώ όλη 
την Ελλάδα και συζητώ με πολύ κόσμο. Αυτά 
που ακούω και μου λένε, ενισχύουν την άποψή 
μου ότι ήταν σωστή η απόφασή μου να μπω 
στην πολιτική. Για εμένα τώρα ήρθε η στιγμή. 
 Τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι 

«δύο Παπανδρέου είναι πολλοί για τα ψηφο-
δέλτια του Κινήματος Αλλαγής»;

Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τέτοια θέματα 
εδώ και καιρό. Εγώ τουλάχιστον, που το α-
κούω χρόνια, τώρα δεν το ακούω πια. Εντέ-

λει θα το κρίνει ο κόσμος που ψηφίζει αν αρέσω ή δεν 
αρέσω, και όχι εγώ ο ίδιος.
 Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την ε-

πιχειρούμενη προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντρο-
αριστερά. Θεωρείτε ότι μπορεί το κυβερνών κόμμα να 
εκφράσει τον χώρο που κάλυψε στην Ελλάδα επί δεκα-
ετίες το ΠΑΣΟΚ; 

Είτε το θέλουμε είτε όχι, το ΠΑΣΟΚ ήταν το μεγάλο όχη-
μα της αλλαγής τα τελευταία 40 χρόνια. Ηταν η εγγύηση 
της ιστορικής και κοινωνικής ομαλότητας. Εδωσε ευκαι-
ρίες σε μεγάλο μέρος του λαού μας, το οποίο ήταν απο-
κλεισμένο από ευκαιρίες και καταδυναστευμένο από το 
«βαθύ κράτος». Τώρα που δεν υπάρχει πια μεγάλο ΠΑ-

ΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αναλάβει αυ-
τό τον ιστορικό ρόλο. Ομως δεν μπορεί. Διό-
τι δεν ενστερνίζεται τις αξίες του ΠΑΣΟΚ: Δη-
μοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Τι πρε-
σβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντέλει; Την ακραία λιτότη-
τα; Την καταναγκαστική και άδικη αναδιανο-
μή του εισοδήματος με επιδόματα και ρου-
σφέτια; Τη διάλυση της μεσαίας τάξης; Την 
κατάργηση του ΑΣΕΠ και τη διάλυση του Ε-
ΣΥ που και τα δύο έχτισε το ΠΑΣΟΚ; Το μόνο 
που κάνουν είναι να αναλώνονται κάθε μέρα 
σε μια επικοινωνιακή πολιτική που θυμίζει τις 
τελευταίες μέρες του Χόνεκερ στην Ανατολική 
Γερμανία. Η Βόρεια Μακεδονία, που δεν εί-
ναι η Μακεδονία, αλλά κατοικείται από Μα-
κεδόνες που ομιλούν μακεδονικά. Η αύξηση 
του κατώτατου μισθού, η οποία ακυρώνεται 
πλήρως από τη μείωση του αφορολογήτου. 
Η «έξοδος» από το μνημόνιο, ενώ η τρόικα 
μάς ξαναμπλοκάρει τις δόσεις και μας κάνει 
ενστάσεις. Το αισθανόμαστε κάθε μέρα: με 
τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, η χώρα μας τα έ-
χει χαμένα.
 Τι λέτε για τα στελέχη που εγκαταλείπουν 

το κόμμα σας για μια κυβερνητική θέση λί-
γων μηνών;

Τα προοδευτικά μέτωπα χτίζονται με τους 
προοδευτικούς πολίτες αυτής της χώρας και 
με βάση ένα πολιτικό πρόγραμμα. Οχι με πο-
λιτικές δοσοληψίες και προσωπικές στρατηγι-
κές πίσω από κλειστές πόρτες.
 Είπατε ότι και ο Χάρρυ Κλυνν έχει μιμηθεί 

εξαιρετικά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θεωρεί-
τε ότι και ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το ίδιο; Και 
αν ναι, το κάνει με επιτυχία;

Οπως αναφέρει ένας μπλόγκερ: «Το “εργο-
στάσιο” μόνο έναν έβγαλε». Ούτε και εμείς, 
που είμαστε παιδιά του, δεν τολμήσαμε να 
παριστάνουμε τους κλώνους.
 Πολλοί προεξοφλούν μια νέα κυβερνητική 

συμμαχία του Κινήματος Αλλαγής με τη Ν.Δ. 
την επομένη των εκλογών. Πώς θα βλέπατε μία 
τέτοια εξέλιξη;

Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μια συ-
νεργασία όπως το 2012. Οι ιστορικές συνθή-
κες είναι διαφορετικές, όπως και οι αντίστοι-
χες ηγεσίες. Σε κάθε περίπτωση, ο κλήρος των 
συνεργασιών πέφτει στα δύο πρώτα κόμμα-
τα και όχι στα μικρότερα. Ισως να πρέπει να 
αρχίσουν να συζητούν αυτό το ενδεχόμενο 
μεταξύ τους. Απίθανο; Οχι πιο απίθανο από 
το 1989. Οχι πιο απίθανο από το να συγκυ-
βερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ.
 Μείζον θέμα για σύσσωμη την Ευρώπη εί-

ναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό, το μεγα-
λύτερο βάρος του οποίου σηκώνουν στις πλά-
τες τους Ελλάδα και Ιταλία. Πώς κρίνετε την α-
ντιμετώπιση της Ε.Ε. μέχρι σήμερα και τι θα έ-
πρεπε ίσως να αλλάξει;

Η ελλιπής αντιμετώπιση από την πλευρά της 
Ευρώπης σε συνδυασμό με την κυβερνητι-
κή ανικανότητα να διαμορφώσει σωστές υ-
ποδομές, οδήγησαν στη σημερινή εκρηκτική 
κατάσταση στα κέντρα υποδοχής. Το τελευ-
ταίο έχει να κάνει με το δικό μας διαχειριστι-
κό έλλειμμα σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέ-
χουν όλα τα κράτη-μέλη ισότιμα. Οι σύντρο-
φοι του κ. Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα, όπως ο κ. Ορμπαν, θέτουν βέτο. Ο κ. 
Κουρτς, σημερινός καγκελάριος της Αυστρί-
ας, πριν από τρία χρόνια μας έκλεισε μονο-
μερώς τα σύνορα, στο ύψος των Πρεσπών, 
με τη συμμετοχή της τότε ΠΓΔΜ και νυν Β. 
Μακεδονίας… Δεν μπορούν να γίνουν ανε-
κτές αυτές οι συμπεριφορές. Πέφτει ασήκω-
το το βάρος στις χώρες του Νότου, καταρρα-
κώνεται το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης και οδηγούμαστε σε διαλυτικά φαινό-
μενα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. 
Περιθωριοποιούμε όσους εκφράζουν την α-
νησυχία τους γι’ αυτό το φαινόμενο. Ετσι δί-


