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και ευημερίας. Οφείλουμε να το υπερασπι-
στούμε και να το φέρουμε στον 21ο αιώνα. 
 Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας, εφό-

σον εκλεγείτε ευρωβουλευτής;

f Προτάσεις για ένα νέο ευρωπαϊκό «σχέ-
διο Μάρσαλ» για να βγούμε οριστικά από την 
κρίση. Είναι κάτι που συζητιέται έντονα στους 
κόλπους των προοδευτικών δυνάμεων και πε-
ριλαμβάνει και ένα «πράσινο New Deal» που 
θα δίνει έμφαση στο περιβάλλον, στις ανανε-

ώσιμες πηγές ενέργειας και στις υποδομές.
f Παρέμβαση στη νέα Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική, ώστε να υπάρχουν προβλέψεις για τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της πρωτογενούς παρα-
γωγής στην Ελλάδα.
f Καθιέρωση ενός «ευρωπαϊκού διαβατη-
ρίου», το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τηρού-
νται κάποιες ελάχιστες κοινωνικές προϋπο-
θέσεις στη φάση της παραγωγής προϊόντων 
που προορίζονται για εισαγωγές στην Ευ-
ρώπη. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε πρα-
κτικές που επιφέρουν τεράστιες περιβαλλο-
ντικές καταστροφές ή στηρίζονται στην παι-
δική εργασία. Είναι καλό για την Ευρώπη και 

καλό και για τις χώρες προέλευσης των προ-
ϊόντων αυτών.
f Σε βάθος χρόνου η συνεργασία με τις πε-
ριφέρειες της χώρας για την επίλυση μεγά-
λων προβλημάτων, όπως, για παράδειγμα, 
τα έργα οδοποιίας στην Κρήτη και στην Αχα-
ΐα ή το ζήτημα της υπερχείλισης του Εβρου, 
το οποίο είναι τριεθνές θέμα - καθώς και για 
όποιο άλλο ζητηθεί η συνδρομή μου από ο-
ποιαδήποτε περιφέρεια.

νουμε στην ακροδεξιά την ευκαιρία να μαζεύ-
ει στους κόλπους της όσους πολίτες φοβού-
νται. Εκτός από υποδομές υποδοχής, πρέπει 
να ενστερνισθούμε και τις ανησυχίες των πολι-
τών που αντιδρούν και να δώσουμε πειστικές 
προοδευτικές απαντήσεις για τη δίκαιη κατα-
νομή και ενσωμάτωση των προσφύγων και 
των μεταναστών.
 Μάστιγα για την Ε.Ε. είναι και η άνοδος της 

ακροδεξιάς. Μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί; 
Και αν ναι, πώς;

Η ακραία λιτότητα που επέβαλαν οι συντηρη-
τικές κυβερνήσεις οδήγησε σε φτωχοποίηση 
της μεσαίας τάξης. Η κατάρρευση του κοινω-
νικού κράτους δημιούργησε ένα γενικό κλί-
μα ανασφάλειας και οι συνέπειες της παγκο-
σμιοποίησης διαμόρφωσαν οξείες ανισότη-
τες σε όλη την ήπειρο. Μέσα σε αυτό το κλί-
μα, ακόμη και μικρές προκλήσεις, όπως η ά-
νοδος της τιμής του πετρελαίου, ή μεγαλύτε-
ρες, όπως το μεταναστευτικό, προκαλούν σει-
σμικές πολιτικές αλλαγές. Η προοδευτική πα-
ράταξη και η Σοσιαλδημοκρατία πρέπει να ε-
ντείνουν τις προσπάθειές τους σε υπερεθνικό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο και να προτείνουν 
λύσεις για την οικονομική ανάπτυξη, την πα-
λινόρθωση του κοινωνικού κράτους και την 
καταπολέμηση των ακραίων ανισοτήτων. Αυ-
τό είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο πάνω στο ο-
ποίο στηρίχτηκαν τέσσερις δεκαετίες ειρήνης 

Το εργοστάσιο έβγαλε 
μόνο έναν Ανδρέα. 
Ούτε και εμείς, που είμαστε 
παιδιά του, δεν τολμήσαμε 
να παριστάνουμε 
τους κλώνους


