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Γ

ια εμάς σταθερότητα δεν είναι η επιστροφή σε ένα προβληματικό παρελθόν, αλλά η χάραξη μιας νέας πορείας με το βλέμμα στο μέλλον», δηλώνει με συνέντευξή του στη Realnews ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζει ότι το κόμμα του έχει ως
στόχο να κυβερνήσει και εξηγεί γιατί θα ήταν
απαραίτητος ένας σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός στη χώρα… Με αφορμή τον πόλεμο
στην Ουκρανία, ο κ. Ανδρουλάκης ασκεί κριτική στην Ε.Ε. και την καλεί να προετοιμάζεται
για τα χειρότερα για να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά όσα συμβαίνουν. Επιμένει, δε, ότι είναι ανάγκη όποιος απειλεί τα ευρωπαϊκά σύνορα να βρίσκει απέναντί του τους
«27», με ανάλογες κυρώσεις όπως αυτές που
επιβλήθηκαν στη Ρωσία και επαναφέρει το ζήτημα για εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία.

«

Κύριε πρόεδρε, η Ουκρανία δέχθηκε εισβολή και η παγκόσμια κοινότητα γίνεται μάρτυρας μιας ανείπωτης καταστροφής. Θεωρείτε
ότι έχει αντιδράσει επαρκώς; Φοβάστε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας σύρραξης;

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια με την πανδημία και τώρα με τον πόλεμο ζούμε τους
χειρότερούς μας εφιάλτες. Αν μπορούμε να
βγάλουμε ένα συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα,
ώστε να μπορούμε να τα αποτρέψουμε ή να
τα αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά. Η
Ευρώπη θα έπρεπε, λοιπόν, να έχει ένα σχέδιο αποτροπής της βάρβαρης εισβολής του
Πούτιν στην Ουκρανία ήδη από το 2014, όταν υπήρξαν τα πρώτα σημάδια με την προσάρτηση της Κριμαίας. Σήμερα, το ανθρωπιστικό κόστος είναι τεράστιο. Πάνω από 3
εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν περάσει τα
σύνορα και βρίσκονται πλέον στις γειτονι-

«Εχουμε ως στόχο
να κυβερνήσουμε»
«Θα είμαστε
έτοιμοι όποτε κι
αν γίνουν εκλογές,
με ένα σύγχρονο
και ρεαλιστικό
σοσιαλδημοκρατικό
πρόγραμμα που
θα απαντά στα
προβλήματα
των πολιτών και
με ανανεωμένα
και ενισχυμένα
ψηφοδέλτια σε όλη
τη χώρα»

κές ευρωπαϊκές χώρες. Πόλεις, όπως το Χάρκοβο και
η Μαριούπολη, το κέντρο του Ελληνισμού στην περιοχή, καταστρέφονται ολοσχερώς.
Πολλοί προτείνουν πλήρες εμπάργκο στα ενεργειακά
προϊόντα της Ρωσίας. Συμφωνείτε;

Ας είμαστε ρεαλιστές. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη δεν είναι ακόμα έτοιμη να επιβάλει εμπάργκο στα ενεργειακά προϊόντα, καθώς η εξάρτηση από αυτά παραμένει πάρα πολύ μεγάλη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι από το 2000 έως το 2020 η χώρα μας αύξησε κατά 20% σχεδόν την εξάρτησή της από εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος της κυβέρνησης Μητσοτάκη που επέλεξε
το βίαιο και χωρίς σχέδιο κλείσιμο των λιγνιτικών εργοστασίων, δεσμεύοντάς μας στο εισαγόμενο φυσικό
αέριο, αντί να προχωρήσει σε μια πιο ομαλή απολιγνιτοποίηση, για να περάσουμε γρηγορότερα και χωρίς
μεγάλες εξαρτήσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει σε μια πολιτική ενεργειακής αυτονομίας, που θα ενισχύει και την ενεργειακή της ασφάλεια.
Πώς κρίνετε τη στάση της Τουρκίας σε αυτόν τον πόλεμο; Φοβάστε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για τον Ερντογάν σε σχέση με την Ελλάδα στο μέλλον;

Η χώρα μας οφείλει να είναι ακλόνητα στην όχθη του
σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, όποιος και αν το καταπατά, από την Ανατολή ή τη Δύση. Ο κ. Ερντογάν
προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αναλάβει τον ρόλο του
διαμεσολαβητή, αφήνοντας κατά μέρος τον ρόλο του
ταραξία. Είναι χρέος μας ως χώρα να διασφαλίσουμε
ότι στη νέα στρατηγική για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα γίνεται σαφές ότι όποιος απειλεί τα ευρωπαϊκά σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, από τη
Φινλανδία και την Εσθονία μέχρι την Ελλάδα και την

Κύπρο, θα βρει απέναντί του και τα 27 κράτη-μέλη ενωμένα, με τουλάχιστον ανάλογες
κυρώσεις όπως αυτές που έχουν επιβληθεί
στη Ρωσία. Σε αυτό το πλαίσιο, επιμένω ότι
οι εξαγωγές όπλων προς τρίτες χώρες πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένων κοινών
κριτηρίων, ώστε να μην εξοπλίζονται χώρες
που απειλούν ευρωπαϊκά κράτη. Γι’ αυτό, το
Συμβούλιο οφείλει να υιοθετήσει την πρόταση που ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρωτοβουλία μου, να επιβάλει
εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και να σταματήσουν χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων.
Στα δικά μας τώρα. Κύριε Ανδρουλάκη, βλέπετε εκλογές άμεσα; Και αν ναι, πόσο έτοιμο θα
είναι το κόμμα σας που μόλις ξεκίνησε την αυτοοργάνωσή του;

Το πότε θα γίνουν εκλογές είναι στο χέρι του
εκάστοτε πρωθυπουργού. Για άλλη μία φορά δεσμεύτηκε στη Βουλή ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Σας διαβεβαιώνω όμως
ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι όποτε κι αν αυτές γίνουν, με ένα σύγχρονο και ρεαλιστικό
σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα που θα απαντά στα προβλήματα των πολιτών και με
ανανεωμένα και ενισχυμένα ψηφοδέλτια σε
όλη τη χώρα.
Εχετε πολλές φορές ερωτηθεί για τυχόν συνεργασίες μετεκλογικά και πάντα παραπέμπετε στην εντολή που θα δώσει ο λαός με την ψήφο του. Ποιο είναι το ποσοστό που θα σας κάνει να δώσετε προτεραιότητα στην ανάγκη για
σταθερότητα στη χώρα;

Η Δημοκρατική Παράταξη είναι κόμμα δη-

