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Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στην Ήπειρο και
πραγματοποίησε συναντήσεις αλλά και ομιλία ενόψει των ευρωεκλογών.

Εμείς τον συναντήσαμε και μιλήσαμε μαζί του για τις επικείμενες εκλογικές αναμητερήσεις,
το διακύβευμά τους, το αν στέλνουν μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας, τον στόχο του
ΚΙΝΑΛ αλλά και τον δικό τους για τις 26 Μαΐου.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στον Αλέξανδρο Θεμελή έχει ως εξής:

1.Υπάρχει κι αν ναι πιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών;

Βρισκόμαστε μπροστά από τις πιο κρίσιμες Ευρωεκλογές από το 1979 που διεξήχθησαν για
πρώτη φορά. Θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η αλληλεγγύη, ο
σεβασμός του κράτους δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης απειλούνται. Βλέπουμε
ακραίες ιδεολογίες που θεωρούσαμε ότι έχουν περάσει στο περιθώριο της ιστορίας να
επανέρχονται δυναμικά και θεωρητικά μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος να προτείνουν την συμπόρευση με ακροδεξιά κόμματα όπως του κ.

1/4

Νίκος Ανδρουλάκης: «Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 10:06 -

Σαλβίνι. Το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Αυτή τη στιγμή
έχουμε τρεις επιλογές μπροστά μας. Αυτή της θεσμικής στασιμότητας που εκφράζεται από
τον κ. Βέμπερ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία, μία επιλογή που μας
οδηγεί βραχυπρόθεσμα στην παρακμή. Από την άλλη έχουμε την Ευρωπαϊκή Αριστερά όπου
συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που υπονομεύει βασικές ευρωπαϊκές αξίες όπως τα ανθρώπινα
δικαιώματα με τη στήριξη που παρέχει σε καθεστώτα όπως αυτό του κ. Μαδούρο και
παραμένει φοβική σε κάθε προσπάθεια πολιτικής ενοποίησης. Τέλος έχουμε την πρόταση
των Σοσιαλιστών, που στην Ελλάδα εκφράζονται κυρίως από το Κίνημα Αλλαγής που
πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη καθώς είναι ο μόνος
τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος
στο οποίο ζούμε.

2.Στέλνουν μήνυμα και στο εσωτερικό της χώρας οι ευρωεκλογές;

Μέχρι πρόσφατα, οι Ευρωεκλογές έστελναν μήνυμα μόνο στο εσωτερικό καθώςτις
χρησιμοποιούσαν τα κόμματα ως μία μεγάλη δημοσκόπηση.Κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου η συζήτηση περιοριζόταν μόνο στα εθνικά θέματα και τα ευρωπαϊκά
θα λέγαμε ότι είχαν τον ρόλο του κομπάρσου.

Από το 2014 και μετά, αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Η πρωτοπόρα διαδικασία του επικεφαλής
υποψηφίου, όπου τα Ευρωπαϊκά Κόμματα ορίζουν εξαρχής ποιον υποστηρίζουν για Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει την ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες με την ψήφο τους
να επηρεάσουν ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος. Παράλληλα, με ζητήματα όπως η
προσφυγική ή η οικονομική κρίση συνειδητοποιήσαμε ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί που
διαμορφώνονται στις Βρυξέλλες έχουν την ίδια σημασία με αυτούς που υπάρχουν και εντός
των τειχών. Είμαστε βέβαια ακόμα μακριά από την πλήρη αυτονόμηση σε σχέση με την
εθνική πολιτική σκηνή και αυτό ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενο. Όμως καθώς βρισκόμαστε
σε μία κρίσιμη περίοδο για την πορεία του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος, είναι καθήκον όλων
των πολιτικών δυνάμεων να εξηγήσουν το σχέδιο τους για την Ευρώπη και τη θέση της
Ελλάδος σε αυτήν.

3.Ποιός ο στόχος του ΚΙΝΑΛ και ποιος ο δικός σας στις επικείμενες ευρωεκλογές;

Στόχος όλων μας στο Κίνημα Αλλαγής είναι η επιτυχία του εγχειρήματος που ξεκίνησε τον
Νοέμβριο του 2017 με τη συμμετοχή 212.000 πολιτών. Οι Ευρωεκλογές είναι η πρώτη μας
εκλογική μάχη και ένα θετικό αποτέλεσμα τώρα θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις
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εθνικές εκλογές που ακολουθούν. Έχοντας ως παρακαταθήκη το αποτέλεσμα της «Ελιάς»
στις ευρωεκλογές του 2014 που μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες μας καταφέραμε και
πήραμε 8%, ο στόχος είναι για ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.

Προσωπικά, αποφάσισα να είμαι και πάλι υποψήφιος για να μπορέσω να συμβάλω με όλες
μου τις δυνάμεις στον αγώνα που κάνουμε όλοι μαζί. Συμπληρωματικά, καθώς ένα από τα
βασικά στοιχεία της δημοκρατίας είναι η λογοδοσία των πολιτικών, είναι μία πολύ καλή
ευκαιρία οι πολίτες να αξιολογήσουν το έργο μου τα τελευταία χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο
και να διεκδικήσω την εμπιστοσύνη τους για να συνεχίσω. Κατά τη διάρκεια της θητείας
μου, είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε σημαντικά θέματα, με το τελευταίο να είναι η
αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και η δημιουργία του
rescEU που θα βοηθήσει τη χώρα μας και τα άλλα Κράτη της Ευρώπης να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικότερα φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες.
Είναι ένας μηχανισμός που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεγγύης μεταξύ των
Κρατών Μελών και για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον συμπεριέλαβε στα 20 πιο
σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2014 – 2019.

4.Έχετε διατελέσει ευρωβουλευτής, θεωρείτε ότι η φωνή του κάθε λαού φτάνει
στις Βρυξέλες και το Στρασβούργο κι αν ναι γιατί δεν το εισπράττει ο λαός αυτό;

Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται να είναι κάτι το πολύ απόμακρο. Όμως
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στόχος εμάς των Ευρωβουλευτών είναι ακριβώς αυτός, να μεταφέρουμε τη φωνή του
κόσμου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Αυτό προσπάθησα να καταφέρω τα
τελευταία χρόνια, επισκεπτόμενος όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας και κατατέθοντας
γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που αφορούσαν τους
Έλληνες πολίτες.Δυστυχώς, αν και γίνεται σημαντικό έργο στις Βρυξέλλες, αυτό πολλές
φορές δεν επικοινωνείται εύκολα στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθώ να βελτιώσω με την
περιοδεία μου σε όλη τη χώρα, να ενημερώσω τους πολίτες για το έργο μου και να
ενημερωθώ για τα προβλήματα κάθε περιοχής.

5.Γιατί ο γιαννιώτης να εμπιστευτεί το ΚΙΝΑΛ και τον Νίκο Ανδρουλάκη στις
ευρωεκλογές;

Το Κίνημα Αλλαγής είναι το μόνο από τα κόμματα που κατεβαίνουν με ένα ξεκάθαρο
πρόγραμμα για τις αλλαγές που χρειάζεται η Ευρώπη ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις
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προκλήσεις του μέλλοντος. Προσωπικά αν εκλεγώ θα παλέψω για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό σύγκλισης, με ενισχυμένα των μέτρων συνοχής, της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής, της Καινοτομίας και της Έρευνας. Τέλος, καθώς είμαι πεπεισμένος ότι η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει μόνο με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο,
θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου για τη δημιουργία ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης που
θα χρηματοδοτήσει τα απαραίτητα μέτρα.

Επιπλέον, θα συνεχίσω το έργο που ξεκίνησα ως Ευρωβουλευτής στην Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου ασχολήθηκα ιδιαίτερα με
ζητήματα που άπτονται των εθνικών μας θεμάτων, τόσο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Τουρκίας, όσο και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως με την Αλβανία για την
προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και την
πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Κωνσταντίνου Κατσίφα.
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