
Για µια συµµαχία των χωρών της νότιας Ευρώπης - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ, 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΟ∆ΕΜΟΣ 
ΕΠΟΧΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ, ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΣ Για µια συµµαχία των χωρών της νότιας 
Ευρώπης Η ευρωβουλευτής του Ποδέµος Τάνια Γκονζάλες, µιλάει στην "Εποχή" για την κατάρρευση του ισπανικού δικοµµατισµού, 
την πολιτική συµµαχιών, ενώ αναφέρεται και στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαµορφώνεται στην Ευρώπη 
Τη συνέντευξη πήρε ο ∆ηµήτρης Γκιβίσης Πώς ερµηνεύεις τα ανοδικά δηµοσκοπικά αποτελέσµατα του Ποδέµος και τι είδους 
κοινωνικές διεργασίες θεωρείς ότι αντικατοπτρίζουν; Στην Ισπανία βρισκόµαστε σε µια περίοδο µεγάλης θεσµικής και πολιτικής 
κρίσης, που κάνει τους ανθρώπους να αµφισβητούν τα παραδοσιακά κόµµατα που κυβέρνησαν από την αρχή της δηµοκρατίας. Το 
κοινωνικό συµβόλαιο του καθεστώτος που γεννήθηκε µετά τη δικτατορία έχει πλέον σπάσει και τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν 
επιφέρει ένα σοβαρό πλήγµα στη σχέση των κοµµάτων µε την κοινωνία. Αλλά αυτή η δυσφορία των πολιτών γεννάει συγχρόνως και 
τον ενθουσιασµό. Οι δηµοσκοπήσεις θεωρώ ότι δεν αντανακλούν απλά µια κοινωνική διαµαρτυρία, κυρίως αποτυπώνουν την 
επιθυµία για µια πραγµατικά νέα εναλλακτική λύση που µπορεί να αλλάξει το πολιτικό τοπίο της χώρας 
Πολλοί λένε ότι, ενώ το Ποδέµος ξεκίνησε ως ένα κίνηµα από τα κάτω, έχει αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά αρχηγικού κόµµατος 
∆εν ξεκινήσαµε ακριβώς ως ένα κίνηµα από τα κάτω, κυρίως ήταν µια ιδέα που προήλθε από µια οµάδα ανθρώπων, 
συµπεριλαµβανοµένων και αρκετών πανεπιστηµιακών µεταξύ άλλων. Όµως ήταν µια πρωτοβουλία που διαπερνούσε µεγάλα 
τµήµατα της κοινωνίας, που έδειξαν ότι συµφωνούν και θέλησαν να συµµετέχουν σε αυτήν. Το Ποδέµος είναι µια πρωτοβουλία από 
τα κάτω µε την έννοια ότι βασικό στοιχείο της πολιτικής του είναι ότι όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται µε διαδικασίες διαβούλευσης 
και ότι µπορεί να συµµετέχει κάποιος είτε είναι µέλος, είτε όχι. θεσπίζει, επίσης, τα διαφορετικά επίπεδα συµµετοχής, κάτι που είναι 
σηµαντικό για τη δηµιουργία µιας πραγµατικά νέας δηµοκρατικής θεσµικής δοµής. Είναι αλήθεια ότι τα µέσα ενηµέρωσης συνδέουν 
το Ποδέµος µε την εικόνα του Πάµπλο Ιγκλέσιας, ενος ηγέτη µε ισχυρή παρουσία, αλλά αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε την πολιτική 
συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα 
Ο δικοµµατισµός στην Ισπανία φαίνεται ότι καταρρέει. Πώς βλέπεις τη θέση του Ποδέµος στο επόµενο πολιτικό σκηνικό; Το 
έναυσµα για την κατάρρευση του παραδοσιακού πολιτικού συστήµατος ήταν η οικονοµική κρίση, σήµερα αυτή η κατάρρευση γίνεται 
µεγαλύτερη και από την εκτεταµένη διαφθορά. Μια µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν αισθάνεται πλέον ότι εκπροσωπείται από 
τους πολιτικούς που πλούτισαν παράνοµα και µε τις πολιτικές τους οδήγησαν στην κατάρρευση τις δηµόσιες υπηρεσίες και την 
κοινωνική πρόνοια. Αυτή η οργή αποτυπώθηκε ήδη καθαρά στο κίνηµα 15Μ, που ήταν µια µετατόπιση µεγάλων τµηµάτων της 
κοινωνίας σε κάτι πιο πέρα από αυτό που ονοµάζεται παραδοσιακή αριστερά στην Ισπανία. Σήµερα υπάρχουν πάρα πολλοί 
άνθρωποι που δεν θεωρούνται αριστεροί, αλλά που µοιράζονται µια κοινή επιθυµία: ότι το κράτος πρέπει να εγγυάται τις ελάχιστες 
κοινωνικές παροχές, όπως την εκπαίδευση και τη δηµόσια υγεία, ότι πρέπει να καταπολεµήσουµε τα φαινόµενα διαφθοράς, ότι η 
δηµοκρατία και η εθνική κυριαρχία δεν µπορούν να υπόκεινται στις επιταγές των αγορών και της τρόικας. Ο στόχος µας είναι να 
πείσουµε τους ανθρώπους ότι είµαστε ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, για την υπεράσπιση των 
κοινωνικών δικαιωµάτων και την αναγέννηση των θεσµών. Αυτό προϋποθέτει, αφενός, µια µεγάλη «εκπαιδευτική» προσπάθεια για 
την κοινωνία, αφετέρου, τη δηµιουργία ενός προγράµµατος απαραίτητου και για τις περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν τον Μάιο 
Όλα δείχνουν ότι υπάρχει µια µεγάλη κοινωνική ανάγκη για αλλαγή, θεωρείς ότι µπορεί να προκόψει κάτι τέτοιο χωρίς συνεργασία 
σας µε άλλες δυνάµεις, όπως για παράδειγµα την Ενωµένη Αριστερά και την ∆ηµοκρατική Αριστερά της Καταλονίας; Έχουµε κάνει 
σαφές από την αρχή ότι δεν πιστεύουµε πως η λύση έρχεται από µια σούπα των ακρωνυµίων, αλλά ότι η σύγκλιση γίνεται µε τα 
προγραµµατικά ζητήµατα. Είµαστε µε τους ανθρώπους και όποιος είναι σε θέση να κάνει πολιτική για την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων του λαού είναι µαζί µας. ∆εν µπορούµε να κλείνουµε συµφωνίες στα γραφεία και να αφήνουµε έξω την κοινωνία. 
Εµείς θέλουµε να γίνουν οι πολίτες πρωταγωνιστές και για αυτό έχουµε αποφασίσει ότι οι πριν αλλά και οι µετά από τις εκλογές 
συµφωνίες θα αποφασιστούν από τη Συνέλευση των Πολιτών, στην οποία συµµετέχουµε όλοι ισότιµα 
Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν για τις ζωές τους. Αν δώσουµε την δύναµη στους ανθρώπους, θα δηµιουργηθούν 
κυβερνήσεις που θα παλέψουν για την κοινωνική πλειοψηφία 
Η επικείµενη κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα µε τον ΣΥΡΙΖΑ, τι ελπίδες θεωρείς ότι γεννά για τους λαούς της Ευρώπης; Όλα 
δείχνουν ότι διαµορφώνεται ένα νέο σκηνικό. Πιστεύω ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε µια συµµαχία των χωρών της νότιας 
Ευρώπης, γύρω από αυτά τα νέα συναρπαστικά πολιτικά σχέδια που δηµιουργούν το καινούργιο πολιτικό τοπίο. Οι πολιτικές της 
τρόικας επηρεάζουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για αυτό είναι ανάγκη οι κυβερνήσεις που απορρίπτουν τις πολιτικές της λιτότητας 
και των περικοπών να αγωνιστούν µαζί για την ανατροπή 
kk ∆εν µπορούµε να κλείνουµε συµφωνίες στα γραφεία και να αφήνουµε έξω την κοινωνία. Εµείς θέλουµε να γίνουν οι πολίτες 
πρωταγωνιστές και για αυτό έχουµε αποφασίσει ότι οι πριν αλλά και οι µετά από τις εκλογές συµφωνίες θα αποφασιστούν από τη 
Συνέλευση των Πολιτών, στην οποία συµµετέχουµε όλοι ισότιµα. 
 
Βάκχου 30,    τκ 54629 Θεσσαλονίκη,    τηλ. +302310501515,    email: info@apo.gr  
Ιερά Οδός 294,    τκ 12243 Αιγάλεω Αθήνα,    τηλ. +302105313220,    email: athens@apo.gr  
Ταχυδροµικώς: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 


