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Στη Λώρα Ιώαννου 

Μ
ε τη φράση «ο Ανδρέας ήταν κυρίαρχο 
αρσενικό. Εθνικός ηγέτης» η Δήμητρα 
Παπανδρέου απαντά στα όσα ακού-

στηκαν πρόσφατα για τον Ανδρέα Παπανδρέ-
ου και σε όσους επιχειρούν -όπως λέει στο βι-
βλίο της «Η οργή του Ανδρέα»- να τον αποκα-
θηλώσουν. Η τελευταία σύζυγος του ιστορικού 
ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, στην αποκλειστική συνέντευ-
ξή της στη Realnews, υποστηρίζει ότι το μεγα-
λύτερο «φίδι» που είχε στον κόρφο του ο Ανδ. 
Παπανδρέου ήταν η εκσυγχρονιστική ομάδα, 
«φωτογραφίζοντας» τους Κώστα Σημίτη και 
Γιώργο Παπανδρέου. Μάλιστα, για τον Κ. Ση-
μίτη δηλώνει ότι «εάν ζούσε ο Ανδρέας, θα τον 
είχε στείλει στο Ειδικό Δικαστήριο». Η Δ. Παπαν-
δρέου υποστηρίζει ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ «δεν 
έχει λόγο ύπαρξης» και αποκαλύπτει ότι υπάρ-
χει νέο κόμμα στα... σκαριά. 

 Κυρία Παπανδρέου, το βιβλίο σας «Η ορ-
γή του Ανδρέα» τελειώνει με ένα πολιτικό μα-
νιφέστο. Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για έ-
να νέο πατριωτικό κόμμα που θα στηρίζεται 
στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου. Βρίσκεται κάτι στα σκαριά;

Το βιβλίο αυτό, που περιλαμβάνει την πο-
λιτική του παρακαταθήκη, όφειλε να το είχε 
συγγράψει το ΠΑΣΟΚ και το Ιδρυμα Ανδρέα 
Παπανδρέου. Αντί αυτού, έχουν εξαφανίσει 
τα πάντα που τον αφορούν και εναντιώθη-
καν στην πολιτική του γραμμή. Εκανα το χρέ-
ος μου. Πολιτικό μανιφέστο όχι! Σκέψεις και 
γνώμες διατύπωσα. Ναι, οι πιστοί στον Αν-
δρέα έχουν εξαγριωθεί και μαθαίνω ότι κι-
νούνται για την ανασυγκρότηση της πολιτι-
κής που εγκατέλειψαν οι επίγονοί του. Προ-
σωπικά, δεν έχω καμιά πολιτική φιλοδοξία. 
Το ξεκαθάρισα και το γράφω κατηγορημα-
τικά. Είμαι απλή ανδρεϊκή οπαδός. Θα βοη-
θήσω, όμως, κάθε γνήσια λαϊκή πρωτοβου-
λία με άξονα τις θέσεις του Ανδρέα. 
 Εχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος του βιβλίου 

για να αποδείξετε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου το πάλεψε σκληρά με το δημόσιο χρέος...

Πράγματι, και οι απαντήσεις και τα έργα του 
ιδίου του Ανδρέα δείχνουν πόσο προνοητι-
κός ήταν και κακώς του φορτώνουν τις α-
μαρτίες των επιγόνων του. 
 Απευθύνετε ένα δριμύ κατηγορώ στον Γ. Πα-

πανδρέου, χαρακτηρίζοντάς τον εντολοδόχο 
της νέας τάξης πραγμάτων. Εν γνώσει του θεω-
ρείτε ότι επιχείρησε να καταστρέψει τη χώρα; 

Το θέμα είναι ότι μόλις έφυγε ο Ανδρέας μπλέ-
χτηκε ανοικτά με τη λέσχη Μπίλντερμπεργκ 
και τα σχετικά, που όσο ζούσε δεν το τόλμη-
σε. Το βιβλίο αναφέρεται σε πραγματικά γε-
γονότα, που στο σύνολό τους αφήνουν πικρή 
γεύση για τον Γιώργο. Είναι συνένοχος μαζί 
με πολλούς ομοϊδεάτες του, της αντεθνικής, 
αντιλαϊκής, καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. 
 Επίσης, τον χαρακτηρίζετε αντι-Ανδρέα 

και ότι «απο-παπανδρεοποίησε» το ΠΑΣΟΚ. 
Είχε απωθημένα με τον πατέρα του; Αλήθεια, 
ο Ανδρέας πίστευε ότι ο γιος του θα γινόταν 
πρωθυπουργός;

Δεν το φανταζόταν ποτέ. Δυστυχώς, αποδεί-
χθηκε αρνητικός αντίποδας όσων πρέσβευε 
ο Ανδρέας. Απωθημένα όχι, αλλά δεν κατά-
φερε ποτέ να αποδεχθεί το DNA του ως Ελ-
ληνας εκ πατρός. 
 Σκληρή είστε και με τα αδέλφια του, Νίκο, 

Αντρίκο, Σοφία. Τους καταλογίζετε πρόθεση 
στα λάθη τους;

Είμαι αντικειμενική. Ο,τι γράφω είναι αποδε-
δειγμένο. Λυπάμαι μόνο για τη Σοφία. Πώς 
δέχθηκαν τον γιο τού τέως βασιλιά γείτονά 
τους; Πώς έμπλεξαν έτσι σε ένα κάρο κατα-
στάσεις; Γιατί δεν συμβούλεψαν σωστά τον 

«Εάν ζούσε ο Ανδρέας,
θα είχε στείλει τον 
Σημίτη στο Ειδικό 

Δικαστήριο»
Η Δήμητρα Παπανδρέου, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της  

«Η οργή του Ανδρέα», μιλά στην «R» για όλους και για όλα 

Δήμητρα Παπανδρέου
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 Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στο βι-
βλίο της ήταν απαξιωτική για το πρό-
σωπό σας. Αμφισβήτησε και την αγά-
πη σας για τον Ανδρέα, αλλά και τη δι-
κή του προς εσάς, παρουσιάζοντάς τον 
ως σεξουαλικά εξαρτημένο. Εσείς πά-
λι λέτε ότι πετούσε σαν πεταλούδα λό-
γω του ότι ήταν κυνηγός και κυρίαρ-
χο αρσενικό. Τελικά, τι ήταν ο Ανδρέ-
ας; Εκανε βαθιές σχέσεις;

Της αφιερώνω πολύ λίγα αξιοπρεπή 
λόγια και δεν ασχολούµαι καθόλου 
µε αυτά που επέλεξε να πει για εµέ-

να. Το βιβλίο µου είναι πολιτικό, δεν 
είναι βιωµατική µυθοπλασία. Ο Αν-
δρέας, ναι, ήταν κυρίαρχο αρσενι-
κό. Εθνικός ηγέτης. Εζησα µαζί του 
10 χρόνια και 54 ηµέρες µε αγάπη 
και σεβασµό στον ιστορικό του ρό-
λο. Η σχέση µου µαζί του µε σφρά-
γισε βαθιά και ανεπανάληπτα. Οπως 
άγγιξε και τα µύχια της ψυχής του ελ-
ληνικού λαού. Ο Ανδρέας ήταν ένας 
βαθύτατα συναισθηµατικός άνθρω-
πος, που αν έβρισκε αυτά που ήθελε 
στη σχέση του, δεν θα άλλαζε. Θα 
έµενε εκεί. Οπως συνέβη µε εµένα. 
 Χαρακτηρίζετε σχεδόν μεταφυσική 

τη σχέση σας με τον Ανδρέα. Πιστεύ-
ετε ότι με έναν τρόπο υπάρχει επικοι-

νωνία μεταξύ σας;
Πιστεύω στον Θεό και είµαι χριστια-
νή ορθόδοξη. Αυτός βρίσκει πάντα 
έναν τρόπο να µας ωθήσει στην εκ-
πλήρωση µεγάλων ιερών σκοπών. 
Ναι, πιστεύω ότι οι ιδέες και οι πολι-
τικές αξίες του Ανδρέα είναι ζωντα-
νές. Αυτό το βιβλίο είναι ένα µικρό 
κερί στο κρυφό σχολειό των απόψε-
ών του. Η οργή του είναι αληθινή. 
Είναι η οργή ενός προδοµένου λα-
ού, που έχει µέσα του νωπά χαραγ-
µένη τη φωνή του Ανδρέα. Και αυ-

τός ο πόνος γίνεται δίκαιη οργή. Και 
µόνο αν ξαναβρούµε τον δρόµο µας 
ως πολίτες και πιστέψουµε στον εαυ-
τό µας, ώστε να βγούµε από την κρί-
ση µε οδηγό τις θέσεις του Ανδρέα, 
θα καταλαγιάσει και µέσα µας αυ-
τό το βίωµα. 
 Φοβάστε ότι αυτοί που επικρίνετε 

θα πουν ότι βγάζετε τη δική σας οργή 
στο όνομα του Ανδρέα;

Είµαι γαλήνια, διότι έπραξα το καθή-
κον µου. Ολα όσα γράφω είναι τεκ-
µηριωµένα στο βιβλίο και όποιος έ-
χει αντίρρηση ας αντιπαρατεθεί δη-
µόσια. Ο πολιτικός πολιτισµός το ε-
πιβάλλει αυτό και δόξα τον Ανδρέα, 
τον ξέρω πολύ καλά. 

Γιώργο; Πέρασαν καλά, αλλά δεν έγιναν οι 
σωστοί Ελληνες µε το κλασικό φιλότιµο. Κυ-
ρίως δεν ακολούθησαν τον Ανδρέα στις κα-
τευθύνσεις που έδωσε στην πολιτική. 
 Ταυτίζετε τον Σημίτη και υπουργούς του ευ-

θέως με τη διαπλοκή. Μιλάτε μόνο για πολιτι-
κές ευθύνες ή και για ποινικές, δεδομένου ότι 
πολλούς τους αποκαλείτε επίορκους;

Επί Σηµίτη θέριεψαν τα διαπλεκόµενα συµφέ-
ροντα. Μας έβαλε στην ΟΝΕ κάνοντας αλχη-
µείες. Εάν ζούσε ο 
Ανδρέας, θα τον εί-
χε στείλει στο Ειδικό 
∆ικαστήριο. Αφησε 
τη χώρα ανοχύρω-
τη οικονοµικά. Τα 
περί ισχυρής Ελλά-
δας αποδείχθηκαν 
ψεύδη. Ναι, αρκε-
τοί από ΠΑΣΟΚ και 
Ν.∆. θα ’πρεπε να 
’ναι φυλακή. Μαζί 
τα φάγανε, τα ίδια 
αφεντικά εξυπηρε-
τούσαν. 
 Το ενδιαφέρον του 

Ευάγγελου Βενιζέλου 
-για τον οποίο ο Αν-
δρέας γράφετε ότι έ-
λεγε πως έχει «άγονη 
ευφυΐα»- ήταν υπο-
κριτικό προς τον Αν-
δρέα; Σας το είχε πει; 

Βρέθηκε στο ΠΑ-
ΣΟΚ αφού δεν πέ-
τυχε το πείραµα Πε-
σµατζόγλου. ∆είτε 
στο βιβλίο πώς τον 
αποκαλούσε ο Αν-
δρέας! Ο Ανδρέας 
είχε καταλάβει πο-
λύ καλά από την πρώτη στιγµή την άµετρη 
φιλοδοξία του. 
 Ποια ήταν η γνώμη του Παπανδρέου για 

τον Θεόδωρο Πάγκαλο;
Τον τίµησε, τον τοποθέτησε στα σηµαντικό-
τερα υπουργεία! Υπήρχαν στιγµές που εµπι-
στεύθηκε κρίσιµες διαπραγµατεύσεις. Είναι 
αδιανόητο να φανταστεί κανείς πώς αυτός 
ο άνθρωπος, µε µια στρεψόδικη διαστρο-
φική στάση, κατάντησε δεξιός ψηφοφόρος 
και µανιακός καταδιώκτης κάθε λαϊκής πο-
λιτικής έκφρασης. Ο Ανδρέας όσο τον καλί-
γωνε δεν τον φοβόταν. Από το «Πεντελικόν» 
και µετά είχε τελειώσει η περίπτωσή του. Ξέ-
φυγε οριστικά. 
 Ποιο ήταν τα μεγαλύτερο «φίδι» που είχε 

δίπλα του ο Ανδρέας; Από ποιον ένιωσε προ-
δομένος;

Από την εκσυγχρονιστική οµάδα. Στο σύνολό 
της. Καραδοκούσαν και έβγαλαν τις µάσκες 
αυτοστιγµεί, µόλις ο Ανδρέας έπαψε να είναι 
παρών. Εξαφάνισαν ό,τι τον θύµιζε. Εδώ εί-
ναι το παράπονό µου από τον Γιώργο. Οταν 
ήρθε η σειρά του, αποδεκάτισε ακόµη και 
τον τελευταίο ανδρεοπαπανδρεϊκό. Μετάλ-
λαξαν το ΠΑΣΟΚ σε κόµµα του συστήµατος 
και της νέας τάξης, τα περιγράφω αναλυτικά. 
 Σας είχε πει ποιον θα ήθελε για διάδοχό του;
Πρώτα απ’ όλα ήθελε την πολιτική συνέχεια 
του έργου του. ∆εν διανοούνταν την κατα-
στροφή του πολιτικού του οικοδοµήµατος 
και την προσχώρηση στο στρατόπεδο του ε-
χθρού. Πρόσωπο εγγυητή δεν ήθελε. Ιδεολο-
γική και πολιτική στρατηγική είχε εκπονήσει. 
Περιλαµβάνονται αυτά στον µη εκφωνηµένο 
λόγο του στο Συνέδριο του 1996. 
 Από τα βέλη σας δεν ξεφεύγουν οι κ.κ. Χυ-

τήρης και Αθανασάκης. Δύο πρόσωπα του στε-
νού του περιβάλλοντος. Τι τους καταλογίζετε;

Εγιναν σηµιτάνθρωποι για την ατοµική τους 
πολιτική επιβίωση. Αυτό φτάνει. Ας κάνουν 

την αυτοκριτική τους. 
 Δεν φοβάστε την αντίδραση αυτών που κα-

τηγορείτε στο βιβλίο; Λέτε ότι είστε αποφασι-
σμένη να μην παίξετε μαζί τους, αλλά να μα-
τώσετε. Τι εννοείτε;

Οτι είµαι απόλυτα εξοπλισµένη µε το δίκιο 
και την οργή του Ανδρέα και πλέον έχω δίπλα 
µου όλο τον ελληνικό λαό, που δεν ξεχνά και 
θα υπερασπιστεί τον Ανδρέα, προβάλλοντας 
τις θέσεις που οι επίγονοί του εξαφάνισαν και 

πρόδωσαν. 
 Το ΠΑΣΟΚ πρέπει, 

κατά τη γνώμη σας, 
να βάλει λουκέτο;
Είναι µια ψευδεπίγρα-
φη καρικατούρα -σαν 
το ΚΙ∆ΗΣΟ- και οι θέ-
σεις τους δεν έχουν 
καµία απολύτως σχέ-
ση µε τον Ανδρέα. 
Αυτά είναι κακέκτυπα 
του ρωµαλέου πατρι-
ωτικού σοσιαλιστικού 
κινήµατος. ∆εν έχουν 
κανένα λόγο ύπαρξης, 
καπηλεύονται τα συ-
ναισθήµατα και τη 
µνήµη του Ανδρέα, 
ενώ δεν τον σέβονται 
ούτε στα εθνικά, ούτε 
στα κοινωνικοοικονο-
µικά ζητήµατα. 

 Εχει ξεπατικώσει ο 
Τσίπρας τον Ανδρέα, 
όπως λένε; Ισχυρίζε-
στε ότι έχει «γκελ»...
Πρόκειται για µια α-
πόπειρα εξωτερικής 
µίµησης, δίχως το πο-
λιτικό περιεχόµενο. Ε-
χει κάποια χάρη, αλλά 

δεν έχει το πολιτικό πνεύµα. Αν ακολουθούσε 
τις απόψεις του Ανδρέα, π.χ., για την ποντια-
κή γενοκτονία, δεν θα είχε τον Νίκο Φίλη και 
τη Σία Αναγνωστοπούλου υπουργούς. Αυτή 
η οµάδα των εθνοαποδοµητών που έχει µαζί 
του είναι κακιά σκουριά για τη χώρα. 
 Αναφέρετε ότι τον Ανδρέα τον τυραννού-

σαν τα πολιτικά του λάθη. Π.χ. θεωρούσε ότι 
αδίκησε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή επειδή 
τον έβγαλε από την Προεδρία. Τι σας είχε πει; 

Το έφερε βαρέως. Από τη µία ήθελε να ξεφύ-
γει από τις υπερεξουσίες τότε του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας, από την άλλη τα βρήκανε 
στο θέµα της υπεράσπισης της Μακεδονίας 
και όπως καταλαβαίνετε ο Ανδρέας, είχε συναι-
σθήµατα και αξιοπρέπεια. Τα αναφέρω στην 
αυτοκριτική του. Σας αποκαλύπτω ότι στην τε-
λευταία συνάντησή τους ο Καραµανλής τού 
είχε πει µε περηφάνια: «Ανδρέα, µόνο εσύ κι 
εγώ είµαστε που έχουµε ιδρύσει κόµµατα». 
 Για άλλους πολιτικούς αντιπάλους τι γνώ-

μη είχε; Για παράδειγμα, για τον Κωνσταντί-
νο Μητσοτάκη;

Τον θεωρούσε ανέντιµο πολιτικό αντίπαλο. Υ-
πήρξε µεταξύ τους χάσµα αγεφύρωτο. Το ό-
τι τιµωρήθηκε για το 1965 µε τον ίδιο τρόπο 
το θεώρησε θεία δίκη. Εχω αφιερώσει ειδική 
παράγραφο στο βιβλίο. 
 Μιλάτε θερμά για τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον πρώην 
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Πρόκειται 
για πολιτική ή προσωπική εκτίμηση;

Ο µεν Πρόεδρος είναι µια ξεχωριστή, ευγενι-
κή µορφή, µε άψογη θεσµική κατάρτιση και τ-
ον εκτιµώ. Ποτέ δεν µε ξέχασε, ακόµη και τώ-
ρα που είναι Πρόεδρος. Ο δε Κώστας Καρα-
µανλής φάνηκε να προσπαθεί, αλλά να παγι-
δεύεται από το ίδιο του το πολιτικό σώµα. Και 
δείλιασε. Τον εκτιµώ για την ευγένειά του α-
πέναντί µου και τον κρίνω για τα πολιτικά λά-
θη και τις αδυναµίες του. 

«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ, που περιλαμ-
βάνει την πολιτική παρακαταθήκη 
του Ανδρέα Παπανδρέου, όφειλαν 
να το είχαν συγγράψει το ΠΑΣΟΚ 
και το Ιδρυμα Ανδρέα Παπανδρέ-
ου», λέει η ∆ήμητρα Παπανδρέου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
Αποδείχθηκε αρνητικός 

αντίποδας όσων πρέσβευε ο 
Ανδρέας. ∆εν κατάφερε ποτέ 
να αποδεχθεί το DNA του ως 
Ελληνας εκ πατρός»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
Πρόκειται για μια απόπειρα 

εξωτερικής μίμησης, δίχως 
το πολιτικό περιεχόμενο. 
Εχει κάποια χάρη, αλλά δεν 
έχει το πολιτικό πνεύμα»



«Η σχέση μου μαζί του με σφράγισε
βαθιά και ανεπανάληπτα»

«Ηταν κυρίαρχο 
αρσενικό...»


