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"Ωςεξαιρετικά αρνητική εξέλιξη που θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί και δεν βοηθάει μία ημέρα πριν
τις αυτοδιοικητικές και ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές" θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης τη
ρήξη στις σχέσεις της Φώφης Γεννηματά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το Σάββατο το μεσημέρι.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που εκλέχθηκε την περασμένη Κυριακή και πάλι πρώτος ευρωβουλευτής
με το Κίνημα Αλλαγής, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπογραμμίζει με
νόημα ότι "η ενότητα σφυρηλατείται με τον σεβασμό στις ιδέες, στη δημοκρατική λειτουργία αλλά
και την ιστορία της παράταξης και των προσώπων που πρωταγωνίστησαν στις κρίσιμες καμπές
της".
Αναφερόμενοςστη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει πως "η καλύτερη
λύση για την αντιμετώπιση της ανόδου των αντιευρωπαϊκών και ακροδεξιών ομάδων είναι η
προγραμματική συνεργασία μεταξύ Σοσιαλιστών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων, η οποία θα
προωθήσει την ταχύτερη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, και αναφέρει ότι ο επικεφαλής
υποψήφιος των Σοσιαλιστών Φράνς Τίμερμανς, και των Φιλελευθέρων, Μαργκρέτ Βέσταγκερ είναι
δύο πρόσωπα που μπορούν να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας.
Οκ. Ανδρουλάκης εξηγεί, μιλώντας στο Πρακτορείο, ότι η ΝΔ πέτυχε μεγάλη νίκη γιατί καρπώθηκε
το μεγαλύτερο ποσοστό της δυσαρέσκειας των πολιτών για την κυβερνητική πολιτική ωστόσο
σημειώνει πως αποφεύγει κάθε γόνιμη συζήτηση θέλοντας να αντικαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία επενδύοντας μόνο στην απογοήτευση.
Γιατη μικρή άνοδο των ποσοστών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ο ευρωβουλευτής και ηγετικός
παράγοντας του, τονίζει ότι θα πρέπει να πείσει τους προοδευτικούς πολίτες ότι "έχουμε αφήσει
πίσω μας τις νοοτροπίες που πλήγωσαν και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις στα
καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει", όπως λέει και υπογραμμίζει ότι "οι εθνικές εκλογές
αποκτούν χαρακτηριστικά μίας πολύ κρίσιμης μάχης για το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης".
Δηλώνει ότι τις ημέρες μέχρι τις εθνικές εκλογές, το Κίνημα Αλλαγής θα παρουσιάσει το
πρόγραμμα και τις προτεραιότητές του για την Ελλάδα για να πείσει τους πολίτες να το
εμπιστευθούν.
Γιατις μετεκλογικές συνεργασίες και το ενδεχόμενο να συμπράξει σε κυβέρνηση συνεργασίας, ο

Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει, στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι μόνο ο λαός με την ψήφο
του μπορεί να αποφασίσει αν το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θα συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση ή θα
παραμείνει στην αντιπολίτευση. "Αν οι πολίτες στις 7 Ιουλίου μας δώσουν ένα ισχυρό ποσοστό,
αυτό θα σημαίνει ότι επιδοκιμάζουν τις προτάσεις μας και θα μας δώσουν τη δύναμη να
επιβάλουμε κάποιες από αυτές στο πλαίσιο μίας προγραμματικής συμφωνίας εάν χρειαστεί. Αν
όμως ο κόσμος δεν μας στηρίξει με την ψήφο τους στις εθνικές εκλογές, δεν πρέπει να
στρουθοκαμηλίσουμε αλλά να επιλέξουμε τον ρόλο της υπεύθυνης αντιπολίτευσης που επίσης
έχει τόσο ανάγκη ο τόπος".

Ολόκληρη η συνέντευξη:
Πώς σχολιάζετε κύριε Ανδρουλάκη τη σύγκρουση της Φώφης Γεννηματά με τον
Ευάγγελο Βενιζέλο;
Ήτανμία εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη που θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί και δεν βοηθάει μία
ημέρα πριν τις αυτοδιοικητικές και ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές. Αυτή την κρίσιμη στιγμή
χρειαζόμαστε ενότητα ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η
ενότητα όμως σφυρηλατείται με τον σεβασμό στις ιδέες, στη δημοκρατική λειτουργία αλλά και την
ιστορία της παράταξης και των προσώπων που πρωταγωνίστησαν στις κρίσιμες καμπές της.
Οφείλουμε όλοι μας να σεβαστούμε τη γνήσια αγωνία των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ για το
παρόν και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης.
Ποια είναι, κύριε Ανδρουλάκη, η ερμηνεία σας για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών;
Τοεπόμενο Κοινοβούλιο θα έχει μεγάλη διασπορά δυνάμεων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι
Σοσιαλιστές και Δημοκράτες έχασαν περίπου το 15% των Ευρωβουλευτών τους. Όμως εκτός των
δύο παραδοσιακών ευρωπαϊκών κομμάτων, είδαμε και τις δυνάμεις της Αριστεράς να υποχωρούν
σημαντικά, χάνοντας το 20% περίπου των ευρωβουλευτών τους. Από την προεκλογική περίοδο
είχα σημειώσει, η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της ανόδου των αντιευρωπαϊκών και
ακροδεξιών ομάδων είναι η προγραμματική συνεργασία μεταξύ Σοσιαλιστών, Πρασίνων και
Φιλελευθέρων, η οποία θα προωθήσει την ταχύτερη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, την
αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και ένα ολοκληρωμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν την
απαραίτητη δυναμική στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πιστεύω ότι τόσο ο επικεφαλής υποψήφιος
των Σοσιαλιστών κ. Τίμερμανς, όσο και η κυρία Βέσταγκερ είναι δύο πρόσωπα που μπορούν να
ηγηθούν αυτής της προσπάθειας.
Πού αποδίδετε την άνετη επικράτηση της ΝΔ;
ΗΝέα Δημοκρατία καρπώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό της δυσαρέσκειας των πολιτών για την
κυβερνητική πολιτική. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αποφεύγει κάθε γόνιμη συζήτηση
θέλοντας να αντικαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία επενδύοντας μόνο στην απογοήτευση.
Κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ότι αντί της ΝΔ
στρέφεστε εναντίον του κι αυτό είναι ένας λόγος της ήττας του. Τι απαντάτε;

ΤοΚίνημα Αλλαγής ανήκει στην αντιπολίτευση και όπως συνηθίζεται στα δημοκρατικά
πολιτεύματα, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα ασκούν κριτική κυρίως στην κυβέρνηση. Σε κάθε
περίπτωση εμείς έχουμε αυτόνομη πορεία, απέναντι και στα δύο αυτά κόμματα του μικρού
δικομματισμού που συνέβαλλαν με τις πράξεις τους να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Τόσο ο κ.
Σαμαράς, όσο και ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια, αρνούμενοι τον πολιτικό διάλογο και την συναίνεση
όσο βρίσκονταν στην αντιπολίτευση, ευθύνονται για την απώλεια των θυσιών του Ελληνικού με
αποτέλεσμα η χώρα μας να μην ανακάμψει όσο γρήγορα ανέκαμψαν άλλες οικονομίες της
Ευρώπης όπως η Κύπρος και η Πορτογαλία.
ΤοΚίνημα Αλλαγής ενόψει των εθνικών εκλογών παρουσιάζει ένα προοδευτικό κυβερνητικό
πρόγραμμα στους πολίτες, το οποίο θα απελευθερώσει αναπτυξιακές δυνάμεις της Ελληνικής
Οικονομίας. Προτείνουμε την προοδευτική μείωση των φορολογικών συντελεστών, την
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που είναι πλέον ένα μείζον εθνικό
ζήτημα και την αντιμετώπιση του όλο και αυξανόμενου ιδιωτικού χρέους με δίκαιο τρόπο ώστε να
δώσουμε ανάσα σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν και να δώσουμε κίνητρα σε όσους άντεξαν τα
χρόνια της κρίσης. Το μοντέλο όπου όποιος παράγει, βυθίζεται από την προκαταβολή φόρου και
τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε επενδύσεις που θα
δημιουργήσουν νέες και καλές θέσεις εργασίας.
Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ πέτυχε μικρή άνοδο. Είναι επαρκής, ενόψει των εθνικών εκλογών;
Κατάτη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, Τσίπρας και Μητσοτάκης προσπάθησαν να
αντικαταστήσουν την μηχανική της πόλωσης που δημιουργεί το μπόνους των 50 εδρών του
εκλογικού νόμου με συγκρούσεις εντός της Βουλής χρησιμοποιώντας ακραίο και παρακμιακό
κοινοβουλευτικό λόγο. Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα, το Κίνημα Αλλαγής κατάφερε και
διατήρησε τα ποσοστά του, μείναμε όμως μακριά από το στόχο του διψήφιου ποσοστού που θα
μας έδινε την απαραίτητη ώθηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές εκλογές αποκτούν χαρακτηριστικά
μίας πολύ κρίσιμης μάχης για το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης.
Θα είστε υποψήφιος και στις εθνικές εκλογές;
Ημάχη των ερχόμενων εθνικών εκλογών όπως είπα προηγουμένως είναι κρίσιμη για την
Δημοκρατική Παράταξη και για αυτό οφείλουμε όλοι μας, εκλεγμένοι και μη, να συστρατευτούμε
για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Το θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση όλων όσων έχουν
τιμηθεί από την παράταξη όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς θα βοηθήσω θα το συναποφασίσουμε με
την πρόεδρό μας, Φώφη Γεννηματά, τις επόμενες ημέρες. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους
δεκάδες χιλιάδες πολίτες που με στήριξαν στις απερχόμενες Ευρωπαϊκές εκλογές και δεσμεύομαι
ότι δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνη τους. Η πληροφορία ότι θα παραιτηθώ από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν ισχύει. Θα ήταν απρέπεια εκ μέρους να εγκαταλείψω την εντολή που έδωσαν να
αγωνιστώ για ένα ισχυρότερο ρόλο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις
αναγκαίες συγκρούσεις και αλλαγές που επιβάλλονται για να επιστρέψουμε στην εποχή της
σύγκλισης και της ευημερίας.

Σε ποιους θα πρέπει να απευθυνθεί για να ανεβάσει τα ποσοστά του; Tι θα πρέπει να
κάνει;
Κατάτη διάρκεια της κρίσης πολλοί από τους πολίτες που στο παρελθόν ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ και
εκφραζόντουσαν μέσα από την Δημοκρατική Παράταξη, απογοητευμένοι από συμπεριφορές του
παρελθόντος και πιεσμένοι από την κρίση, αποφάσισαν να δοκιμάσουν την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ.
Περίμεναν το κάτι το καινούργιο και αντί αυτού είδαν τον ΣΥΡΙΖΑ να μεταχειρίζεται τις χειρότερες
πρακτικές του παλαιοκομματισμού, εργαλειοποιοώντας κοινωνικές παροχές ως προεκλογική
δωροδοκία. Έλεγαν για "πρώτη φορά αριστερά", ξεχνώντας την μεγαλειώδη νίκη του Ανδρέα
Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1981, αλλά συγκυβέρνησαν με το ακροδεξιό
κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. 'Ακουγαν για ηθικό πλεονέκτημα μέχρι που αυτό βούλιαξε στο
κότερο πολυεκατομμυριούχου που έκανε δωρεάν διακοπές ο κ. Τσίπρας. Το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών αποδεικνύει ότι ο κόσμος αυτός έχει απογοητευθεί. Για να γίνει όμως αυτό θα
πρέπει να του αποδείξουμε ότι και εμείς έχουμε αλλάξει. Ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τις
νοοτροπίες που πλήγωσαν και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις στα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Πώς πρέπει να απαντήσει στο δίλημμα, πολιτική σταθερότητα ή κυβερνητική αβεβαιότητα;
Στοδίλημμα αυτό θα απαντήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 7 Ιουλίου. Το ΠΑΣΟΚ έχει
αποδείξει με τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης ότι ποτέ δεν έβαλε το κομματικό
συμφέρον πάνω από το εθνικό, πληρώνοντας μάλιστα βαρύ πολιτικό κόστος. Στις
οπορτουνιστικές επιλογές πρωταθλητές είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η
Δημοκρατική Παράταξη και για αυτό αξίζει τη στήριξη του ελληνικού λαού.
Με δεδομένο το νέο πολιτικό τοπίο που σχηματίζεται, ισχύει η παλαιότερη τοποθέτησή
σας ότι "το ΚΙΝΑΛ θα στηρίξει μόνο αν έχει υψηλά ποσοστά ενώ αν είναι χαμηλά να μείνει
στην αντιπολίτευση";
Επιμένωότι μόνο ο λαός με την ψήφο του μπορεί να αποφασίσει αν θα συμμετάσχουμε σε μία
κυβέρνηση ή θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση. Τις ημέρες μέχρι τις εθνικές εκλογές, το
Κίνημα Αλλαγής θα παρουσιάσει το πρόγραμμά και τις προτεραιότητές του για την Ελλάδα. Αν οι
πολίτες στις 7 Ιουλίου μας δώσουν ένα ισχυρό ποσοστό, αυτό θα σημαίνει ότι επιδοκιμάζουν τις
προτάσεις μας και θα μας δώσουν τη δύναμη να επιβάλουμε κάποιες από αυτές στο πλαίσιο μίας
προγραμματικής συμφωνίας εάν χρειαστεί. Αν όμως ο κόσμος δεν μας στηρίξει με την ψήφο τους
στις εθνικές εκλογές, δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίσουμε αλλά να επιλέξουμε τον ρόλο της
υπεύθυνης αντιπολίτευσης που επίσης έχει τόσο ανάγκη ο τόπος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

