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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΥΣ Ν.Α.

Τη σημασία που έχει η διαδικασία ανάδειξης επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα της
κεντροαριστεράς να λειτουργήσει συσπειρωτικά και όχι διχαστικά τονίζει σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα μας ο ευρωβουλευτής κι ένας εκ των 10 υποψηφίων, Νίκος
Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης μας μίλησε για το παρών αλλά και το μέλλον της Κεντροαριστεράς,
αποκλείοντας το ενδεχόμενο να παίξει το ρόλο του κομπάρσου σε κυβερνήσεις της Ν.Δ. ή
του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως ο στόχος του είναι η ανάδειξη του
επικεφαλής να συνοδευτεί από τη διεύρυνση της παράταξης η οποία, όπως τονίζει,
αποτελεί καθολικό αίτημα «σε όσους αντιλαμβάνονται τη σημασία μιας ισχυρής,
προοδευτικής φωνής με φιλοευρωπαϊκό στίγμα που θα λειτουργεί εξισορροπητικά στο
πολιτικό σύστημα»

Ολόκληρη η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Ανδρουλάκης στον Αλέξανδρο Θεμελή είναι η
εξής:

1/4

Αναγκαία η μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 09:20 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 09:33

1. Διεκδικείτε μαζί με άλλους εννιά υποψηφίους την ηγεσία του νέου κινήματος που θα
εκφράζει την Κεντροαριστερά. Έχει μέλλον ένα τέτοιο πολιτικό εγχείρημα στην Ελλάδα
την ώρα που η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη καταρρέει και που τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και
η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχουν αποδεδειγμένα πρόβλημα στο να πείσουν την κοινωνία;

Τα κόμματα δεν τα γεννούν οι φιλοδοξίες αλλά οι ανάγκες της κοινωνίας. Σήμερα το αίτημα
για τη δημιουργία ενός νέου φορέα είναι καθολικό στους ψηφοφόρους του χώρου αλλά και
σε όσους αντιλαμβάνονται τη σημασία μιας ισχυρής, προοδευτικής φωνής με
φιλοευρωπαϊκό στίγμα που θα λειτουργεί εξισορροπητικά στο πολιτικό σύστημα. Μια
τέτοια εξέλιξη θα έχει πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα της δημοκρατίας και θα
συμβάλλει και στον εξορθολογισμό του δημοσίου διάλογου, ειδικά στα εθνικά θέματα και
την οικονομία. Για να συμβεί αυτό πρέπει το ίδιο το κόμμα και οι ιδέες του να μην
ακολουθούν την πεπατημένη των αρχηγικών κομμάτων του παρελθόντος με τη δημαγωγική
κουλτούρα και τον λαϊκισμό που τόσο μεγάλη ζημιά έκαναν στη χώρα. Ο νέος φορέας
οφείλει να λειτουργήσει υπό αυστηρές προϋποθέσεις εσωτερικής δημοκρατίας. Λέμε συχνά
ότι οι πολίτες είναι δύσπιστοι και δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτική. Εδώ είναι λοιπόν,
η χρυσή ευκαιρία για την εισαγωγή ενός νέου ήθους στα κοινά.

2. Ποια είναι η γνώμη σας για το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας του κόμματος της
κεντροαριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ; Νομίζετε ότι η μέχρι τώρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στην
αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση αφήνει περιθώρια ώστε αυτή η συνεργασία να
προωθήσει τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα;

Η μέχρι σήμερα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η εξουσία.
Τώρα που το αφήγημα του αντιμνημονιακού μετώπου καταρρέει φαίνεται ότι αναζητεί
απεγνωσμένα σωσίβια για να κρατηθεί στην εξουσία. Ο τρόπος που πολιτεύεται και το ήθος
της εξουσίας που ασκεί, δεν έχουν καμία σχέση με προοδευτικές αρχές και αξίες.
Αντιθέτως, αποπνέουν βαθιά συντήρηση και παρωχημένο παρελθόν και μάλιστα συνδέονται
άμεσα με τις πολίτικες που μας οδήγησαν στη κρίση και εμποδίζουν την έξοδο από αυτή. Η
μόνη συνεργασία που συνειδητά έχει δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό με τους
Ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμμένου, το οποίο μάλλον δύσκολο θα διαρραγεί όσο
τους συνδέει η κοινή αγάπη για την εξουσία.

3. Πολλοί θεωρούν ότι το κόμμα στο οποίο θέλετε να ηγηθείτε δεν μπορεί να αποτελεί
τίποτα αλλά παρά ο εταίρος σε μια κυβέρνηση με πρώτο κόμμα τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορείτε να δώσετε το στίγμα που θέλετε εσείς να έχει ο νέος αυτός πολιτικός φορέας
και με ποιους χώρους μπορεί πιθανά να συνεργαστεί;

2/4

Αναγκαία η μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 09:20 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 09:33

Ο λαός με την ψήφο του είναι εκείνος που πάντοτε καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις και
είναι μάλλον περιφρονητικό προς την βούληση του να προεξοφλούμε το μετεκλογικό τοπίο.
Όπως και να έχει, εμείς φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό κόμμα
που θα λαμβάνει συλλογικά όλες τις κρίσιμες αποφάσεις. Ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε
να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας μόνο στη βάση μιας πολύ συγκεκριμένης
προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θα τηρηθεί και από τα δυο μέρη. Σε ότι αφορά το
στίγμα που θέλω να δώσω στο νέο φορέα, φιλοδοξία μου είναι να διευρύνω τα όρια της
παράταξης, αγκαλιάζοντας όλο τον κόσμο από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι το φιλελεύθερο
κέντρο, ώστε να ανταποκρίνεται στο ιστορικό και κοινωνικό της εύρος. Αυτή η παράταξη
υπάρχει σήμερα, είναι ζωντανή στη κοινωνία αλλά δεν αποτυπώνεται στην κεντρική
πολιτική σκηνή της χώρας. Η παράταξη βρίσκεται σήμερα στα μεσαία στρώματα που
βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται και στον κόσμο της αγροτιάς που ζει με
την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Η πρόκληση για εμάς είναι να επανασυνδεθούμε με αυτές
τις κοινωνικές ομάδες που ιστορικά αποτέλεσαν και τον κορμό της παράταξης.

4. Δέκα υποψηφιότητες σε ένα χώρο που μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να εκφράζει
παραπάνω από το 6-8% του εκλογικού σώματος, δεν είναι σχήμα οξύμωρο;

Ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων δεν είναι απαραίτητα κακός καθώς ευνοεί την πολυφωνία
και την έκφραση διαφορετικών απόψεων. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι η
προεκλογική εκστρατεία να μετατραπεί σε 10 ανεξάρτητες προεκλογικές εκστρατείες –
μονόλογους χωρίς καμία αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πρέπει να πολιτικοποιήσουμε την
προεκλογική εκστρατεία, να κατατεθούν οι προγραμματικές θέσεις των υποψηφίων και να
υπάρξει ένας δημιουργικός διάλογος μεταξύ μας, δημιουργώντας και ένα κλίμα ενότητας
για την επόμενη ημέρα. Για το λόγο αυτό έχω ζητήσει να γίνουν 5 κοινές συγκεντρώσεις
στην περιφέρεια, ώστε ο κόσμος να μας ακούσει όλους μαζί από κοντά, καθώς και δύο
τηλεοπτικές συζητήσεις.

5. Υπάρχει ο φόβος αντί για συσπείρωση η διαδικασία της ανάδειξης επικεφαλής να
επιφέρει διάσπαση; Αν ναι, πως θα κινηθείτε εσείς προκείμενου να το αποτρέψετε.

Οι προοδευτικοί πολίτες της χώρας είναι απογοητευμένοι από τις πολλές προσωπικές
στρατηγικές και τα μεγάλα «εγώ» που οδήγησαν τον χώρο στην πολυδιάσπαση. Το
εγχείρημα του ενιαίου φορέα δεν μπορεί παρά να απαντά στην ανάγκη των πολιτών για
ενότητα με όρους μέλλοντος. Από την αρχή πίστευα και υποστήριζα δημοσίως ότι έπρεπε
να προηγηθεί η ίδρυση του νέου φορέα ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να έχουν απαντηθεί με
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δημοκρατικό τρόπο πριν τις εκλογές. Δυστυχώς δεν έγινε έτσι. Τα κόμματα που
συμμετέχουν στη δημιουργία του νέου φορέα, με την εξαίρεση της ΔΗΜΑΡ, τάσσονται υπέρ
της διατήρησης της αυτονομίας των κομμάτων ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλικής
Ελιάς. Βέβαια και στην Ιταλία, η Ελιά μετεξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε ένα
ενιαίο κόμμα, το σημερινό Partito Democratico, οπότε οι πολιτικές εξελίξεις μπορεί να
οδηγήσουν και εμάς προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η μαζική
συμμέτοχη στην εκλογική διαδικασία θα αποτελέσει εγγύηση ενότητας και θα προσδώσει
δυναμική και ανθεκτικότητα στο νέο φορέα. Σε ότι με αφορά , όπως έκανα και στις πιο
δύσκολες στιγμές, θα είμαι εδώ και την επόμενη μέρα και θα αγωνιστώ με όλες μου τις
δυνάμεις για την επιτυχία της παράταξης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών.
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