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Σκληρή κριτική του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση από τα Γιάννενα

Με έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ για τις
διαπραγματεύσεις , τους χειρισμούς του Πάνου Καμμένου στα Εθνικά ζητήματα αλλά και
για την εξεταστική επιτροπή που προτείνει η κυβέρνηση για τα μνημόνια τοποθετήθηκε από
τα Γιάννενα ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο
οποίος βρίσκεται στην πόλη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου ενόψει του
συνεδρίου του κόμματος στα μέσα Μαΐου.

«Δηλώσεις όπως αυτές του κυρίου Καμμένου για την από κοινού με τις ΗΠΑ
συνεκμετάλλευση του Αιγαίου σε ποσοστό 70- 30%, που τυγχάνουν μάλιστα αποδοχής από
τον Πρωθυπουργό, αποτυπώνουν τον επικίνδυνο ερασιτεχνισμό της Κυβέρνησης. Δεν έχουν
τη λαϊκή εντολή από τον Ελληνικό λαό να παζαρεύουν το Αιγαίο, δεν έχουν τη λαϊκή εντολή
για τέτοιου τύπου παιχνίδια με τα εθνικά μας θέματα.

Εμείς στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς
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αστερίσκους, όταν αυτή δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα και όχι λύσεις στα
πολιτικά αδιέξοδα που δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση με αίολες υποσχέσεις στον
Ελληνικό λαό που σήμερα σφραγίζονται η μία μετά την άλλη σαν ακάλυπτες επιταγές»,
σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εταίρους για το ΠΑΣΟΚ και
τον κ. Ανδρουλάκη το ζητούμενο είναι αφενός να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για το
περιεχόμενο αυτών και κυρίως μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες. «Θα στηρίξουμε
ως ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια της κυβέρνησης ώστε να έρθει μικρότερος λογαριασμός στην
τσέπη των πολιτών, αλλά δεν θα στηρίξουμε ραντεβού στα τυφλά και έωλες πολιτικές για
τα εθνικά ζητήματα» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι
όσο χάνεται χρόνος λειτουργεί εις βάρος της χώρας και επισημαίνοντας ότι ο κ. Τσιπρας
και η κυβέρνησή του θα κριθούν εκ του αποτελέσματος και την ουσία και όχι από το
«θεατρικό» των διαπραγματεύσεων.

Για το θέμα της εξεταστικής για τα μνημόνια που προτείνει η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ δεν
είναι αντίθετο δηλώνοντας «όλα στο φώς» και ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι όμως η
εξεταστική αυτή δεν θα πρέπει να ξεκινά από το 2010 και μετά αλλά από πολύ νωρίτερα με
τον κ. Ανδρουλάκη να ασκεί κριτική τόσο στην κυβέρνηση Καραμανλή όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ
ως αντιπολίτευση όλα τα προηγούμενα χρόνια για στείρα αντιπολίτευση, μην διστάζοντας
μάλιστα να κάνει λόγο για στρατηγική συμφωνία της δεξιάς πολυκατοικίας και του ΣΥΡΙΖΑ
ώστε να ξεπλείνουν τις ευθύνες τους, με τον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ μάλιστα να διερωτάται αν το μνημόνιο το έφερε ο πελαργός.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή όμως δεν θα
πρέπει να ξεκινά από το 2010 αλλά πολύ νωρίτερα για να έρθουν όλα στο φώς. Να
αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για τα όσα έγιναν την περίοδο 2004-2009 από τον κύριο
Καραμανλή. Το μνημόνιο δεν το έφερε ο πελαργός. Ούτε το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ένα πρωί να
κάνει δυσάρεστες επιλογές με τεράστιο κόστος. Η επιλογή του κυρίου Τσίπρα να θέλει να
καλύψει τις ευθύνες του κυρίου Καραμανλή αποδεικνύει τη στρατηγική συμμαχία που έχουν
συνάψει και η οποία εκφράστηκε στην επιλογή του να συγκυβερνήσει με τον κύριο Καμμένο,
στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας με όλα τα ιστορικά συμφραζόμενα αλλά και
στο χρονικό περιθώριο της Εξεταστικής Επιτροπής. Πρέπει να καταλάβουν ότι η
επιφανειακή επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθούν έχει κοντά ποδάρια, γιατί τα
ζητήματα χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις και όχι δαιμονοποιήσεις, φανταστικούς
εχθρούς και συνωμοσιολογίες».

Κρίσιμο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ είναι αν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει διγλωσσία.
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«Σενάρια νέων εκλογών ή δημοψηφίσματος δείχνουν την οπορτουνιστική διάθεση της
Κυβέρνησης που δεν συνυπολογίζει που βρίσκεται σήμερα η πραγματική οικονομία. Ο κύριος
Τσίπρας με τον κύριο Καμμένο έχουν επιδοθεί σ' ένα άκρατο παιχνίδι εθνολαϊκισμού και
μέσα από μια επικοινωνιακή καταιγίδα προσπαθούν να αποκρύψουν την πραγματική
διάσταση της διαπραγμάτευσης».

Όσο για το ΠΑΣΟΚ το συνέδριο σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη θα οδηγήσει στον
επαναπροσδιορισμό του, στην επαναριοθέτηση του ιδεολογικά και πολιτικά μετά τις
τελευταίες εκλογές, επιδιώκοντας μέσα από την συζήτηση ιδεών, θέσεων και της νέας
θεσμικής λειτουργίας της παράταξης να καταφέρει να γίνει κομμάτι της επανασύνταξης
του προοδευτικού, δημοκρατικού και κεντροαριστερού χώρου που όπως τόνισε έχει ανάγκη
ο τόπος.

«Ο τόπος έχει ανάγκη τη Δημοκρατική Παράταξη και οφείλουμε να κάνουμε όλες τις
απαραίτητες κινήσεις χωρίς προσωπικές στρατηγικές για να ξαναπαίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στο πολιτικό χάρτη της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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