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«Δεν αξίζει στην Ελλάδα η μιζέρια, η απομόνωση, το μίσος και η διχόνοια. Αν η
Δημοκρατική Παράταξη δεν αναγεννηθεί, η χώρα μπαίνει σε νέες περιπέτειες».
Με τα
λόγια αυτά, μιλώντας από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε το
διακύβευμα των αυριανών εκλογών. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος για την
ηγεσία του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς ανέλυσε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο
Βελλίδειο, το στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο προοδευτικός χώρος κι αυτός δεν είναι
άλλος από την ανανέωση και παράλληλα την ενότητα ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή γενιάς.
«Συνάντησα πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα, απλών πολιτών, φιλών της παράταξης, παλαιών
στελεχών που έχουν μέσα τους μια φλόγα που δεν έχει σβήσει. Μπορεί τα ποσοστά να
είναι μικρά αλλά η ψυχή της δημοκρατικής παράταξης είναι και παραμένει πάρα πολύ
μεγάλη.
Η παράταξή μας, εάν δεν καταφέρουμε το εγχείρημα αυτό δεν θα έχει χάσει μια κομματική
ευκαιρία μιας εθνικής πρόκλησης. Θα έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να ηγεμονεύσουν για
πολλά χρόνια στην Ελλάδα η συντήρηση, το μίσος, η διχόνοια, η μιζέρια. Η προσπάθεια
λοιπόν που κάνουμε δεν είναι κομματική, δεν είναι προσωπική . Η προσπάθεια που κάνουμε
είναι εθνική πάνω από όλα. Εάν αποτύχουμε, η κοινωνία τα επόμενα χρόνια θα είναι μια
γερασμένη χώρα με τεράστιες κοινωνικές ανισότητες».
Αναφερόμενος στις ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Πυρήνας των
ιδεών μας είναι ο άνθρωπος και οι αξίες του. Οι αξίες της προόδου, της δημοκρατίας, του
σεβασμού των δικαιωμάτων».
Μιλώντας για την ανανέωση αλλά και την ενότητα που πρέπει να έχει η παράταξη
αναφέρθηκε στο παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ το 1974. «Την απόφαση να είμαι υποψήφιος την
πήρα μαζί με λιγοστούς μου φίλους, αυτούς που πορεύτηκα από τα φοιτητικά μου χρόνια.
Απλά παιδιά, εργαζόμενα. Ούτε βόλεψαν ούτε βολεύτηκαν. Ούτε διόρισαν ούτε διορίστηκαν.
Κάποιοι αυτούς τους απλούς ανθρώπους τους ονομάζουν μηχανισμούς. Είναι μηχανισμοί οι
απλοί νέοι της δουλειάς που παλεύουν για την καθημερινότητα και είναι κοινωνία αυτοί που
βίασαν την παράταξη μας με το ρουσφέτι;
Ωραίο το παραμύθι αλλά χωρίς δράκο. Η ενότητά μας θα είναι η ενότητα του 1974. Η
ενότητα που ο απλός άνθρωπος πιστεύει στην παράταξη για να του λύσει τα προβλήματά
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του κι όχι για να τον βολέψει. Να πιστεύει στην παράταξη για να του αλλάξει τη ζωή κι όχι
γιατί κάποιος του έκλεισε το μάτι. Αυτή θα είναι η νέα αρχή».
Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα
πραγματικά προβλήματα, μιλώντας για τις ακροδεξιές θέσεις του Π. Καμμένου και την
άδεια στον Δ. Κουφοντίνα.
«Τι καταφέρνουν; Να αλλάζουν την ατζέντα της κοινής γνώμης. Τη συζήτηση που είναι
συγκεκριμένη. Η χώρα οικονομικά καταρρέει στα χέρια τους. Τα κόκκινα δάνεια και οι φόροι
είναι αυτή τη στιγμή θηλιές στην κοινωνία μας, θηλιές στην οικονομία και μάλιστα από
ποιους; Από αυτούς που κέρδισαν τις εκλογές λέγοντας ότι θα φέρουν Σεισάχθεια. Εμείς
τώρα οφείλουμε να ενωθούμε. Κι όταν λέω ενότητα, δεν εννοώ την ενότητα που είχαμε τα
προηγούμενα χρόνια που μοιράζαμε καρέκλες για να νιώθουμε ότι είμαστε όλοι μαζί»
κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
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