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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ως χρονιά αντεπίθεσης για το Ποτάμι χαρακτήρισε το 2016 ο επικεφαλής του κόμματος,
Σταύρος Θεοδωράκης ο οποίος βρέθηκε χθες στα Γιάννενα στα πλαίσια του
προσυνεδριακού διαλόγου που έχει ξεκινήσει σε όλη τη χώρα.

«Το 2016 θα είναι χρονιά οργανωτική με στόχο το Ποτάμι να στηριχτεί σε νέες βάσεις και
να αποτελέσει φόβητρο για τους αντιπάλους του και ελπίδα για το λαό. Θέλουμε να γίνουμε
ένα νέο κόμμα με βασική αρχή την άμεση συμμετοχή των στελεχών της Περιφέρειας στα
κεντρικά όργανα του κόμματος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωράκης.

Ο επικεφαλής του Ποταμιού αναφέρθηκε και στο φλέγον θέμα του ασφαλιστικού
μιλάωντας για «μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας» αποδίδωντας ευθύνες τόσο σε
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ
γιατί τα στελέχη του πολέμησαν το νόμο Γιαννίτση.

«Πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό με τη μάχη να είναι για τους
εργαζόμενους και όχι για τους σημερινούς συνταξιούχους. Εμείς θα προσέλθουμε στη βουλή
με προτάσεις και υποδείξεις γιατί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι στην αύξηση των
εργοδοτικών εισφορών. Λύση είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν αυξηθούν οι εισφορές
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δίνουμε ακόμη μια σφαλιάρα στους εργοδότες», τόνισε, για να αναφερθεί και στον υπουργό
Γ. Κατρούγκαλο τον οποίο κατηγόρησε ότι «κάνει δημόσιες σχέσεις όταν ακολουθεί την
πολιτική της κύβερνησης που κινείται στη λογική «εμεις αποφασίζουμε και εσείς
ακολουθείτε»» αναφερόμενος στην επικοινώνια που είχει ο Υπουργός με όλους τους
αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να τους ενημερώσει για το σχέδιο του
ασφαλιστικού χωρίς νωρίτερα να τους ζητήσει τις προτάσεις τους.

«Ο αρμόδιος υπουργός ενημερώνει τους αρχηγούς αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
(!) για την πρόταση της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι οι συναντήσεις του κ.Κατρούγκαλου
είναι για τους φωτογράφους. Καμία συζήτηση, καμία αλλαγή, καμία διόρθωση δεν μπορεί να
γίνει επί των προτάσεών τους. Μόνο χειραψίες, αλληλοκατανόηση και κρύα χαμόγελα. Θα
ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Το Ποτάμι δεν είναι διατεθειμένο να ακολουθήσει το πρόγραμμα
Δημοσίων Σχέσεων της κυβέρνησης. Δεν έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες με την
κυβέρνηση, ούτε προφανώς και με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν θα μετέχουμε, λοιπόν, σε
συναντήσεις «έτσι χωρίς πρόγραμμα» επειδή οι τύποι το επιβάλλουν. Ήμασταν και είμαστε
παρόντες για τα σημαντικά. Να συνεννοηθούμε πως θα σωθεί η χώρα. Όχι να
συνεννοηθούμε πως θα είναι το κάδρο της οικογενειακής φωτογραφίας του πολιτικού
συστήματος. Στα θεάματα, λοιπόν, και στις παράτες να μην μας υπολογίζουν», ανέφερε ο
κ. Θεοδωράκης.
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