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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Υπέρμαχος της άμεσης σύστασης του ενιαίου πολιτικού φορέα που θα καλύπτει το
σοσιαλδημοκρατικό χώρο εμφανίστηκε από τα Γιάννενα όπου και βρέθηκε τη Δευτέρα ο
πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Μάλιστα τοποθέτησε χρονικά τη δημιουργία αυτού του φορέα
μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ παράλληλα δήλωσε και υποψήφιος για την προεδρία του.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος αναφέρθηκε στον εκλογικό νόμο αλλά και στα σενάρια που τον
φέρνουν να υπουργοποιείται σε έναν επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
-ΑΝΕΛ, τονίζοντας πως σε ότι αφορά το πρώτο δεν υπάρχει θέμα ρήγματος με το ΠΑΣΟΚ
ενώ σχετικά με το δεύτερο ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ο ενιαίος φορέας

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα Μέσα
των Ιωαννίνων έκανε γνωστό ότι μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί το κείμενο της
επιτροπής διαλόγου που έχει συσταθεί προκειμένου να αποτελέσει το κοινό προγραμματικό
πλαίσιο του νέου πολιτικού φορέα στον οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να
συμμετέχουν το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ, το Ποτάμι κι άλλοι μικρότεροι πολιτικοί φορείς αλλά
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και ανεξάρτητοι πολιτικοί.

«Η ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος προκειμένου
να δημιουργηθεί ένας ενιαίος πολιτικός φορέας που θα καλύπτει το κενό μεταξύ του
συντηρητισμού της ΝΔ και του λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω εντός εξαμήνου να έχουμε
καταλήξει», είπε ο κ. Θεοχαρόπουλος ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως δική του επιθυμία είναι
παράλληλα να «τρέξει» και το θέμα της εκλογής επικεφαλής, σε μια διαδικασία στην οποία
δήλωσε παρών.

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ απάντησε και στα σενάρια που τον θέλουν να υπουργοποιείται σε
έναν ανασχηματισμό της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας τα σενάρια αυτά ως επιστημονικής
φαντασίας.

«Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δε θα γίνει δεκανίκι κανενός. Ο στόχος μας είναι η
δημιουργία μιας μεγάλης σοσιαλδημοκρατικής παράταξης, όλα τα άλλα είναι σενάρια
επιστημονικής φαντασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δήλωσε ωστόσο προβληματισμένος από τον κατακερματισμό που εμφανίζει ο
κεντρώος χώρος, δήλωσε παρά ταύτα αισιόδοξος ότι κινήσεις όπως αυτές του Χάρη
Θεοχάρη γίνονται για να ενισχυθεί το εγχείρημα της συσπείρωσης και όχι για να πολεμηθεί.

Ο εκλογικός νόμος

Ο κ. Θεοχαρόπουλος τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην επικαιρότητα και εξαιτίας της
στάσης που κρατά στο νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο. Μια στάση που είναι διαφορετική
από εκείνη του ΠΑΣΟΚ.

Όπως τόνισε, η ΔΗΜΑΡ αλλά και ο ίδιος παραδοσιακά, τάσσονται υπέρ της απλής
αναλογικής με κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών, κάτι που δε γίνεται να αλλάξει
σήμερα.
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Αυτό όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, δε σημαίνει ότι στηρίζει την κυβέρνηση, ούτε φυσικά ότι
υπάρχει θέαμα ρήγματος στη Δημοκρατική Συμπαράταξη.

«Τώρα καλούμαστε να ψηφίσουμε εκλογικό νόμο, όχι να στηρίξουμε μια αναποτελεσματική
κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένα ρήγμα με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Άλλωστε μέχρι
σήμερα με το ΠΑΣΟΚ συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα. Θα ερχόταν και η ώρα που θα
διαφωνούσαμε σε κάτι. Πάντως αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα από όσα
μας χωρίζουν και γι' αυτό προχωράμε ενωμένοι», σημείωσε.

Αλλαγή πολιτικής

Κλείνοντας ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε στην περιοχή
μας με στελέχη της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς επισημαίνοντας ότι η Ήπειρος
πρέπει να αποτελέσει το κέντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας καθώς έχει
όλα τα εφόδια για να το κάνει.

«Δυστυχώς η κυβέρνηση με την περίφημη διαπραγμάτευση έφερε περισσότερα επώδυνα
μέτρα, μειώσεις στις συντάξεις και απουσία εθνικού σχεδίου ανάπτυξης. Χρειάζεται άμεσα
αλλαγή μοντέλου. Η περιφέρεια Ηπείρου τόσο στον αγροτικό όσο και στον τουριστικό
τομέα έχει μεγάλες δυνατότητες αλλά η πολιτική της κυβέρνησης φέρνει λιγότερες
εξαγωγές και περισσότερες παραγωγές. Στο τέλος κανείς δεν θα μπορεί να παράγει στη
χώρα μας», κατέληξε ο κ. Θεοχαρόπουλος.
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