Τέσσερις ανεξάρτητοι υπέρ
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Τουςπέντε πρώτους (;) ανεξάρτητους βουλευτές που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ
για καταψήφιση του νομοσχεδίου της μικρής ΔΕΗ εντόπισε η Κουμουνδούρου.
Θεοδώρα Τζάκρη, Μάρκος Μπόλαρης, Οδυσσέας Βουδούρης, Θόδωρος Παραστατίδης και Πάρις
Μουτσινάς δίνουν το "παρών" στο προσκλητήριο ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση μετώπου κόντρα στην
ιδιωτικοποίηση.
Η ανεξάρτητη βουλευτής, προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρα Τζάκρη αναμένεται να
παραστεί και στην αυριανή εκδήλωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για "αντίσταση" στο
νομοσχέδιο ενώ οι προαναφερόμενοι τέσσερις με ραδιοφωνικές τους παρεμβάσεις (Real),
συντάχθηκαν πλήρως με την του ΣΥΡΙΖΑ πρόταση.
«Η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ είναι σωστή. Θα συμμετάσχω σε αυτήν. Καταλαβαίνω
την λογική της ανταγωνιστικότητας που πρέπει να υπάρξει, δεν καταλαβαίνω και δεν συμφωνώ
καθόλου με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων. Δεν γίνεται να ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα. Η λογική
της κυβέρνησης είναι πρωτοφανής ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα», δηλώνει ο Μάρκος
Μπόλαρης.
«Δεν πρόκειται να ψηφίσω. Θα είμαι παρών στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και θα έχω
συμμετοχή στη δημιουργία μετώπου κατά του νομοσχεδίου της μικρής ΔΕΗ. Η πρωτοβουλία του
ΣΥΡΙΖΑ είναι σε θετική κατεύθυνση» εκτιμά από πλευράς του καιι ο Θόδωρος Παραστατίδης,
ανεξάρτητος βουλευτής Κιλκίς.
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα συμμετάσχω σε αυτή. Πρέπει να υπάρξει ευρύτερο μέτωπο δημοκρατικών και
αριστερών δυνάμεων, η αριστερά από μόνη της δεν αρκεί για να κυβερνήσει» επισημαίνει - ο ήδη
συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ- Οδυσσέας Βουδούρης.
«Κατ’ αρχήν είμαι θετικός στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο για τη μικρή
ΔΕΗ. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την εξυγίανση και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας της
επιχείρησης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Το νομοσχέδιο συναντά και μεγάλες
αντιδράσεις στην κυβερνητική πλειοψηφία, για αυτό και αναβλήθηκε για την επόμενη Τετάρτη»,
τονίζει και ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής (εκ της ΔΗΜΑΡ ορμώμενος) Πάρης Μουτσινάς.
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