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Της Νίκης Ζορμπά
ΤονΠάνο Σκουρλέτη πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας για νέο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την
εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των
τελευταίων ωρών, ότι ο νυν Υπουργός Εσωτερικών, θα μετακινηθεί στην Κουμουνδούρου.
Στηνπρώτη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος του προγράμματος, ο κ. Τσίπρας
προέβη σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων, τονίζοντας πάντως ότι η έξοδος
από το μνημόνιο είναι αφετηρία νέας εποχής και όχι το τέλος.
Στοπλαίσιο αυτό εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Ν.Δ χαρακτηρίζοντάς την "υβρίδιο ακροδεξιάς
και νεοφιλελευθερισμού".
Παράλληλα, επιχείρησε να σημάνει την αντεπίθεση του κόμματος ενόψει των πολλαπλών καλπών
του 2019 λέγοντας ότι "βρισκόμαστε σε διάταξη μάχης" και μιλώντας για τις εθνικές εκλογές είπε
ότι η μάχη αυτή αφορά το μέλλον του ελληνικού λαού και "σε αυτή τη μάχη δεν χωρά ηττοπάθεια".
Αναφερόμενοςστη λειτουργία του κόμματος ενόψει της εκλογής του νέου γραμματέα, μίλησε για
κόμμα ανοιχτό το οποίο ωστόσο απαιτεί "πειθαρχία".
Μεταξύάλλων, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε φορολογικές ελαφρύνσεις που βρίσκονται υπό
επεξεργασία, προαναγγέλλοντας νέα ρύθμιση για τις οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο.
Στοίδιο πλαίσιο, μίλησε για αύξηση του κατώτατου μισθού, κατάργηση του υποκατώτατου μισθού
για τους νέους, επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Εξαπέλυσεδριμεία επίθεση στον Κ. Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντάς τον "νεοφιλελεύθερο οπαδό των
μνημονίων" και συνολικά στη Ν.Δ "στολίζοντάς" τη με σωρεία μομφών, (ακροδεξιό μόρφωμα,
θεωρεί ευλογία τα μνημόνια, επιδιώκει κατεδάφιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων).

Ηκεντρική Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της με τοποθετήσεις στελεχών και θα ολοκληρωθεί με
την ψηφοφορία για την εκλογή του Πάνου Σκουρλέτη, ως νέου γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
Το"στοίχημα" του κ. Σκουρλέτη πλέον είναι να μην εμφανιστούν πολλά "λευκά" στην κάλπη, όπερ
και θα αποτύπωνε τις εσωτερικές διαμάχες, το παρασκήνιο και το σκληρό εσωκομματικό μπρα ντε
φερ που προηγήθηκε.
Σκουρλέτης: Ανάγκη για διακριτό ρόλο του κόμματος
Νακάνουμε τις αναγκαίες προγραμματικές εμβαθύνσεις και ανανεώσεις. Είχαμε υποσχεθεί ότι
ολοκληρώνοντας τη μνημονιακή περίοδο θα ξαναπιάσουμε το νήμα των κοινωνικών αναφορών
μας, είπε ο Π. Σκουρλέτης στην πρώτη του ομιλία ως υποψήφιος -προς ώρας- γραμματέας του
ΣΥΡΙΖΑ και υπενθύμισε ότι το μνημόνιο δεν ήταν πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Στοίδιο πλαίσιο μίλησε για την ανάγκη διακριτού ρόλου του κόμματος από την κυβέρνηση και είπε
ότι "εμείς μιλάμε για τις ανάγκες των πολλών".
Μιλώνταςγια τις αυτοδιοικητικές εκλογές αναφέρθηκε σε ισχυρά σχήματα συνεργασίας.
Παππάς: Μεγάλη η πείρα Σκουρλέτη
Τηστήριξή του στον Πάνο Σκουρλέτη ως νέο γραμματέα του Σύριζα εξέφρασε από βήματος
Κεντρικής Επιτροπής κατά τη σύντομη τοποθέτηση του ο Νίκος Παππάς. Υπενθυμίζεται ότι ο κ.
Παππάς εμφανιζόταν ως το "αντίπαλο δέος" της υποψηφιότητας Σκουρλέτη.
Κατάτην τοποθέτησή του ανέφερε:
-Απαιτείται ειδική συνεδρίαση για την αναδιοργάνωση του κόμματος. Μεγάλη η πείρα Σκουρλέτη
και θα συμβάλει στην πορεία ανασυγκρότησης.
-Έχουμε κόμμα αναντίστοιχο της κοινωνικής ακτινοβολίας και της νομοθετικής πρωτοβουλίας της
κυβέρνησης.
-Διαρκές μέτωπο στο μνημόνιο του Μητσοτάκη, να βάλουμε στο τραπέζι τα πολιτικά διλήμματα.
Διαβάστε ακόμη:
* Οργιώδες παρασκήνιο στον ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

