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Την εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡ.ΙΖ.Α για την οικονομία και την έξοδο της χώρας από την
κρίση παρουσίασε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Αγρίνιο ο βουλευτής του κόμματος και
καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης

Η εκδήλωση έγινε παρουσία στελεχών, μελών και φίλων του κόμματος που
συγκεντρώθηκαν στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για να ακούσουν την ομιλία του. Η συμμετοχή πάντως ήταν
σχετικά περιορισμένη. Ο κ. Σταθάκης φρόντισε από την πρώτη στιγμή να καταστήσει
σαφές πως πράγματι υπάρχει άλλος δρόμος, τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει.

« Σήμερα θα κάνουμε μια κριτική στο αδιέξοδο το οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα το μνημόνιο
και θα αναπτύξουμε τις εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α για τη σταθεροποίηση της
Ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή της στον δρόμο της ανάπτυξης».

Στο πόσο συγκεκριμένες είναι οι οικονομικές προτάσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α που ως κόμμα έχει
πολλάκις κατηγορηθεί για «πολυφωνία» ο κ. Σταθάκης απαντά: «Η πρόταση του ΣΥΡ.ΙΖ.Α
έχει γίνει αρκετά συγκεκριμένη, πέρα και από το προεκλογικό του πρόγραμμα και με την
ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που
προτείνουμε όπως το φορολογικό που ανακοινώσαμε χθες. Θα συνεχίσουμε να
προσθέτουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για άλλους τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Η
ιδέα ότι η πολυφωνία αποτελεί το πρόβλημα του κόμματος, είναι υπερβολική. Διότι ο
ΣΥΡ.ΙΖ.Α είναι πλέον ενιαίο κόμμα, έχει θέσεις κόμματος και η πολυφωνία είναι απόλυτα
θεμιτή, αρκεί να μην εμποδίζει την ενιαία έκφραση του κόμματος και τις προτάσεις του
κόμματος για τη διέξοδο από την κρίση. Θεωρώ πως η ατζέντα του ΣΥΡ.ΙΖ.Α είναι βαθιά
μεταρρυθμιστική διότι εκ των πραγμάτων δεν έχει υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε πίσω στο
2009 αλλά πως αντίθετα θα πρέπει να αλλάξουν βασικές δομές και οι μεταρρυθμίσεις
αυτές επιδιώκουμε να είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡ.ΙΖ.Α».
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Μετά την ομιλία του γνωστού στελέχους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολούθησαν
ερωτήσεις και συζήτηση.
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