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ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΔΕ ΝΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανακοινώσεις με τις οποίες ασκεί σκληρή και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως και
υπερβολική κριτική στην κυβέρνηση και τα όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο
αναπτυξιακό συνέδριο της Ηπείρου εξέδωσε η ΝΟΔΕ ΝΔ Ιωαννίνων.

Αρχικά ο τομέας οικονομίας χαρακτηρίζει ως «μια καθαρά κομματική εκδήλωση του
ΣΥΡΙΖΑ, μεταμφιεσμένη περίτεχνα με το όνομα "Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο",
όπου ο κύριος Τσίπρας, για ακόμη μια φορά θα επιχειρήσει να μοιράσει καθρεφτάκια σε
όλους εμάς τους ιθαγενείς».

Η ανακοίνωση συνεχίζει με κριτική στα μέτρα και τα μνημόνια που υπέγραψε η κυβέρνηση
αλλά και στις εξαγγελίες Χαρίτση: «Ειδικότερα εδώ στα Ιωάννινα, ο κύριος Χαρίτσης
μίλησε για τρεις πυλώνες ανάπτυξης στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση: α. την
έρευνα και καινοτομία, όπου εξώθησαν πρώτα χιλιάδες λαμπρούς νέους επιστήμονες στο
εξωτερικό, β. την αγροτική παραγωγή, όπου επέβαλαν ΕΦΚ στο κρασί και τσάκισαν τους
αγρότες σε δυσβάσταχτες εισφορές και φόρους και τέλος γ. τον τουρισμό, όπου αύξησαν
το ΦΠΑ από 13% σε 24%», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τέλος με ειρωνικό τρόπο η ΝΟΔΕ ΝΔ κριτικάρει τα λεγόμενα του κ. Τσκαλώτου ενώ
ειρωνεύεται και τα αγγλικά του πρωθυπουργού:

«Όσο για τον κύριο Τσακαλώτο, αφού ομολόγησε ότι στόχος του είναι να είναι ¨ο πιο
ασήμαντος υπουργός της κυβέρνησης", πράγμα που εξηγεί και τις "λαμπρές" επιδόσεις του
στην οικονομία, κατέληξε να μιλά για... μπουγάτσες. Δυστυχώς για τη χώρα και ιδίως για
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την περιφέρεια μας, ΣΥΡΙΖΑ και ανάπτυξη είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Δεν ξέρουν, δεν
μπορούν και δε θέλουν! Ευτυχώς όμως για το λαό μας, για να το πούμε και σε άπταιστα
Αγγλικά μπας και το καταλάβει και ο κύριος Τσίπρας "their breads are counted" (που
σημαίνει "τα ψωμιά τους είναι μετρημένα")», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Και για την παιδεία

Με δεύτερη ανακοίνωση ο τομέας παιδείας της ΝΟΔΕ ΝΔ κατηγορεί τον υπουργό Παιδείας
ότι η διαδικασία συνένωσης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ δεν είναι ακαδημαϊκή ολοκλήρωση αλλά
«έρχεται ως απόρροια των σκληρών μνημονιακών πολιτικών που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ υπηρετεί πιστά και κατά γράμμα από τη στιγμή που εξελέγη».

Χαρακτηρίζει δε τις πρακτικές της κυβέρνησης στο χώρο της παιδείας ως οπισθοδρόμηση
και καταλήγει τονίζοντας ότι: Ίσως η Γλώσσα της Εξουσίας να νικά προς στιγμή τη Γλώσσα
της Αλήθειας. Όμως όλοι οι Έλληνες πολίτες κατάλαβαν πλέον τον εμπαιγμό στην πλάτη
τους από τους συγκυβερνώντες και δεν αργεί η ώρα που θα δώσουν την απάντησή τους
μέσω των εκλογών. Διότι χρειαζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Παιδείας
μας από μια κυβέρνηση που θα ενδιαφέρεται πραγματικά για τη μόρφωση των πολιτών της.
Και αυτή θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Παραίτηση Πολάκη ζητά η ΝΟΔΕ Ν.Δ.

Τέλος ο τομέας υγείας της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ιωαννίνων ζητά την παραίτηση του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη θεωρώντας τον υπεύθυνο για τα δεινά της δημόσιας
υγείας.

Σε ανακοίνωσή που εξέδωσε σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «σύντροφοί του, πολέμησαν από
όποιες θέσεις κατείχαν, τόσο την επέκταση του ΠΓΝΙ - την οποία την θεωρούσαν χωρίς
σκοπιμότητα - αλλά και την αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νίαρχος για την
προμήθεια του Μαγνητικού Τομογράφου 3.0 Tesla, την οποία θεωρούσαν ύποπτη», δύο έργα
στα οποία αναφέρθηκε κατά την επίσκεψή του στο ΠΓΝΙ ο υπουργός Υγείας.

2/3

Κριτική σε όλα για το συνέδριο
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2017 09:09 -

«Κ. Πολάκη εάν το ΕΣΥ στέκεται ακόμη στα πόδια του, έστω και βαριά πληγωμένο, είναι
γιατί οι Εργαζόμενοι σ' αυτό θυσιάζουν εαυτούς... Στη δική τους φιλοτιμία βασίζεται το ΕΣΥ
και λειτουργεί, μια φιλοτιμία που τις περισσότερες φορές είναι ισχυρότερη από τη δική
σας ανικανότητα, την οποία και καλύπτει.

Αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε το ΕΣΥ κ Πολάκη... απλά παραιτηθείτε», αναφέρει η
ανακοίνωση
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