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Παρεμβάσεις του Θάνου Μωραΐτη στην ΝΕΤ και το MEGA και βολές κατά ΣΥΡΙΖΑ:
«Ανακουφισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν αναδείχτηκε πρώτο κόμμα – οι στιγμές απαιτούν
εθνική στράτευση – η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ευθύνες»

Tην ανάγκη εθνικής συνεννόησης, μεταξύ των κομμάτων που θα δημιουργήσουν την νέα
κυβέρνηση, προέταξε ως κυρίαρχο ζήτημα, ο βουλευτής Αιτωλ/νίας του ΠΑΟΣΚ, Θάνος
Μωραΐτης, μιλώντας την Τρίτη 19 Ιουνίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ και το
πρωί της Τετάρτης 20 Ιουνίου στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega»
Ο κ. Μωραΐτης, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις, σχετικά με το πώς το ΠΑΣΟΚ θα μετάσχει
στην κυβέρνηση, και εάν απαιτείται η συμμετοχή πολιτικών στελεχών ή τεχνοκρατών.
Απαντώντας επισήμανε πως «η συγκυρία είναι τέτοια που το κυρίαρχο δεν πρέπει να είναι
τα πρόσωπα, αλλά οι προγραμματικές συγκλίσεις και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης
που θα δημιουργηθεί. Η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ θα λήξει με τον καλύτερο τρόπο το θέμα που
δημιουργήθηκε, αφού αυτό που μας απασχολεί είναι ο εθνικός στόχος.», συμπληρώνοντας
πως η κυβέρνηση χρειάζεται να έχει πολιτικά πρόσωπα και πως είναι καλό σε μια
κομματική συνεδρίαση να διαμορφώνονται και διαφορετικές απόψεις. Ακόμη αναφέρθηκε
στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εθνικής Διαπραγματευτικής Ομάδας,
σημειώνοντας πως από αυτήν την προσπάθεια δεν πρέπει να απουσιάζει καμιά πολιτική
δύναμη. «Η κάθε πολιτική δύναμη οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
μπορεί να απουσιάζει από την μεγάλη εθνική διαπραγμάτευση που θα γίνει. Η αξιωματική
αντιπολίτευση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης,
όπου διαμορφώνονται τέτοια προγράμματα, η αξιωματική αντιπολίτευση συμμετέχει στον
διάλογο και καταθέτει προτάσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απουσιάζει.

Οι στιγμές απαιτούν εθνική στράτευση. Με την άρνηση του ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σύντομα θα
χάσει όσα κέρδισε στις εκλογές» τόνισε ο πρ. υφυπουργός
Επισήμανε επίσης πως αυτό που προέχει στην παρούσα κρίσιμη φάση είναι η συνεννόηση
και η προγραμματική σύγκλιση των δυνάμεων που θα συμμετέχουν στην νέα κυβέρνηση «Οι
πολιτικές που θα εφαρμοστούν , το προγραμματικό πλαίσιο και οι προτεραιότητες της νέας
κυβέρνησης είναι αυτά που έχουν σημασία. Οι τρεις πολιτικές δυνάμεις, οφείλουν να
συνεργαστούν , την στιγμή που υπάρχουν κεκτημένα και ένα πιο ευνοϊκό τοπίο στην Ε.Ε. Η
κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει συνεννόηση» επανέλαβε ο Θάνος Μωραΐτης,
συμπληρώνοντας πως δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να υπάρχουν δυνάμεις που
«πετούν αετό»: «Στον ΣΥΡΙΖΑ , δείχνουν πραγματικά ανακουφισμένοι, γιατί δεν
αναδείχθηκαν πρώτο κόμμα. Δεν ήθελαν ευθύνες και δεν θέλουν ευθύνες. Εμείς τους
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καλούμε να συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που έχουμε προτείνει.
Τόσο καιρό μας κατηγορούσαν ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, τώρα τους
καλούμε να πάμε μαζί, γιατί αρνούνται;», είπε χαρακτηριστικά.
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