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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένας κήρυκας του πελατειακού κράτους δεν μπορεί να παραμείνει υφυπουργός
Παιδείας
Την άσκηση "πίεσης" σε ανθρώπους «που ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, που
δούλεψαν για τη Ν.Δ., που πήρανε συμβάσεις από τη Ν.Δ. – συμβάσεις έργου,
συμβάσεις ορισμένου χρόνου – άλλοι που πήγαν στα stage (…), που στα χρόνια
διακυβέρνησης της Ν.Δ. ωφελήθηκαν από τη Ν.Δ.» προωθούσε προεκλογικά
(29/5/2012) ο νέος υφυπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Γεωργαντάς.
Συνεπώς, τοποθετώντας τον στη θέση αυτή, ο πρωθυπουργός και συνολικά η
κυβέρνηση Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ επιβραβεύουν την αντίληψη ότι το κράτος είναι λάφυρο για
την εκάστοτε κυβέρνηση και μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξαγορά ψήφων, με
το βόλεμα της εκλογικής πελατείας.
Η Δράση, που αταλάντευτα πιστεύει ότι οι πολίτες δεν είναι πελάτες, καλεί τον
Πρωθυπουργό να αντικαταστήσει άμεσα τον κ. Γεωργαντά με έναν άνθρωπο που με
το ήθος και την πολιτεία του θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς
αποφυγή, για την Ελλάδα που όλοι θέλουμε και μπορούμε να φτιάξουμε. Αν δεν
συμβεί αυτό, θα αναλάβουμε άλλες πρωτοβουλίες, ώστε η απαράδεκτη αυτή στάση
να μην μείνει χωρίς συνέπειες. Από την κρίση αυτή θα επιβιώσει ή η παραγωγική
Ελλάδα ή το πελατειακό κράτος, που προκλητικά μας κουνά διά του νέου
υφυπουργού "Παιδείας" το δάκτυλό του.
Δείτε το βίντεο από την προεκλογική τοποθέτηση του κ. Γεωργαντά σε εκδήλωση
στο Κιλκίς: Υποχρεώσεις. Γιώργος Γεωργαντάς, ο νέος υφυπουργός μας.
Οι δηλώσεις:
«Στους 10 που δεν ψήφισαν Ν.Δ. ενώ είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, οι 8
ξέρουμε ποιοι είναι. Πρέπει λοιπόν και στα χωριά και στην πόλη, αυτούς να τους
πλησιάσουμε. Ο ρόλος λοιπόν των δημοτικών συμβουλίων, των δημοτικών
συμβούλων και των αντιδημάρχων είναι καθοριστικός. Επίσης καθοριστικός θα
είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πίεση ή στην υπενθύμιση σε
ανθρώπους που ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, σε ανθρώπους που δούλεψαν
για τη Ν.Δ., σε ανθρώπους που πήρανε συμβάσεις από τη Ν.Δ. – συμβάσεις έργου,
συμβάσεις ορισμένου χρόνου – άλλοι που πήγαν στα stage, αυτούς λοιπόν να τους

θυμίσουμε ότι πρέπει να προσφέρουν κάποια υπηρεσία, πρέπει να πάνε εκλογικοί
αντιπρόσωποι, πρέπει να φέρουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ψηφίσει.
Ξέρουν όλοι ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που στα χρόνια διακυβέρνησης της Ν.Δ.
ωφελήθηκαν από τη Ν.Δ. σε αυτούς μπορούμε να υπενθυμίσουμε, να το πω απλά, ότι
έχουν υποχρέωση να πάνε να ψηφίσουνε.»
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