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Ο Γιάννης Σγουρός με επιστολή του προς τη Φώφη Γεννηματά ανακοινώνει
ότι δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ και ως εκ τούτου
δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Στην επιστολή του αναφέρεται στην
πρόσφατη συνάντησή του με την πρόεδρο του κόμματος και αποκαλύπτει την
πρότασή του να τοποθετηθεί σε μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Αναλυτικά η επιστολή του Γιάννη Σγουρού :

Η χώρα μας διανύει μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της, καθώς
προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά από 10 χρόνια βαρύτατων μνημονίων, περικοπών και
σκληρής λιτότητας.

Ακράδαντη είναι η πεποίθησή μου ότι η διαδικασία εξόδου από την κρίση προϋποθέτει
επανεκκίνηση όχι μόνο στην οικονομία μας αλλά σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου
ώστε να γίνει μια νέα αρχή με όρους βιωσιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης σε γερά
θεμέλια.

Πισωγυρίσματα σε συνταγές χρεοκοπίας δεν επιτρέπονται καθώς είναι βέβαιο ότι θα
στοιχίσουν ανυπολόγιστα στην κοινωνία, ούτε προσφυγή σε ακραίες νεοφιλελεύθερες
πολιτικές που βάζουν σε δεύτερη μοίρα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Η μεγάλη
προοδευτική δημοκρατική παράταξη πρέπει να βρίσκεται αταλάντευτη απέναντι σε τέτοιες
πολιτικές και ενωμένη να επιδιώκει την στρατηγική ήττα του δεξιού νεοφιλελευθερισμού.

Απαιτείται η υλοποίηση και εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο,
απαλλαγμένων όμως από κάθε είδους λαϊκισμό.

Όπως γνωρίζετε από τη διαδρομή μου στη Νομαρχία της Αθήνας και μετέπειτα στην
Περιφέρεια Αττικής, υπηρέτησα τέτοιου είδους πολιτικές, χωρίς ποτέ να ενδώσω σε
μικροκομματικές και πελατειακές σκοπιμότητες.
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Πορεύτηκα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την παραγωγή έργου που έχουν ανάγκη οι
πολίτες, την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Με το βλέμμα στις επόμενες γενιές
και όχι στις επόμενες εκλογές.

Κάπως έτσι δημιουργήσαμε στην Περιφέρεια Αττικής έναν φορέα με ευρωστία και υγεία,
που συνέχισε να παράγει έργο ακόμη και την περίοδο της οικονομικής κρίσης όταν το
κράτος είχε παραλύσει. Που δεν χρέωσε τους πολίτες ούτε ένα ευρώ. Που ξεχώρισε για την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του.

Για τον λόγο αυτό παρά το κλίμα πολιτικής πόλωσης που επικράτησε, στις πρόσφατες
αυτοδιοικητικές εκλογές, μία μεγάλη μερίδα πολιτών, σχεδόν 300.000 πολίτες - που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,40 % - εμπιστεύθηκαν την προσπάθειά μας να επαναφέρουμε
στην Αττική την κανονικότητα, δημιουργώντας έναν ισχυρότατο πόλο στρατηγικής
σημασίας στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Στην περιφέρεια όπου ζει και δρα σχεδόν ο
μισός πληθυσμός της Ελλάδας.

Και τούτο παρά το γεγονός ότι, είχαμε να αντιμετωπίσουμε αντιπάλους που
αντιπαρέθεσαν αστρονομικά πολλαπλάσιους πόρους για την προβολή τους. Και επιπλέον
αντιμετωπίσαμε υπονόμευση από «φίλιες» δυνάμεις, όπως υπονόμευση αντιμετώπισε στον
δεύτερο γύρο και η υποστηριζόμενη από το ΚΙΝΑΛ παράταξη στην περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.

Το ποσοστό που λάβαμε - παρ´ όλες αυτές τις αντίξοες συνθήκες - ήταν ένα ποσοστό
ελπίδας για την ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη προοδευτική και δημοκρατική αυτοδιοίκηση.
Άλλωστε ποτέ δεν είδαμε τον κοινό μας αγώνα ως εφαλτήριο για μια ασφαλή μετάβαση
στην «κεντρική» πολιτική σκηνή.
Έχοντας μάθει λοιπόν να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική παράταξη από τα πρώτα
πολιτικά μου βήματα δεν μπορούσα παρά να ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή την πρότασή
σας για να συμμετάσχω ως υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής.

Στη συνάντησή μας, σας γνώρισα εξ αρχής ότι η τυχόν εκλογή μου ως βουλευτής δεν είναι
αυτοσκοπός.
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Γι’ αυτό πρότεινα την τοποθέτησή μου σε μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Διαβλέποντας πλέον μετά την πάροδο αρκετών ημερών την δυσκολία της τελικής σας
απόφασης, θα ήθελα να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση της επιλογής, εκφράζοντας την
επιθυμία να μην είμαι τελικά υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Η απόφασή
μου αυτή είναι οριστική, όμως θα είμαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή στην μάχη για την
ενότητα της κεντροαριστεράς και την ήττα του νεοφιλελευθερισμού, που τόσα δεινά
σώρευσε στην ελληνική κοινωνία.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση και καλή δύναμη στις
προσπάθειές σας, με γνώμονα πάντοτε μια ενωμένη και ισχυρή προοδευτική δημοκρατική
παράταξη, όπως την σφυρηλάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
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