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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία στα Ιωάννινα, με ομιλητές τους Νίκο Βούτση, βουλευτή Α' Αθηνών και πρώην
πρόεδρο της Βουλής και τον Νίκο Μπίστη, μέλος του πολιτικού συμβουλίου.
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Η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη απηύθυνε τον εξής χαιρετισμό:

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Καλώς
ανταμωθήκαμε στους καιρούς του κορονοϊού που μας στέρησε τη δυνατότητα της άμεσης
επαφής για σημαντικό διάστημα.

Σας καλωσορίζουμε στον όμορφο χώρο της Σκάλας, με το κάστρο πίσω μας και την
Παμβώτιδα μπροστά μας, εδώ που γυρίστηκαν σημαντικές σκηνές από τον «Θίασο» και
τους «Κυνηγούς» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

Καλωσορίζουμε δύο ιστορικά στελέχη της Αριστεράς, που αν και έχουν ακολουθήσει
διαφορετικές διαδρομές, συνέκλιναν εδώ και αρκετό καιρό με αφορμή την υπεράσπιση της
ιστορικής Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως και με την ιδρυτική συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς εκδηλώσεων στο Νομό Ιωαννίνων.
Όλο αυτό το διάστημα έγιναν πολλές διαδικτυακές εκδηλώσεις με θεσμικούς φορείς, καθώς
και δια ζώσης επισκέψεις και συναντήσεις με φορείς και εργαζομένους, συμμετοχή σε
κινητοποιήσεις, σε περιοδείες για την παρουσίαση του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι Ι &
ΙΙ» στην πόλη και σε πολλά κεφαλοχώρια.

Κοινό συμπέρασμα είναι πως οι πολίτες φοβούνται και αγωνιούν για την επόμενη μέρα.
Ζητούν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση. Ζητούν να σταθούμε δίπλα τους, να
συμμεριστούμε τις αγωνίες των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Παράλληλα μας ασκούν γόνιμη κριτική για τον τρόπο που ασκήσαμε διακυβέρνηση.

Στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΕΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε
τους πυλώνες ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου που αφορούν στην παραγωγή, την εργασία,
το κοινωνικό κράτος, τη νέα γενιά, το περιβάλλον και τα δικαιώματα. Βασίζεται σε ένα
πλαίσιο θεσμικών τομών που θα εξασφαλίζουν πως η Ελλάδα θα είναι μια σύγχρονη,
προοδευτική, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα.
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Έχουμε ιστορικό χρέος να μην αφήσουμε τον τόπο να γυρίσει πίσω, αλλά να τον
ξαναφέρουμε στην τροχιά της προόδου και της δημιουργίας. Να μην αφήσουμε μια Δεξιά με
ιδέες και πρακτικές από τα παλιά να γίνει καθεστώς.

Τους επόμενους μήνες η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση
της μεταπολιτευτικής περιόδου, με νέα κρίση, μόλις δύο χρόνια από την έξοδο από τα
μνημόνια, με πιθανό ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μπροστά σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, η κυβέρνηση καταφεύγει στην πολιτική των
«υποκλοπών» και της σκανδαλολογίας, ενισχύει τον αυταρχισμό και υποτάσσει τα δημόσια
αγαθά στους κανόνες της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού.

Είναι χρέος μας να οργανώσουμε την προγραμματική αντιπαράθεση, την προβολή θετικών
προτάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής, την αξιοποίηση
των εξελίξεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάσταση υπέρ των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε
για να μείνει και η καταστροφή της ελπίδας από την κυβέρνηση της ΝΔ οδηγεί σε ανυπακοή.
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