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Την ιδιαίτερη σημασία συγκρότησης μιας ευρείας «Προοδευτικής Συμμαχίας» με
ελπιδοφόρα πολιτικά χαρακτηριστικά, επεσήμανε από την Ηγουμενίτσα ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, όπου μίλησε σε σχετική εκδήλωση, μαζί με τον πρώην
Υπουργό Γιάννη Ραγκούση.

Ο κ. Παππάς σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια πρωτοβουλία με την αίσθηση της ιστορικής
ευθύνης που αρμόζει, χωρίς ηγεμονισμούς και με απόλυτη συνείδηση ότι ευρύτερη
συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα είναι το κλειδί για να διατηρηθεί η
χώρα στην τροχία της βιώσιμης ανάπτυξης, της δίκαιης ανάπτυξης και της επούλωσης των
πληγών της μεγάλης κρίσης την οποία βίωσε.

Από την πλευρά του ο κ. Ραγκούσης σημείωσε ότι η «Προοδευτική Συμμαχία» έχει
καταγράψει ήδη μια νίκη από τα πρώτα της βήματα: Ότι έχει γίνει με θετικό τρόπο
αποδεκτή η γέννηση της από τους προοδευτικούς πολίτες και δεν υπάρχει ούτε ένα
επιχείρημα για να αρνηθεί κάποιος τη συμμετοχή του σε αυτή.

Στην ομιλία του ο κ. Παππάς, σημείωσε ότι οι προγραμματικές θέσεις της ΝΔ απειλούν τα
βήματα προόδου που έχει κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, τα εργασιακά δικαιώματα, τις
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Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το κοινωνικό κράτος και αποτελούν πισωγύρισμα σε βαθιά
συντηρητικές αντιλαϊκές πολιτικές.

Ο Γιάννης Ραγκούσης, αναφερόμενος στη «Συμφωνία των Πρεσπών» σημείωσε ότι
αποτελεί βαθιά προσβολή του πατριωτικού συναισθήματος η στάση και τα ψεύδη που
ακούστηκαν σε βάρος όσων ψήφισαν τη συμφωνία, και έκανε λόγο για «πολύ βρώμικο
πολιτικό ρόλο» που παίζουν εκείνοι που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον Ελληνικό
λαό, ενώ επεσήμανε ότι οι πολιτικές που εισηγείται η ΝΔ και στηρίζει η Φώφη Γεννηματά την οποία κατηγόρησε για συντηρητική στροφή - θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια
της χώρας.

Και επισκέψεις

Νωρίτερα ο κ. Παππάς, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους και εκπροσώπους της
τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή όσο και για την
πορεία υλοποίησης της δράσης για την Καθολική Τηλεοπτική Κάλυψη, που αφορά 3.500
οικισμούς σε όλη την Ελλάδα και περίπου 500.000 πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν, ως
πρόσφατα, πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ επισκέφτηκε ορισμένα από τα νοικοκυριά που απέκτησαν δωρεάν τον
απαραίτητο εξοπλισμό για να έχουν και πάλι πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία
και στη συνέχεια, μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης, δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να επισκεφθώ χωριά, στα οποία έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα της
καθολικής πρόσβασης στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν. Η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα
άφησε πολλές περιοχές στο "μαύρο", ωστόσο με την ανάπτυξη της κυβερνητικής δράσης
και την υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, προχώρα με ταχύτατους ρυθμούς το
πρόγραμμα και οι πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δουν ελληνική τηλεόραση, αποκτούν
και πάλι πρόσβαση στο τηλεοπτικό προϊόν».

Τον Υπουργό, συνόδευαν ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης και ο
Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του, Παναγιώτης Μελαχρινός.
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