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Στην αρκετά γεμάτη από κόσμο κάθε ηλικίας κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων έγινε το
βράδυ της Πέμπτης, η πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ από την Τομεακή Οργάνωση
Ιωαννίνων με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε η Αφροδίτη Μπόμπολη, μέλος του Γραφείου του ΚΣ
της ΚΝΕ και υποψήφια βουλευτής στο Ν. Ιωαννίνων.

Μετά την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα, έγινε η παρουσίαση των υποψηφίων του ΚΚΕ για το
Νομό Ιωαννίνων.
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Μιλώντας για το δίλημμα των εκλογών, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε στην αρχή της
ομιλίας του: «Γιατί σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται ποια θα είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ
με τη ΝΔ ή αν η ΝΔ θα έχει αυτοδυναμία. Δεν κρίνεται ποια κόμματα θα είναι το
συμπλήρωμα της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται πόσο πιο
δυνατός θα βγει ο λαός την επόμενη μέρα. Πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ για να δυναμώσει η
αντίσταση, η αντεπίθεση, η ελπίδα και η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας».

Μίλησε για νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης που έρχεται μετά τις εκλογές και σημείωσε: «Δεν
χρειάζεται να πούμε πολλά, μια ματιά να ρίξει κανείς στις εκθέσεις της Κομισιόν, θα
καταλάβει πως όλα είναι έτοιμα για το νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης στο όνομα της
επιβράδυνσης της ανάπτυξης και των δημοσιονομικών κενών. Και η όρεξη της Κομισιόν δεν
άνοιξε τώρα προεκλογικά, επειδή βλέπουν να έρχεται ο Μητσοτάκης, γιατί τάχα η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους την έκοβε. Πάντα ανοιχτή ήταν η όρεξή της. Και το βλέπουμε αυτό
όλα αυτά τα 4 και πλέον χρόνια που η κυβέρνηση Τσίπρα εκπληρώνει όλες τις δεσμεύσεις
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, γι' αυτό άλλωστε παίρνει τα συγχαρητήρια και τα εύσημά τους».

Και συμπλήρωσε μιλώντας για τους δύο μονομάχους των εκλογών: «Ο μεν Τσίπρας
αναμασά τα γνωστά ΠΑΣΟΚικά διλήμματα για την επάρατο δεξιά, που ο ίδιος όμως
ξέπλυνε, ακολουθώντας καραμπινάτη δεξιά πολιτική. Ο δε Μητσοτάκης παριστάνει το νέο
«πουλέν» του μεγάλου κεφαλαίου, διεκδικεί τη δόξα της αντιλαϊκής πολιτικής, που για
τέσσερα χρόνια του έκλεψε ο Τσίπρας. Τσακώνονται δήθεν για την «7ήμερη εργασία» ή το
«ασφαλιστικό Πινοσέτ», αλλά κανείς δεν λέει ότι αυτές οι προτάσεις είναι ήδη
κατευθύνσεις της ΕΕ, που υλοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη, κατευθύνσεις που έχουν
υπογράψει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις».

Τέλος, δεν έμειναν εκτός της ομιλίας Κουτσούμπα, οι αναφορές στις γεωπολιτικές
συνθήκες που βιώνει η χώρα και η ανατολική Μεσόγειος. «Και αν αυτή είναι η μία όψη του
νομίσματος που θα βρούμε μπροστά την άλλη μέρα, η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι
η ενεργότερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στους
ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται στην ευρύτερη περιοχή» είπε.
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