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Φίλιππας Φίλιος, Γιάννης Σκοπούλης ανέλαβαν το τελευταίο κάλεσμα του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ
και την ύστατη προσπάθεια απεύθυνσης στο δημοκρατικό κόσμο της περιοχής, ώστε να
επιλέξει κάλπες και όχι παραλίες, να επιλέξει την ψήφο στο «ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία» και όχι στη ΝΔ...

Ο Γιάννης Σκοπούλης, μέλος της εκλογικής επιτροπής του «ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία», εδώ και ένα χρόνο είναι υποδιοικητής στον ΕΦΚΑ. Προερχόμενος από τη
ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη που συγκυβέρνησε με τη ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ
του Ευάγγελου Βενιζέλου, προσπάθησε να περιγράψει τη διάσταση της προόδου και της
συντήρησης και πάνω στο δίλημμα αυτό να βασίσει την επιχειρηματολογία του για ψήφο
στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στο αρχικό του μότο για τους πολλούς και τους
λίγους που «έπαιξε» κατά τις ευρωεκλογές, είπε ο κ. Σκοπούλης. «Οι πολλοί και οι λίγοι...
είναι διχαστικό να λες ότι παλεύεις για τους αδύνατους που καλύπτουν το μεγαλύτερο
ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό θα το κάνουν πάντα οι Αριστεροί οι
προοδευτικοί...» σημείωσε.

Στη συνέχεια υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για τους πολλούς και απέναντι είναι οι
λίγοι της ΝΔ... Πρόσθεσε στο λόγο του και ένα ακόμα δίπολο: της προόδου και της
συντήρησης. «Εδώ ερχόμαστε να θυμίσουμε τις μέρες τις παλιές για κάτι που πάσχιζαν
όλοι... Όλοι έχουμε πικραθεί και όλοι έχουμε ωριμάσει, δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως, τις
γραμμές: τι είναι πρόοδος και τι είναι συντήρηση» είπε.

Αναφερόμενος στο έργο που γίνεται στον τομέα των συντάξεων υποστήριξε πως έγινε
έργο σημαντικό επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπερασπίστηκε την απλή αναλογική και επιτέθηκε στη ΝΔ ως κόμμα που έχει ενσωματώσει
ακροδεξιά στοιχεία και έχει αλλοιώσει το μήνυμα του φιλελεύθερου λόγου του αρχηγού της.

Στις παρυφές της ΝΔ βρίσκονται οι Βορίδης, Άδωνις Γεωργιάδης και Θανάσης Πλεύρης...
που είναι η ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ. «Ο ηγέτης της ΝΔ αρχίζει από φιλελεύθερες
προσεγγίσεις και καταλήγει να βασίζεται σε αυτούς που θέλουν τη δύναμη να υπερισχύει»
σημείωσε καλώντας τον κόσμο να νικήσει το φόβο που κάποιοι επιχειρούν να καλλιεργηθεί!

Καταδίκες... μισές...
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Ο Φίλιππας Φίλιος, ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ
καταδίκασε στην αρχή των δηλώσεών του την επίθεση αγνώστων με μπογιές στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταδίκασε ωστόσο, την αντίστοιχη επίθεση στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ...
«Μαύρη (σ.σ. όπως η μπογιά) είναι η ψυχή τους και μαύρη θέλουν τη ζωή των ανθρώπων»
τόνισε με το δικό του, Γιαννιώτικο τρόπο... Το ΚΙΝΑΛ είτε του διέφυγε, είτε δεν τον
ενδιαφέρει...

Ανατρέχοντας στον προεκλογικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, στις εκλογές του 2015, μίλησε για
λουκέτα, φαγητό στα σκουπίδια, διαλυμένη παιδεία, υγεία, ανασφάλιστους... Έγιναν πολλά,
θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα και πιο γρήγορα, παραδέχτηκε. Και κάπου εκεί
επιτέθηκε στη ΝΔ και κατέληξε ζητώντας την πρώτη ευκαιρία για το ΣΥΡΙΖΑ, για να
υλοποιήσει το πρόγραμμά του, εκτός μνημονιακών δεσμών.

Όπως είπε «έχουμε το σενάριο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Η ΝΔ για δύο χρόνια παίζει το
σενάριο της μεσαίας τάξης ότι θα μειώσει τους φόρους, θα την αναβαθμίσει. Αυτή που την
βούλιαξε τη μεσαία τάξη, την κατέστρεψε, την ισοπέδωσε, το παίζει τώρα ΕΚΑΒ και δε
μιλάει για φόρους αλλά τους παραπέμπει μετά από δύο - τρία χρόνια».

Και κατέληξε λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δε ζητάει δεύτερη ευκαιρία, πρώτη ευκαιρία ζητάει,
τώρα είναι η ευκαιρία να αναπτύξει το δικό του πρόγραμμα, έξω από τα μνημόνια, με
σιγουρεμένη την καβάντζα και με ηρεμία στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας επενδύσεων και
πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ».
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