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Ανεβάζει τους τόνους ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ βάλλοντας κατά συγκεκριμένων
προσώπων

Δέκα περίπου μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να ανεβάσει
αρκετά τους τόνους της προεκλογικής αντιπαράθεσης με τη Ν.Δ.. Με ανακοινώσεις του δε
διστάζει να κάνει λόγο για προσπάθεια προεκλογικής εξαπάτησης των ψηφοφόρων που,
σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρείται με απόλυτη σύμπνοια των Αλέξανδρου Καχριμάνη και
Κώστα Τασούλα, ενώ την ίδια ώρα οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν παντού
και σε όλους ότι από τα πρώτα μέτρα που θα πάρει ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η
σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών των φτωχότερων στρωμάτων, η επαναφορά του
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, των συλλογικών συμβάσεων, της μετενέργειας και η
ακύρωση του συνόλου των αντεργατικών νόμων που ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων και με αφορμή τη συζήτηση στην
επιτροπή περιβάλλοντος για την χρηματοδότηση από το Υπουργείου Αθλητισμού αθλητικών
έργων των Ιωαννίνων κάνει λόγο για προεκλογικές ενέργειες εκ μέρους τόσο του υπουργού
Πολιτισμού όσο και του Αλ. Καχριμάνη.

«Ο προεκλογικός χαρακτήρας των εξαγγελιών αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η
ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται σε μια πενταετία, όπως σαφώς προκύπτει από τη
διάρκεια των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας και των Π.Ε.Α.Κ.Ι,
Ε.Π.Σ.ΗΠ., και Δήμου Ιωαννιτών αντίστοιχα που εγκρίθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης. Από τα παραπάνω γίνεται
ολοφάνερη η προσπάθεια προεκλογικής εξαπάτησης των ψηφοφόρων που επιχειρείται με
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απόλυτη σύμπνοια των κκ Καχριμάνη και Υπουργού Πολιτισμού. Η συνειδητοποίηση, εκ
μέρους των στελεχών αυτών της ΝΔ, της επερχόμενης εκλογικής τους καταδίκης, τους
οδηγεί σε πρακτικές καταδικασμένες στη συνείδηση του Λαού και σε ακραίες επιθέσεις
ενάντια σε όσους αποκαλύπτουν το πραγματικό τους ρόλο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί του Γιαννιώτες, να γυρίσουν την πλάτη σε όσους ευθύνονται για τα
προβλήματα που βιώνουν και την εξαθλίωση σημαντικής μερίδας της τοπικής κοινωνίας και
να ενισχύσουν αποφασιστικά, χωρίς διλλήματα και φόβο το ψηφοδέλτιό του. Η ελπίδα
σ΄αυτές τις εκλογές έχει όνομα: ΣΥΡΙΖΑ. Για να σταματήσουμε την ανθρωπιστική κρίση, να
αποκαταστήσουμε τα αυτονόητα, και να βάλουμε τις βάσεις για μια ανάπτυξη προς όφελος
του Λαού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος αναφέρει ότι οι πολίτες του νομού κλείνουν τα αυτιά τους στην συνεχιζόμενη
παραπληροφόρηση που εντείνεται από τη ΝΔ, γιατί ξέρουν ότι το μέλλον μας έχει
προδιαγεγραφεί και προσυμφωνηθεί με την κατάργηση του ΕΚΑΣ, με νέους αντεργατικούς
νόμους, με την αύξηση του ΦΠΑ και την διάλυση των μικρομεσαίων, θέματα που
αποκρύπτονται συστηματικά σε όλη την προεκλογική περίοδο.

«Η αποδοχή των προτάσεων και των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ σε ζητήματα που αφορούν την
οικονομική και αγροτική πολιτική καθώς και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ως
τη μόνη ρεαλιστική απάντηση απέναντι στο δόγμα της λιτότητας, μας γεμίζει αισιοδοξία
για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και την επόμενη μέρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως επόμενη κυβέρνηση δεσμεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων εκείνων
πολιτικών και μέτρων που θα αναστρέψουν την πορεία καταστροφής της Ελληνικής
υπαίθρου και θα συμβάλλουν στο ξαναζωντάνεμά της», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων.
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