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ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Κατηγόρησε τη ΝΔ για κιτρινισμό, fake news και σκανδαλολογία. Την κατηγόρησε πως δεν
έχει ατζέντα εκλογών και εκούσα άκουσα προσφεύγει σε αυτή τη μεθοδολογία προκειμένου
να αντιπαρατεθεί με το ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών.

Ωστόσο, τα 2/3 της ομιλίας του Πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα
από τα Γιάννενα, το απόγευμα της Κυριακής, στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο του
ξενοδοχείου Du Lac, ήταν αφιερωμένα στον πρόεδρο της ΝΔ, στον οποίο χρέωσε
νεοφιλελεύθερη πολιτική, ταύτιση με την σκληρή δεξιά του Βέμπερ, επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και πρόθεση να επιστρέψει τη χώρα στο εργασιακό
«μεσαίωνα» με τη θεσμοθέτηση της επταήμερης εργασίας...

H ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κράτησε κάτι λιγότερο από μία ώρα και ακολούθησε των
χαιρετισμών του Κώστα Μπασιούκα, περιφερειακού συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ και του
Γιώργου Ζάψα, υποψήφιου Περιφερειάρχη Ηπείρου του κόμματος. Στο πλευρό του
Πρωθυπουργού βρίσκονταν η σύντροφός του Περιστέρα Μπαζιάνα, υπουργοί όπως η Όλγα
Γεροβασίλη και ο Ανδρέας Ξανθός, βουλευτές από την Ήπειρο και αλλού και υποψήφιοι
ευρωβουλευτές του κόμματος, όπως ο Στέλιος Κούλογλου.

1/3

Αλ. Τσίπρας: Εκφραστής της σκληρής Δεξιάς ο Μητσοτάκης
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 10:07 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 10:12

Ο Κώστας Μπασιούκας καλωσορίζοντας τον Πρωθυπουργό, θυμήθηκε μια γιαγιά από την
Ανατολή που το 2015 του είχε πει για τον Αλέξη Τσίπρα: «του ζόρισαν του πιδί, έβγαλε
έρπη...». Ο Γιώργος Ζάψας ζήτησε από τον Πρωθυπουργό φτηνή ενέργεια, φυσικό αέριο και
να ωριμάσουν οι μελέτες για το τρένο. «Τα επόμενα τέσσερα χρόνια σας θέλουμε δίπλα
μας, εσείς κυβερνήτης και εμείς στην Περιφέρεια Ηπείρου» σημείωσε ο κ. Ζάψας.

Επίθεση σε Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε με θερμά στο συγκεντρωμένο πλήθος, εκτιμώντας πως
αυτές οι εκδηλώσεις στην Ήπειρο, το τελευταία διήμερο, δείχνουν μια εντελώς άλλη εικόνα
από εκείνη που υποστηρίζουν πως υπάρχει οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ και τα...
συστημικά μέσα, μέσα από τις δημοσκοπήσεις. «Είναι μια ψεύτικη εικόνα που είχαν
δημιουργήσει για τις δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως έπεισαν και τους εαυτούς τους ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πια ρίζες στην ελληνική κοινωνία και ότι είναι ένας διάττων αστέρας και
μετά το σημερινό και το χθεσινό δε μπορώ να περπατήσω όντως στο δρόμο όπως μου
έλεγαν αλλά αυτό γίνεται από όσους με σταματάνε για να μου σφίξουν το χέρι...» σημείωσε
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τη ΝΔ πως μετέρχεται το φανατισμό, τις ύβρεις, τα ψεύδη και τη
λάσπη. «Έχουν επενδύσει να δηλητηριάσουν το δημόσιο διάλογο και να μας κατεβάσουν
όλους στο βούρκο και στη λάσπη και όπως με τον Πάγκαλο που έλεγε πως όλοι μαζί τα
φάγαμε, θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα, την ψευδή εντύπωση ότι όλοι έχουν
λερωμένη τη φωλιά τους» τόνισε. Υποστήριξε πως οι δημοσκοπήσεις δε λένε την αλήθεια
και πως «έχουν αρχίσει να μαζεύουν τα νούμερα με τις ψεύτικες διαφορές της
επιστημονικής φαντασίας«... Και κάθε φορά που ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης μιλά προγραμματικά, τόσο θα αναγκάζονται να αναθεωρούν τις προβλέψεις
τους... πρόσθεσε.

Ο Μητσοτάκης σημείωσε ο κ. Τσίπρας, «η αλήθεια είναι ότι είναι χορηγός μας«... Τον
κατηγόρησε σχεδόν για τα πάντα. Τον προέτρεψε ουσιαστικά να μιλά λιγότερο γιατί κάθε
φορά που μιλά, αποκαλύπτει το νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της ΝΔ. «Είναι ο μόνος
πολιτικός που κάθε φορά που αναγκάζεται να μιλήσει προγραμματικά, ο λόγος του μοιάζει
λιγότερο με υπόσχεση και πολύ περισσότερο με απειλή» σημείωσε ο κ. Τσίπρας για τον
αντίπαλό του. Τον κατηγόρησε πως σήμερα, στη διακαναλική συνέντευξη τύπου που έδωσε,
«το τερμάτισε«... «Αντί να δεσμευτεί για τη διατήρηση της μόνιμης 13ης σύνταξης, αυτός
δεσμεύτηκε για την κατάργηση του πενθήμερου και την καθιέρωση της επταήμερης
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εργασίας» είπε. «Το όραμά του είναι να γυρίσει τη χώρα μας στο Μεσαίωνα, στον 18ο
αιώνα...» πρόσθεσε και υποστήριξε πως οι επικοινωνιολόγοι του κ. Μητσοτάκη δεν τον
αφήνουν να έλθει σε αντιπαράθεση, σε debate γιατί εκεί θα του ξεφύγουν διάφορα τέτοια...

Η ψήφος στη ΝΔ στις εθνικές εκλογές θα σημάνει επιστροφή της χώρας στο ΔΝΤ, είπε
μεταξύ άλλων...

Επίθεση σε Βέμπερ

Πέραν του Κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, τον οποίο χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, «απελπιστικά
ρατσιστή«!

«Ο Βέμπερ τους μαρτυράει, τους αποκαλύπτει και λέει ότι δεν θα πληρώνουν άλλο οι
Ευρωπαίοι τις συντάξεις των Ελλήνων. Οι συντάξεις αυτές όμως, δίνεται από το υστέρημα
και τους κόπους του ελληνικού λαού» είπε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε τους Έλληνες
πως υπερψήφισή του στις ευρωεκλογές θα σημάνει εμπόδια για τις προοπτικές
ελάφρυνσης του λαού.

Στο ερώτημα ποιον θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
υποστήριξε πως συνταχθεί πίσω από την επιλογή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ωστόσο
μετά θα συμμαχήσει αν χρειαστεί και με όποιον άλλο προοδευτικό σταθεί απέναντι στον
Βέμπερ.

Tέλος, πριν την αρχή της ομιλίας του Πρωθυπουργού έγιναν προληπτικές συλλήψεις μελών
του κινήματος κατά των πετρελαίων, για τις οποίες θα παραχωρηθεί αύριο το πρωί,
συνέντευξη τύπου.
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