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ΣΥΡΙΖΑ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, έχοντας στο μέσο το μέλος της εκλογικής επιτροπής
Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, οι τρεις εκλεγμένοι βουλευτές Χρήστος
Μαντάς, Γιάννης Στέφος και Μερόπη Τζούφη εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για το εκλογικό
αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς ο Χρήστος Μαντάς δε θέλησε να περιγράψει τι συνιστά ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ
λέγοντας πως το μυαλό όλων είναι νικηφόρο αποτέλεσμα για τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική Συμμαχία και αυτό εκτίμησε θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης.

Και ο Γιάννης Στέφος από την πλευρά του δήλωσε πως "αναμένουμε ότι η πρώτη νικηφόρα
θέση στις εκλογές θα είναι μια πραγματικότητα γιατί ο ελληνικός λαός είναι σε θέση να
συγκρίνει τη δική μας διακυβέρνηση με τις κυβερνήσεις δεκαετιών που οδήγησαν τη χώρα
στην καταστροφή και το μόνο που αναμένουμε είναι να είμαστε μπροστά". Την πρόβλεψη
για νίκη, η Μερόπη Τζούφη απέδωσε στην αναμενόμενη αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές
και στη ψήφο των 17αρηδων.

Τα διλήμματα
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Η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη αναφέρθηκε στις τομές της κυβέρνησης για τη νέα
γενιά και υποστήριξε πως η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν "κοινωνικά μεροληπτική υπέρ των
περισσοτέρων απέναντι σε μια πολιτική που θέλει να ακυρώσει το κοινωνικό κράτος και
που θέλει να μετατρέψει τον εργασιακό χώρο σε κατάσταση ζούγκλας".

Ο Γιάννης Στέφος τόνισε πως στις πολύ κρίσιμες εκλογές της Κυριακής οι πολίτες πρέπει
να στείλουν το μήνυμα στις δυνάμεις που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή και "που
σήμερα επιχειρούν τη ρεβάνς απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες της ενώ οι
Έλληνες ξέρουν που είμαστε που οδηγηθήκαμε και γι' αυτό μεθαύριο θα δώσουν βροντερό
"παρών"....".

Και τέλος ο Χρήστος Μαντάς μίλησε για τις διαφορετικές Ευρώπης που μετουσιώνουν σε
πολιτικό αποτέλεσμα οι ασκούμενες σήμερα πολιτικές. "Οι εκλογές αυτές θα καθορίσουν σε
σημαντικό βαθμό τον προσανατολισμό που θα επιλέξουμε ανάμεσα σε μια Ευρώπη της
αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογίας ή σε
μια Ευρώπη της κοινωνικής αποσύνθεσης, μια Ευρώπη φρούριο, μια Ευρώπη της ανάπτυξης
για λίγους. Αν θα επιλέξουν ανάμεσα σε μια Ευρώπη που θα σπάσει τα δεσμά της λιτότητας
και θα επαναφέρει τα κοινωνικά δικαιώματα ή σε μια Ευρώπη της συνέχισης της
ανισοτήτων και της σκληρής λιτότητας, της κοινωνικής και εργασιακής ζούγκλας, της
ακραίας ρεβανσιστικής δεξιάς με συνταγές του ΔΝΤ"... σημείωσε χαρακτηριστικά.
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