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Παγιώνονται οι συνθήκες διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ και σε τοπικό επίπεδο μετά την απόφαση
23 μελών της Νομαρχιακής επιτροπής και των συντονιστικών Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού
να παραιτηθούν από τα κομματικά όργανα.

Οι παραιτηθέντες με δύο ανακοινώσεις (επτά υπογραφές στην μία ανακοίνωση και 16
υπογραφές στη δεύτερη) γνωστοποιούν την αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ ενώ αφήνουν
σαφέστατες αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος και την απόφασή της να υπογράψει το
τρίτο μνημόνιο . Παράλληλα καταγγέλλουν την ηγεσία για πρωτοφανή πολιτική εκτροπή ,
από τη συναποφασισμένη πορεία προς το συνέδριο. Ειδικότερα τόσο από την Νομαρχιακή
επιτροπή όσο από την Ολομέλεια Πρέβεζας παραιτήθηκε η πλειοψηφία των μελών και
συγκεκριμένα τις επιστολές παραίτησης υπογράφουν ο συντονιστής Ηλίας Χάιδας, ο
γραμματέας και συντονιστής της ολομέλειας Πρέβεζας Σπύρος Παγκράτης, ο αναπληρωτής
συντονιστής Μιχάλης Νόβας, ο συντονιστής ολομέλειας Θεσπρωτικού Μπάμπης Δράκος, τα
μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Βιργινία Τσακανιά, Μαίρη Ζουρουφίδου, Πέγκυ
Κανελλοπούλου, Παπαγιώτης Λελοβίτης, Καλλιόπη Μιχελάκου, Λιβιεράτος Νίκος, τα μέλη
της ολομέλειας Πρέβεζας Αλμπάντης Δημήτρης, Αφεντουλίδου Πόπη, Καινούργιος
Βαγγέλης, Κυνηγός Αντώνης, Πάνης Μπάμπης (ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής
στις εκλογές του Ιανουαρίου), Ράπτης Χρήστος, Θοδωρής Θωμάς, Ευαγγελία Κατσάβαρου,
Μίλτος Μπάλκος, Λάκης Μπέλλης. Κώστας Τσιόκος και από την ολομέλεια Ζηρού ο
Χρήστος Κατσανάς.
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Στην ανακοίνωση παραίτησης στελεχών της Νομαρχιακής επιτροπής και της συντονιστικής
επιτροπής Πρέβεζας αναφέρονται μεταξύ άλλων πως «από την επόμενη ημέρα της νέας
μνημονιακής συμφωνίας είχαν δηλώσει πως δεν αποδέχονται τον εκβιασμό με το όνομα
συμφωνία – μνημόνιο και ότι δεν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο
απορρυθμίσεων, ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας και υποβάθμισης της θέσης
μισθωτών και συνταξιούχων» Σημειώνουν πως παρά την, έστω και καθυστερημένα,
απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, για έκτακτο συνέδριο στο τέλος του Σεπτέμβρη, η ηγεσία της
Κυβέρνησης αποφάσισε για άλλη μια φορά να αιφνιδιάσει δυσάρεστα, αδιαφορώντας για
την κομματική δημοκρατική νομιμότητα. Την πρωτοφανή αυτή πολιτική εκτροπή της
ηγεσίας, από τη συναποφασισμένη πορεία προς το συνέδριο, όπου θα συζητιόταν η
στρατηγική και η πολιτική τακτική του Κόμματος, μετά την ήττα και τη συνθηκολόγηση, την
αντιλαμβανόμαστε ως συνέχεια, στον ίδιο ολισθηρό δρόμο, με την αθέτηση του ΟΧΙ του
62% του ελληνικού λαού και του αντιμνημονιακού κοινωνικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι υπογράφοντες κάνουν σαφές πως θα μείνουν συνεπείς στους αγώνες και τις
προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και πως θα συμβάλουν και θα στηρίξουν ο καθένας
με όποιο τρόπο θεωρεί πιο αποτελεσματικό, τη νίκη του ελπιδοφόρου όχι του ελληνικού
λαού.
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