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Την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Αγρίνιο. Ο κ.
Τσίπρας επιτέθηκε με σφοδρότητα σε ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και τόνισε με έμφαση πως ο ΣΥΡΙΖΑ
σαν κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για την υποβαθμισμένη Αιτωλοακαρνανία

Νε ιδιαίτερες αναφορές για την Αιτωλοακαρνανία ξεκίνησε την ομιλία του στο Αγρίνιο ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Την ομιλία παρακολούθησαν όλοι οι υποψήφιοι
βουλευτές του κόμματος στον νομό, ο υποψήφιος βουλευτής στην Β’ Αθηνών Παναγιώτης
Κουρουμπλής , στελέχη του κόμματος και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορές στην έλλειψη υποδομών στην Αιτωλ/νία σημειώνοντας πως ο
νομός μπορεί να γίνει πρότυπο ανάπτυξης με τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που
διαθέτει , που απαιτούν όμως και υποδομές που σήμερα δεν υπάρχουν. «Εγγυόμαστε ότι ως
επόμενη κυβέρνηση θα κάνουμε τα πάντα για τον υποβαθμισμένο νομό», είπε συγκεκριμένα,
για να εκφράσει την συνέχεια την αισιοδοξία του για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

«Ο λαός δεν είναι επαίτης , θέλει να βγάζει το ψωμί του με αξιοπρέπεια και αυτό το
έκλεψαν τα κόμματα του μνημονίου. Ένα μικρό βήμα ακόμα μας χωρίζει από το όνειρο για
μια κυβέρνηση που θα φέρει τον λαό στην εξουσία» Ο κ. Τσίπρας στην συνέχεια τόνισε πως
ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που δεν πρόδωσε την ψήφο του λαού στις 6 Μαΐου,
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συμπληρώνοντας πως θέλει την εξουσία για να ακυρώσει το μνημόνιο.
«Όποιος δεν θέλει το μνημόνιο μια μόνο αποτελεσματική πολιτική επιλογή έχει, ψήφο στον
ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε στη συνέχεια. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Αντώνη
Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, για τους οποίους είπε ότι φεύγουν αφού λεηλάτησαν τη
χώρα.

Επανέλαβε ότι το μόνο δίλημμα των εκλογών είναι το «Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ» και τόνισε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακυρώσει το Μνημόνιο και να
επαναδιαπραγματευτεί τους δυσμενείς όρους της δανειακής σύμβασης, να υψώσει ασπίδα
προστασίας για εκείνους που πλήττονται από την κρίση και να εφαρμόσει μέτρα
αναδιανομής του εισοδήματος και του πλούτου άμεσης απόδοσης, που θα αυξήσουν τα
δημόσια έσοδα.

Χαρακτήρισε τις εκλογές της 17ης Ιουνίου «δημοψήφισμα για το Μνημόνιο» ενώ
χαρακτήρισε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ «ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που οργάνωσε το σάπιο,
εξαρτημένο, διεφθαρμένο και ανυπόληπτο πολιτικό κατεστημένο του μεταπολιτευτικού
δικομματισμού».
«Βουλιάζει το «τρίγωνο της αμαρτίας». Οι διαπλεκόμενοι επιχειρηματίες και τραπεζίτες,
τα κανάλια και οι εγχώριοι εργολάβοι της τρόικας. Όταν το πολιτικό σύστημα παρακμάζει,
δεν μπορεί ούτε να υποβάλει -και πολύ περισσότερο- ούτε να επιβάλει στην κοινωνία την
κινδυνολογία του» είπε ακόμη.

Αναφερόμενος στον κ. Βενιζέλο σημείωσε ότι αφού υπέγραψε και με τα δυο του χέρια τη
δανειακή σύμβαση, τώρα ζητά την επαναδιαπραγμάτευση των δυσμενών όρων της
δανειακής σύμβασης. «Ποιόν από τους δύο Βενιζέλους να πιστέψουμε; Της
επαναδιαπραγμάτευσης ή της κινδυνολογίας για την επαναδιαπραγμάτευση;» αναρωτήθηκε.
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Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «είναι ο πρόθυμος υπηρέτης όλων των μεγάλων
συμφερόντων», που νεκρώνει τις τοπικές αγορές, κλείνει μαγαζιά, αυξάνει την ανεργία.

Για το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ προέβλεψε ότι «θα εφαρμόσουν και τις νέες περικοπές στους
μισθούς και τις συντάξεις του Ιουνίου, και τις απολύσεις στο Δημόσιο, και όλες τις άλλες
περικοπές δημόσιων δαπανών και κοινωνικών επιδομάτων, και τις αυξήσεις φόρων».
Κλείνοντας την ομιλία του ζήτησε εκ νέου ισχυρή ψήφο «γιατί τώρα είναι η ώρα για την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Για την αποκατάσταση της εθνικής και της λαϊκής
κυριαρχίας. Για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και προοπτικής».
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