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Πολιτική εκδήλωση πραγματοποίησε η Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ , την Κυριακή 3 Ιουνίου το βράδυ ,
στην πόλη της Αμφιλοχίας. Μίλησαν οι υποψήφιοι βουλευτές Θάνος Μωραΐτης, Χρίστος
Βερελής, Γιώργος Παππας, Αγγελική Ρούση – Ντζιμάνη και Γρ. Τζαμαλής

Στην εκδήλωση συμμετείχαν , μέλη της Ν.Ε , οι υποψήφιοι βουλευτές , ο Δήμαρχος
Αμφιλοχίας, στελέχη της αυτοδιοίκησης και πλήθος πολιτών.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης , τον λόγο πήραν οι υποψήφιοι βουλευτές , αλλά και
ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους πολίτες.
Ο υποψήφιος βουλευτής Θάνος Μωραΐτης ,κατά την σύντομη παρέμβασή του , μεταξύ
άλλων τόνισε: «το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι το «ευρώ ή δραχμή» αφού σε αυτό το
ερώτημα έχει απαντήσει ο ίδιος ο Ελληνικός λαός.
Το διακύβευμα είναι εάν η Ελλάδα θα πορευτεί σε έναν δρόμο σταθερότητας, με
επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και συμμαχίες, ή
εάν θα επιλέξουμε έναν δρόμο που θα βάλει την χώρα σε καταστροφικές περιπέτειες και
στην απομόνωση.
Δυστυχώς, η παρουσίαση των προγραμμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι
φανερό ότι οδηγούν την χώρα στην ακυβερνησία.
Μόνη λύση, είναι η εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Το
ισχυρό εκλογικά και κοινοβουλευτικά ΠΑΣΟΚ, μπορεί να εγγυηθεί την εθνική στρατηγική της
συστηματικής και υπεύθυνης αναθεώρησης του μνημονίου»
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Χρίστος Βερελής , ο οποίος επισήμανε ότι: «Το
πραγματικό δίλλημα είναι εάν παίζουμε με την τύχη της χώρας ή αν κάνουμε το καλύτερο
για την Ελλάδα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, που μπορεί να βγάλει τη χώρα
από την κρίση με ασφάλεια και ρεαλισμό και να διασφαλίσει την παραμονή μας στην
ευρωζώνη και το ευρώ.
Όσοι επιμένουν να χαϊδεύουν αυτιά, να υπόσχονται δρόμους στρωμένους με ροδοπέταλα
και να κυνηγάνε τις ψήφους των πολιτών ξεπερνώντας κάθε όριο λαϊκισμού και
δημαγωγίας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι παίζουν με το μέλλον πολλών γενεών. Παίζουν με
την Ελλάδα.
Θα πρέπει να απαντηθεί από αυτές τις εκλογές, με καθαρή εντολή από τον Ελληνικό λαό,
αν η Κυβέρνηση που θα προκύψει, θα πρέπει να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, με όλες
τις συνέπειες που έχουμε πει, δηλαδή, με την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την
απομόνωσή της, ή αν θα πρέπει να προχωρήσει και να διεκδικήσει την αναθεώρηση της
σύμβασης σε όλα τα αρνητικά της σημεία, διατηρώντας τις θετικές κατακτήσεις, με
υποστηρικτές, μάλιστα, σε αυτή την προσπάθεια τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.»
Ο Γιώργος Παππάς , έδωσε έμφαση στην αλλαγή συσχετισμών και αντιλήψεων που
διαμορφώνεται ,σταδιακά στην Ευρώπη , μετά την εκλογή του νέου Γάλλου προέδρου,
αλλά και την αυξανόμενη ένταση των οικονομικών προβλημάτων της Ισπανίας, της Ιταλίας
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και της Κύπρου, ενώ , η υποψήφια
Αγγελική Ρούση , αναφέρθηκε
στην συλλογική υπερπροσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί, από όλους , καθώς την
επομένη των εκλογών, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ , προκειμένου , να
συνδιαμορφώσει, τις μετεκλογικές εξελίξεις και να συμβάλει ,με ευθύνη στην
ανασυγκρότηση της χώρας.
Τελευταίος από τους υποψηφίους , μίλησε ο Γρηγόρης Τζαμαλής , ο οποίος επισήμανε ,
ότι το ΠΑΣΟΚ , ανέλαβε τα τελευταία χρόνια , ένα τεράστιο εθνικό φορτίο και χρεώθηκε με
περισσότερες ευθύνες από εκείνες που του αναλογούσαν.
Σε σχετικό δελτίο τύπου της Ν.Ε. Αιτωλ/νίας του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνεται:
Οι εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ , θα συνεχιστούν και θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα και
μέχρι τις εκλογές, σε όλο τον νομό, προκειμένου οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας, να
ενημερωθούν , με την αμεσότητα της προσωπικής επαφής και την αυθεντικότητα που
εξασφαλίζει ο ειλικρινής διάλογος.
Οι εκλογές στις 17 Ιουνίου , αποτελούν για την Ελλάδα και τους Έλληνες , μια Ιστορική
πρόκληση Ευθύνης.
Η παραμονή της Χώρας , στην Ευρωζώνη και το Ευρώ, είναι το στοίχημα της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ.
Η ανασυγκρότηση της χώρας, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο του ΠΑΣΟΚ , είναι η μόνη
προοπτική για την ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΑΔΑ.
Η παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ , για την επομένη των εκλογών της 17ης Ιουνίου , θα είναι ο
ειλικρινής, τεκμηριωμένος και με απόλυτη καθαρότητα ,διατυπωμένος πολιτικός του λόγος.
Στην νέα σχέση εμπιστοσύνης ,που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες , δεν αναζητά
παθητικούς ακροατές . ,αλλά ενεργούς πολίτες , που παλεύουν για τις απόψεις τους και
συμμετέχουν στις εξελίξεις.
Ο νέος λόγος του ΠΑΣΟΚ , θα παρουσιάζει μια συνολική εικόνα για την κοινωνία που
επιδιώκει, για την εκμετάλλευση, για την αλλοτρίωση, για τον ανθρωπισμό , για την
ελευθερία, για την ισότητα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την αλληλεγγύη των λαών.
Το μέλλον της πατρίδας μας , είναι στα χέρια των πολιτών.
Η επιλογή μας , στις 17 Ιουνίου ,είναι για τον καθένα από εμάς και ένα μικρό κομμάτι
ευθύνης, για την επόμενη ημέρα της χώρας.»
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