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Μεπρώτο σταθμό το Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά ξεκίνησε σήμερα, τη διήμερη περιοδεία του
στη δυτική Κρήτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Παρουσία των βουλευτών Χανίων
και Ρεθύμνου, Παύλου Πολάκη και Ανδρέα Ξανθού, των πρώην βουλευτών Χανίων Γιώργου
Σταθάκη, Βάλιας Βαγιωνάκη, Αντώνη Μπαλωμενάκη, του πολιτευτή Μιχάλη Χαιρετάκη, στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ και δεκάδων πολιτών, ο κ. Τσίπρας επισήμανε την ανάγκη "να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα
κόμμα μαζικό, λαϊκό, με ρίζες μέσα στην κοινωνία και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη
δυνατότητα να ξαναβρεθεί η χώρα στην σωστή πλευρά της ιστορίας και να κυβερνηθεί όχι σε
συνθήκες πίεσης όπως το 2015-2019 αλλά σε συνθήκες πλέον κανονικότητας, που εμείς την
αποκαταστήσαμε".
Στηντοποθέτησή του ο κ. Τσίπρας είπε ότι "είναι η 2η περιοδεία που κάνω στο πλαίσιο των
εξορμήσεων για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας στην πορεία
προς το συνέδριο που θέλουμε να κάνουμε, που θέλουμε να είναι ένα συνέδριο τομής, ένα
συνέδριο μετασχηματισμού και ανασυγκρότησης".
Οκ. Τσίπρας στην ομιλία του τόνισε ότι, "κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια να συναντήσουμε τον
κόσμο που οκτώ χρόνια τώρα μας στηρίζει, δίνει τις μάχες στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, μάχες πολλές
φορές ιστορικής σημασίας, με νίκες μεγάλες και με ήττες -έτσι είναι η ζωή έχει και νίκες έχει και
ήττες, έχει ανηφόρες έχει και κατηφόρες- να συναντήσουμε αυτόν τον κόσμο και να του πούμε ότι
"κοίτα να δεις, εμείς δεν θέλουμε να είσαι απλά ψηφοφόρος και χειροκροτητής στις συγκεντρώσεις,
θέλουμε να μοιραστούμε την ευθύνη, να συγκροτήσουμε μια μεγάλη, πλειοψηφική παράταξη, της
προόδου, μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη της Αριστεράς"".
Επίσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε, "δεν είναι απλό πράγμα στις
μέρες μας, αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνουμε, γιατί θέλουμε τα μέλη της παράταξης, τα μέλη του
νέου ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μερίδιο και δικαίωμα και στις αποφάσεις. Η μεγάλη εμπειρία που
αποκτήσαμε από τη διακυβέρνηση θέλουμε να μετατραπεί σε σοφία και σε σχέδιο για την επόμενη
μέρα".

Παράλληλαο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε: "Αργά ή γρήγορα θα φανούν οι μεγάλες διαφορές
και οι συγκρίσεις θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για εμάς και αρνητικές για τη σημερινή κυβέρνηση.
Δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτά. Τις πρώτες 100 μέρες ήδη βλέπετε διαφορές".
Οπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε με πολίτες ενώ αντήλλαξε απόψεις με το δήμαρχο Πλατανιά
Γιάννη Μαλανδράκη για την πορεία του "Κλεισθένη".
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