
                   

Περιφερειακή φςκεψη Ηπείρου του ΥΡΙΖΑ ΕΚΜ 
 
Πραγματοποιικθκε ςτθ Φιλιππιάδα Πρζβεηασ ςτισ 16/9 περιφερειακι ςφςκεψθ 
Ηπείρου του ΤΡΙΖΑ ΕΚΜ, με τθ ςυμμετοχι των ςυντονιςτικϊν γραμματειϊν των 
Σοπικϊν Επιτροπϊν των τεςςάρων Νομϊν τθσ Ηπείρου, των τριϊν βουλευτϊν, του 
περιφερειακοφ ςυμβοφλου και των μελϊν ΠΕ από τθν Θπειρο. 
 
Η ςφςκεψθ διεξιχκθ ςε κλίμα ςυντροφικότθτασ και αιςιοδοξίασ, είχε μεγάλθ 
ςυμμετοχι και αναπτφχκθκε  πλοφςιοσ προβλθματιςμόσ. Σα κζματα τθσ τρζχουςασ 
επικαιρότθτασ, κακϊσ και τουσ άξονεσ δράςθσ ςε γενικό και τοπικό επίπεδο 
τζκθκαν, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ,  από τθν ειςιγθςθ τθσ Λίτςασ 
Κιτςαντά, ενϊ τα τοπικά προβλιματα τζκθκαν με πιο αναλυτικό τρόπο από τον 
περιφερειακό ςφμβουλο και μζλοσ τθσ ΠΕ Γιάννθ Παπαδθμθτρίου και τουσ τρεισ 
Βουλευτζσ του ΤΡΙΖΑ-ΕΚΜ (Χριςτο Μαντά, Όλγα Γεροβαςίλθ και Κϊςτα Μπάρκα). 
 

 
 
υηθτικθκαν επίςθσ κζματα ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ του ΤΡΙΖΑ ΕΚΜ ςε ενιαίο 
πολιτικό φορζα, τθν οργάνωςθ των ανοιχτϊν ςυνελεφςεων και το κάλεςμα μαηικισ 
εγγραφισ μελϊν,  ςτο δρόμο προσ τθν πανελλαδικι υνδιάςκεψθ, κακϊσ και οι 
άξονεσ δράςθσ του κόμματοσ για το επόμενο διάςτθμα, ςε γενικό και τοπικό 
επίπεδο,  για τθν απόκρουςθ των νζων επϊδυνων μνθμονιακϊν μζτρων και τθν 
ανάδειξθ μιασ αξιόπιςτθσ εναλλακτικισ πρόταςθσ τθσ Αριςτεράσ. 
 
Οι οριηόντιεσ περικοπζσ μιςκϊν και ςυντάξεων,  θ οικονομικι αςφυξία ςτθν οποία 
περιζρχονται κρίςιμοι τομείσ του κοινωνικοφ κράτουσ (Τγεία, Παιδεία, 
αυτοδιοίκθςθ) και θ επικείμενθ κατάρρευςι τουσ και θ νζα φορολογικι επιδρομι 



ςτα χαμθλότερα ειςοδιματα, ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι αςφυξία και τθν 
αυξανόμενθ φτϊχεια, κακιςτοφν πλζον επιτακτικι τθν ανάγκθ να απαντιςουμε με 
βάςθ το τρίπτυχο "Αντίςταςθ - Αλλθλεγγφθ-Ανατροπι». 
 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτο κζμα τθσ  εκποίθςθσ τθσ γαλακτοβιομθχανίασ 
ΔΩΔΩΝΗ, που καίει τθν τοπικι κοινωνία και φζρνει ςε απόγνωςθ χιλιάδεσ 
κτθνοτρόφουσ τθσ Ηπείρου και ςυηθτικθκαν τρόποι πολιτικισ και 
κινθματικισ παρζμβαςθσ.  Εκτιμικθκε ότι το κζμα τθσ ΔΩΔΩΝΗ δεν ζλθξε και ότι 
υπάρχει θ δυνατότθτα να αποτραπεί θ ιδιωτικοποίθςθ, με τθν προϊκθςθ ενόσ 
αυτοδιαχειριςτικοφ μοντζλου λειτουργίασ τθσ γαλακτοβιομθχανίασ, κάτι που 
κα αποτελοφςε ςτρατθγικισ ςθμαςίασ νίκθ για τθν περιοχι μασ, με μεγάλο 
ουςιαςτικό και ςυμβολικό περιεχόμενο. το κζμα αυτό ο ΤΡΙΖΑ ΕΚΜ 
Ηπείρου κα επικεντρϊςει και κα εντείνει τισ προςπάκειζσ του, ξεκινϊντασ άμεςα 
καμπάνια ενθμζρωςθσ με υλικό που κα μοιραςτεί ςε χωριά και των τεςςάρων 
νομϊν, αλλά και άλλεσ παρεμβάςεισ, κοινοβουλευτικοφ και κινθματικοφ 
χαρακτιρα.  
 
Επίςθσ ωσ άμεςθσ προτεραιότθτασ ηθτιματα ςτα οποία κα επικεντρωκεί θ δράςθ 
του κόμματοσ είναι θ ιδιωτικοποίθςθ του λιμανιοφ τθσ Ηγουμενίτςασ, θ 
καταςτροφι του Αμβρακικοφ και το κζμα τθσ διαχείριςθσ του υδάτινου δυναμικοφ 
τθσ περιοχισ, θ ςχεδιαηόμενθ από τθν κυβζρνθςθ εκποίθςθ  νθςιϊν των υβότων 
και του Αμβρακικοφ, κακϊσ και τα κζματα τθσ τραγικισ κατάρρευςθσ τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ υγείασ ςτθν Θπειρο και τα προβλιματα ςτθν 
παιδεία (λειτουργίασ ςχολείων, κζρμανςθσ και μεταφοράσ μακθτϊν κλπ). 
 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν ανάγκθ άμεςων πρωτοβουλιϊν για τθ δθμιουργία 
και ςτουσ τζςςερισ νομοφσ τθσ Ηπείρου δομϊν κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, όπωσ 
επίςθσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ του "κοινωνικοφ αυτοματιςμοφ", που οξφνεται ςε 
περιόδουσ κρίςθσ, δίνοντασ πρόςφορο ζδαφοσ για τθν ανάπτυξθ ακροδεξιϊν-
νεοναηιςτικϊν αντιλιψεων και πρακτικϊν. τθν κατεφκυνςθ αυτι αποφαςίςτθκε να 
γίνει ςφντομα μια νζα ειδικότερθ ςφςκεψθ για τα πρακτικά βιματα που κα 
ακολουκιςουμε ςτο κζμα τθσ αλλθλεγγφθσ, αξιοποιϊντασ και τθν εμπειρία 
υπαρχουςϊν δομϊν, όπου υπάρχουν (π.χ. Κοινωνικό Ιατρείο Πρζβεηασ κλπ), με 
ςτόχο να ξεκινιςουμε άμεςα, ϊςτε να μθν χακεί πολφτιμοσ χρόνοσ,   και 
παράλλθλα να ςυγκροτθκοφν από τα κάτω (δθλ. από ςυλλογικότθτεσ, ςωματεία, 
ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ κλπ)  ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ηπείρου 
αντιφαςιςτικζσ πρωτοβουλίεσ. 
 
Επίςθσ προτάκθκε τζτοιου είδουσ περιφερειακζσ ςυςκζψεισ να γίνονται ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα και να προτακεί ςτα όργανα του ΤΡΙΖΑ ΕΚΜ να υιοκετθκεί, 
εκτόσ των άλλων και το μοντζλο τθσ περιφερειακισ ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ 
του  ενοποιθμζνου πια  πολιτικοφ φορζα. 
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