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Δήλωση της Μαρίας Ρεπούση για την υποψηφιότητα της στην Α Πειραιά:
Πριν
από κάμποσους μήνες, πολίτες από όλη την Ελλάδα πήραμε την πρωτοβουλία να
συστήσουμε μια νέα συλλογικότητα. Την ονομάσαμε Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών
ΓΕΦΥΡΑ και στόχος μας ήταν και παραμένει η συνένωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων
της Κεντροαριστεράς, της Αριστεράς και των Πρασίνων για τη συγκρότηση ενός ενιαίου
προοδευτικού πόλου που προσβλέπει ταυτόχρονα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Στην Ευρώπη στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής ενοποίησης που νοιάζεται τους πολίτες
της και λειτουργεί ανασχετικά για τις ανισότητες που παράγονται από την οικονομία της
αγοράς. Στην Ελλάδα για να στηρίξουμε την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, την
μόνο ικανή για να επαναδιαπραγματευθεί τη σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό κράτος και τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών και με όρους κοινωνικής
αλληλεγγύης.

Η συγκρότηση του προοδευτικού πόλου δεν μπορεί παρά να έχει κορμό το ΣΥΡΙΖΑ όχι
μόνον διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός κορμός της αριστεράς στις πολλαπλές
εκδοχές της, κεντροαριστερές, σοσιαλδημοκρατικές, ανανεωτικές, ριζοσπαστικές,
πράσινες αλλά και διότι κατάφερε σε πολύ δύσκολους καιρούς να κρατήσει τη χώρα και
την κοινωνία όρθια, τόλμησε να πάρει δύσκολες αποφάσεις για την Ελλάδα και τα
Βαλκάνια, προχώρησε σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις για τα δικαιώματα των πολιτών,
συμπαρατάχθηκε με τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Σ’ αυτές τις εκλογές κρίνονται πολλά. Και δεν θέλουμε ν’ αφήσουμε τη χώρα να
επιστρέψει στη δεξιά διακυβέρνηση αυτή που θεμελίωσε το κράτος της διαπλοκής και της
διαφθοράς, εκμεταλλεύθηκε για κομματικά οφέλη τα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων
πολιτών, εναντιώθηκε σε θεμελιώδη δικαιώματα, και όχι μόνο απέτυχε παρά τη μακροζωία
της να κάνει την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά την οδήγησε και στην
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χρεωκοπία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφάσισα να δηλώσω παρούσα στην εκλογική
αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στην
Α’ Πειραιά, την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, την πόλη που αγαπώ και που με τίμησε
με τη ψήφο της σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Θα δώσουμε όλοι και όλες μαζί αυτή την εκλογική μάχη. Σας καλώ να μας στηρίξετε. Για
να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, για να κάνουμε τα καλά καλύτερα, για να βαδίσουμε
στην ανάπτυξη με κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμό στα δικαιώματά μας.
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