Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι,
Αγαπητές φίλες και φίλοι

Το σύνθημα του Συνεδρίου σας "Ένας νέος κόσμος, μια μεγάλη αριστερά "
Συμπυκνώνει τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας
Σε μια συγκυρία που σφραγίζεται από την παράνομη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και τη φρίκη του πολέμου, από τους χιλιάδες νεκρούς, τα
εκατομμύρια προσφύγων, τις τρομακτικές επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη
Σε μια συγκυρία που σφραγίζεται από την οικονομική και ενεργειακή κρίση, την
γενικευμένη ακρίβεια, τους νέους κινδύνους για την κοινωνική συνοχή και το
κοινωνικό κράτος
Σε μια συγκυρία όπου οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες αυξάνονται
Σε μια συγκυρία που η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμα και τα δημόσια
συστήματα υγείας χρειάζονται στήριξη και ενίσχυση
Σήμερα ,σε αυτόν τον νέο κόσμο, η ανάγκη για μια μεγάλη αριστερά είναι
μεγαλύτερη από ποτέ
- Μια αριστερά που διαρκώς ανανεώνεται και αμφισβητεί, μια αριστερά ανοιχτή
στους νέους ανθρώπους και τις νέες ιδέες , ανοιχτή σε όλους τους
προοδευτικούς πολίτες
-Μια αριστερά ενωτική, που δεν θα κλείνεται στο καβούκι της και στη δική της
αλήθεια. Μια αριστερά με κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις με τις υπόλοιπες
προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Απέναντι στις δυνάμεις της Δεξιάς που
θέλουν επιστροφή στις αποτυχημένες συνταγές της λιτότητας που τις
πλήρωσαν ακριβά ιδίως οι λαοί μας του ευρωπαϊκού νότου
-Μια αριστερά που θα απαντά στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της
κοινωνίας με συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδιο, μια αριστερά έτοιμη να
αναλάβει ευθύνες στις δύσκολες στιγμές
Μια αριστερά που εναντιώνεται στον πόλεμο, που υπερασπίζεται την ειρήνη και
το διεθνές δίκαιο
-Αυτήν την Αριστερά έχουμε ανάγκη. Αυτήν την Αριστερά θα χτίσουμε όλοι και
όλες μαζί.
Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη.
Εύχομαι ένα γόνιμο και συντροφικό διάλογο στο συνέδριο σας και κάθε επιτυχία
στις εργασίες σας.
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Care compagne e cari compagni,
Care amiche e cari amici

Il motto del vostro Congresso "Un mondo nuovo, una sinistra grande " riassume la
grande sfida che abbiamo davanti a noi.
In una congiuntura segnata dall'invasione illegale russa all'Ucraina e dagli orrori della
guerra, dalle migliaia di morti, dai milioni di rifugiati, dagli effetti terrificanti in tutta
Europa,
In una congiuntura segnata dalla crisi economica ed energetica, dall’aumento
generale dei prezzi, da nuovi pericoli per la coesione sociale e lo stato sociale,
In una congiuntura in cui aumentano le disuguaglianze sociali ed economiche
In una congiuntura ove la pandemia non è finita ancora, ed i sistemi sanitari pubblici
hanno bisogno di sostegno e rafforzamento
Oggi, in questo mondo nuovo, il bisogno di una sinistra grande è più grande che mai.
-Una sinistra che continuamente si rinnova e sfida, una sinistra aperta ai giovani e
alle idee nuove, aperta a tutti i cittadini progressisti
-Una sinistra di unità, che non si chiude nel suo guscio e nella sua stessa verità. Una
sinistra con iniziative e azioni comuni con le altre forze progressiste in Europa. Contro
le forze di Destra che vogliono il ritorno alle ricette fallite di austerità, pagate a prezzo
caro dai popoli, soprattutto dai nostri del sud Europa
-Una sinistra che risponderà alle preoccupazioni e alle problematiche della società
con proposte specifiche e un progetto, una sinistra pronta ad assumersi la
responsabilità nei momenti difficili
Una sinistra che si oppone alla guerra, che difende la pace e il diritto internazionale
- Abbiamo bisogno di questa Sinistra. Costruiremo tutte e tutti insieme questa
Sinistra.
In Grecia, in Italia, in tutta Europa.
Vi auguro un dialogo fruttuoso e da compagni al vostro Congresso e ogni successo
nei vostri lavori.
Alexis Tsipras
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