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Με επισκέψεις σε θεσμικούς φορείς αλλά και σε περιοχές του «Καλλικρατικού» Δήμου
Ιωαννιτών, συνεχίστηκε το πρόγραμμα της προεκλογικής δραστηριότητας του υποψήφιου
βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ, κ. Κωνσταντίνου Δαρδαμάνη.
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Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο κ. Δαρδαμάνης επισκέφθηκε στο γραφείο του, τον
υποστηριχθέντα από τη ΝΔ, Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, θριαμβευτή
των εκλογών της 26ης Μαΐου. Ο κ. Δαρδαμάνης συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για την
επανεκλογή του, την οποία απέδωσε στην αξιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και το έργο
της απερχόμενης διοίκησης της Περιφέρειας και άκουσε από τον κ. Καχριμάνη τις απόψεις
του για τα σημαντικότερα θέματα οργάνωσης και υποδομών που απαιτείται να
προχωρήσουν από την επόμενη κυβέρνηση του τόπου, για το Νομό Ιωαννίνων, και για τα
οποία θα πρέπει να καταβάλουν κοινό αγώνα οι επόμενοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του
Νομού μας, μαζί με τις αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου. Οι αγωνίες είναι κοινές, η ισχύς
βρίσκεται εν τη ενώσει, ήταν τα συμπεράσματα αυτής της σημαντικής και απαραίτητης
συνάντησης.

Εξίσου εποικοδομητική υπήρξε και η επίσκεψη του κ. Δαρδαμάνη στο Αστυνομικό Μέγαρο.
Εκεί είχε συναντήσεις με το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού
Ιωαννίνων, καθώς και με την ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων. Ο κ.
Δαρδαμάνης κλήθηκε να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν αναφορικά με τις
προγραμματικές θέσεις της ΝΔ για τα σώματα ασφαλείας, τη δημόσια τάξη, τη διαχείριση
του μεταναστευτικού και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, ενώ ως κεντρικό αίτημα
τέθηκε από την πλευρά των συνομιλητών του, η μείωση της περιττής γραφειοκρατίας που
αποσπά τις αστυνομικές δυνάμεις από την πραγματική αποστολή τους.

Η επαναφορά της ομάδας ΔΕΛΤΑ, η ενίσχυση με προσωπικό της ομάδας ΔΙΑΣ και η
πρόσληψη άμεσα, 1.500 νέων αστυνομικών, καθώς επίσης και η ενίσχυση του σώματος με
εξοπλισμό όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα και η προμήθεια 1.000 καινούργιων περιπολικών, είναι
οι άμεσες προγραμματικές προτεραιότητες της ΝΔ για την επαναφορά του αισθήματος
ασφάλειας στους πολίτες, όπως τονίστηκε μεταξύ άλλων, από τον κ. Δαρδαμάνη.

Ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ τέλος, τόνισε πως η δημόσια ασφάλεια είναι πολύ υψηλά
στην προγραμματική ατζέντα του κόμματος και δήλωσε πως θα είναι αρωγός σε κάθε
προσπάθεια των τοπικών αστυνομικών αρχών για τη βελτίωση των παρεχόμενων στους
πολίτες υπηρεσιών.
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