Την Κυριακή η εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ
Συντάχθηκε απο τον/την χρηστος καζακος
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2013 22:26 -

Ικανοποίηση για την συμμετοχή στη νομαρχιακή συνέλευση Ιωαννίνων από την
Γραμματεία της ΝΟΕΣ

Μέχρι τις 10 το βράδυ, τηνΠέμπτη 21 Φεβρουαρίου, μπορούν να κατατίθενται
υποψηφιότητες για την εκλογή συνέδρων που θα μετέχουν από το νομό Ιωαννίνων στο 9ο
Συντακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 3 Μαρτίου.

Όπως ανακοινώθηκε από την Γραμματεία της Νομαρχιακής Οργανωτική Επιτροπή
Συνεδρίου οι εκλογές για τους συνέδρους θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου στις έδρες των δήμων του νομού και σε χώρους που θα ανακοινωθούν.
Παράλληλα θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων για το Συνέδριο και οργανωτικές
λεπτομέρειες . Όσοι ζητούν πληροφορίες ως προς τις υποψηφιότητες, μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο της Ν.Ε. Ιωαννίνων 2651039880.

Με άλλη ανακοίνωση της η Γραμματεία της ΝΟΕΣ αναφέρεται στην Κυριακάτικη
προσυνεδριακή νομαρχιακή συνέλευση, επισημαίνοντας ότι στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία
και είχε μεγάλη συμμετοχή.
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Σκοπός της συνέλευσης ήταν η κατάθεση από τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος των
ιδεών και των προτάσεων τους για να τις μεταφέρουν οι σύνεδροι που θα εκλεγούν για το
9ο Συντακτικό Συνέδριο του κινήματος.

Την κεντρική πολιτική εισήγηση έκανε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και υπεύθυνη
Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου η οποία περιέγραψε τα ιδεολογικά
χαρακτηριστικά του νέου σύγχρονου κόμματος. Ένα ευρωπαϊκό, δημοκρατικό κόμμα της
Κεντροαριστεράς που θα διατηρεί τις αρχές τις Ιδρυτικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη,
ως Πατριωτικού, Δημοκρατικού και Ριζοσπαστικού κινήματος αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.
Το νέο κόμμα πρέπει να απευθύνεται στους πολίτες με ειλικρίνεια χωρίς λαϊκισμούς και να
εργαστεί με συνέπεια για την ανάπτυξη της χώρας έχοντας πάντα ως κεντρική του
στόχευση την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου και τη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά
αδύναμων., όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Στις τοποθετήσεις τους οι συμμετέχοντες, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της
Γραμματείας της ΝΟΕΣ, τόνισαν το μεγάλο έργο που επιτέλεσε το ΠΑΣΟΚ, με τη
διαχρονική στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Στην συνέλευση υπήρξε ουσιαστική αυτοκριτική και εκτενείς αναφορές στα πολιτικά λάθη
και στις παραλείψεις του ΠΑΣΟΚ, τα οποία και οδήγησαν στην πρόσφατη εκλογική ήττα.
Κρίσιμο θεωρήθηκε μεταξύ των άλλων και ότι το ΠΑΣΟΚ στην εκτέλεση του πατριωτικού
καθήκοντος για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία, ανέλαβε μόνο του το βάρος και δεν
επέβαλε την συμμετοχή στην προσπάθεια της ΝΔ που είχε την κύρια ευθύνη της
οικονομικής υστέρησης της χώρας αλλά και των άλλων πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς.

Στις τοποθετήσεις και τις προτάσεις σε πολιτικό επίπεδο, κυριάρχησε η πρόταση για την
ύπαρξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης εξόδου από την κρίση με πυλώνες την
αναγκαιότητα ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, την πάταξη της φοροδιαφυγής την
εμπέδωση αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης , και την αξιοκρατία.

Για την νέα πολιτική και οργανωτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ οι προτάσεις
επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη και την υγεία στην Ήπειρο με κύριο πεδίο λήψης των
αποφάσεων τον δημοκρατικό αποκεντρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό, στις αλλαγές στο
καταστατικό του ΠΑΣΟΚ με στόχο την μεγαλύτερη δημοκρατία, την
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αντιπροσωπευτικότητα, την ανάδειξη της πολιτικής ακόμη και μέσα από την θεσμοθέτηση
ιδεολογικών τάσεων σε αντίθεση με τις προσωπικές στρατηγικές και τονίστηκε η ανάγκη να
αναδιαμορφωθεί η ιδεολογική και πολιτική του ταυτότητα ως η κύρια δύναμη της
Κεντροαριστεράς.
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