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Δηλώσεις Π. Κουκουλόπουλου στη νομαρχιακή ολομέλεια:

Την ενεργοποίηση όλων των τοπικών στελεχών προκειμένου να συμβάλουν κι αυτά στην
πορεία ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε από τα Γιάννινα όπου και βρέθηκε την Κυριακή το
μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Πάρις Κουκουλόπουλος.

Ο κ. Κουκουλόπουλος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην νομαρχιακή ολομέλεια Ιωαννίνων, εν
όψει των εκλογών ανάδειξης νέων οργάνων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για την
ερχόμενη Κυριακή και εξέφρασε την άποψη πως το ΠΑΣΟΚ αν και είναι πολύ
αποδυναμωμένο σε σύγκριση με το παρελθόν, μπορεί με την δική του ανάκαμψη να
συμβάλλει και στην ανάπτυξη της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Κουκουλόπουλος προσπάθησε να τονώσει το ηθικό
των μελών του κόμματος και να τους πείσει πως όλοι μαζί μπορούν να καταφέρουν να
ξαναστήσουν το ΠΑΣΟΚ στα πόδια του.

«Το ΠΑΣΟΚ παρά την περιπέτειά του δεν έχασε τα κινηματικά του χαρακτηριστικά και
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υπάρχει παντού. Προχωρά συντεταγμένα και θα ανακάμψει ένα βήμα πιο μπροστά από την
ανάκαμψη της χώρας» σημείωσε και τόνισε την ανάγκη για συμμετοχή και συσπείρωση στις
εκλογές, ώστε να αναδειχθούν στελέχη που θα εκφράσουν την φωνή όλων των τοπικών
κοινωνιών. «Με το νέο οργανωτικό σχήμα θέλουμε να διατυπώσουμε ότι οι τοπικές και
περιφερειακές κοινωνίες πρέπει να αποφασίζουν μόνες τους» είπε.

Από την πλευρά της, κάλεσμα για συμμετοχή απηύθυνε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων
Αγγελική Αγγέλη, σημειώνοντας πως δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όσα μέλη
του κόμματος έχουν συμμετάσχει στις εκλογές ανάδειξης προέδρου και συνέδρων.

Τέλος, ο κ. Κουκουλόπουλος κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, αναφερόμενος στο
πολύκροτο αντιρατσιστικό Νομοσχέδιο σημείωσε πως οι κυβερνητικοί εταίροι να
αναπτύξουν άμεσα ένα ενιαίο αντιρατσιστικό μέτωπο, σημειώνοντας πως «αυτό το σίριαλ
κάνει κακό στην εικόνα της χώρας μας».

Οι εκλογές

Στο περιθώριο της διαδικασίας ανασύστασης του κόμματος αλλά και των εκλογών της
προσεχούς Κυριακής για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης, άρχισαν ήδη
να διαφαίνονται πολλές και σημαντικές υποψηφιότητες για την 11μελή νέα Νομαρχιακή
Επιτροπή.

Αν και η προθεσμία για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία λήγει την Τετάρτη, ανάμεσα
στα ονόματα που θα θέσουν υποψηφιότητα για τη νέα Ν.Ε, ξεχωρίζουν αυτά, των Άρη
Τσουκάλη, Βαγγέλη Αρλέτου, Χρήστου Γκόγκου, Στέφανου Ζούμπα, Μαργαρίτας Κιτσανού,
Ρένας Δεληκούρα και Αγγελικής Αγγέλη. Σε ότι αφορά τις εκλογές δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όσα μέλη του ΠΑΣΟΚ έχουν συμμετάσχει στις εκλογές ανάδειξης του προέδρου και
στις εκλογές ανάδειξης συνέδρων. Όσοι θέλουν να εγγραφούν, να μετεγγραφούν ή να
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο μητρώο μελών, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό ως
την Τετάρτη 5 Ιουνίου θα πρέπει να απευθυνθούν στα γραφεία της νομαρχιακής επιτροπής.
Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της νομαρχιακής υποβάλλονται εγγράφως μόνο από τους
ίδιους τους υποψηφίους στα γραφεία του κόμματος μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα
20:00.

2/3

«Η ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ανάκαμψη και για τη χώρα»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2013 21:17 -

Οι υποψηφιότητες για τις συντονιστικές επιτροπές υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 7
Ιουνίου και ώρα 20:00. Τα μέλη θα μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική τους ταυτότητα
ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, βιβλιάριο υγείας) και θα καταβάλουν
το ποσό των 2 ευρώ.
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