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ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ.ΤΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σε ρυθμούς ΔΕθ αλλά και εκλογών κινούνται όλοι στη Νέα Δημοκρατία καθώς από τα
κεντρικά του κόμματος υπάρχει... γραμμή για εκλογική ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό σε
όλη τη χώρα έχουν ξεκινήσει συνδιασκέψεις στελεχών με στόχο την περαιτέρω
ενεργοποίηση των οργανώσεων και των μελών τους.

Μια τέτοια πραγματοποιήθηκε και στα Γιάννενα το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο
DuLac. Για την ακρίβεια ήταν η πρώτη σύνοδος προέδρων και στελεχών των Τοπικών
Οργανώσεων της Ν.Δ. σε επίπεδο Ηπείρου, παρουσία του Γραμματέα Οργανωτικού της
παράταξης Βασίλη Σπανάκη.

Στη σύνοδο συμμετείχαν δεκάδες στελέχη της Ν.Δ. απ' την ευρύτερη περιοχή, βουλευτές,
δήμαρχοι που πρόσκεινται στην παράταξη, πρόεδροι ΔΗΜ.ΤΟ και απλά μέλη.

Ο Γραμματέας Οργανωτικού Βασίλης Σπανάκης αναφερόμενος στη συνδιάσκεψη στελεχών
της Ν.Δ. απ' όλη την Ήπειρο, μίλησε για μία προσπάθεια «να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας
προκειμένου οι οργανώσεις μας να είναι ανοιχτές στην κοινωνία».

Μιλώντας προς τα τοπικά στελέχη της Ν.Δ. ο Γραμματέας Οργανωτικού Β. Σπανάκης
τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Γραμματεία Οργανωτικού έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να
επισκεφθεί όλες τις οργανώσεις της χώρας προκειμένου να επιλυθούν οργανωτικά
ζητήματα που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε νομού. Οι οργανώσεις μας
έχουν ανοίξει την πόρτα τους στην τοπική κοινωνία και έγιναν ο εκφραστής της φωνής του
λαού».
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Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ιωαννίνων Σπύρος Βασιλείου με δηλώσεις
του λίγο πριν την έναρξη της συνδιάσκεψης σημείωσε: «Η σύνοδος προέδρων και στελεχών
των Τοπικών Οργανώσεων της παράταξής μας απ' όλη την Ήπειρο είναι μία καλή ευκαιρία
για να συζητήσουμε θέματα κυρίως οργανωτικά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη
λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών και των ΔΗΜ.ΤΟ. Με αυτό τον τρόπο τηρείται η
δέσμευση και η κατεύθυνση με βάση την οποία η γαλάζια παράταξη πρέπει να ξαναγυρίσει
στα μέλη της και να δώσει δύναμη ξανά στις Τοπικές Οργανώσεις».

Κλείνοντας και απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μία άτυπη
προεκλογική προετοιμασία για τη Ν.Δ., ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων ανέφερε πως
«εμείς βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε μία προεκλογική περίοδο. Η ίδια η Κυβέρνηση έχει
βάλει στο τραπέζι τις εκλογές θεωρώντας ως μείζον θέμα το να αλλάξει τον εκλογικό νόμο,
ενώ και ο ίδιος ο λαός καταλαβαίνει μέρα με τη μέρα ότι η συγκεκριμένη συγκυβέρνηση
πρέπει να φύγει άμεσα».
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