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Μήνυμααλλαγής για την Ευρώπη και την Ελλάδα, με "Ψήφο στο Κίνημα Αλλαγής, τώρα!", έστειλε
κατά την άφιξή της στα Ιωάννινα, όπου στις 8 το βράδυ, θα μιλήσει σε ανοικτή πολιτική εκδήλωση,
η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά. Η κ. Γεννήματα, σε δηλώσεις τις στο
εκλογικό κέντρο του υποψήφιου περιφερειάρχη Ηπείρου Δημήτρη Δημητρίου, τόνισε, πως η
επερχόμενες εκλογές είναι κρίσιμες "και για την Ευρώπη και για την Αυτοδιοίκηση και για την
Ελλάδα", ενώ ζήτησε, "δύναμη στο Κίνημα Αλλαγής για να κάνουμε την μεγάλη πολιτική ανατροπή
στις εθνικές εκλογές, που ακολουθούν", όπως χαρακτηριστικά είπε και πρόσθεσε ότι "δεν
χρειάζονται άλλες περιπέτειες, δεν χρειάζεται διχασμός".
Ηπρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, στάθηκε στην κρισιμότητα των ευρωεκλογών και
υπογράμμισε: "Ψήφος στην ΝΔ,λέει ναι στην συντήρηση, την διαρκή λιτότητα, στον κ. Βέμπερ,
που είναι η ουσία της συντήρησης και της διάλυσης της κοινωνικής πολιτικής, του κοινωνικού
Κράτους. Ψήφος στον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ευρωεκλογές είναι στήριξη στην
Ευρωπαϊκή χαοτική Αριστερά, που ήταν πάντα απέναντι στους αγώνες του Ελληνικού λαού.
Ψήφος λοιπόν στο Κίνημα Αλλαγής, για να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, που έχουν
την δύναμη να γυρίσουν σελίδα, και στην Ευρώπη. Για μια Ευρώπη δίκαιη, δημοκρατική, μια
Ευρώπη της αλληλεγγύης, που είναι και για εμάς την Ελλάδα ασφάλεια, για να μεγαλώσουν
καλύτερα τα παιδιά μας. Οι παλιότεροι έζησαν στην Ελλάδα τις καλύτερες στιγμές τους με το
ΠΑΣΟΚ. Έχει έρθει η ώρα, να ζήσει καλύτερα η νέα γενιά με το Κίνημα Αλλαγής".
Ηκ. Γεννηματά εξέφρασε την υποστήριξή της στον υποψήφιο περιφερειάρχη Ηπείρου Δημήτρη
Δημητρίου, λέγοντας πως είναι, "ένας άξιος υποψήφιος" και συνέχισε: ""Ήπειρος ΟΛΟΝ", για
όλους, με ισότητα με αλληλεγγύη, με ανάπτυξη, με προοπτική, με θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το
σχέδιο μας. Εμείς δώσαμε πνοή και ουσία στην Αυτοδιοίκηση και γι' αυτό στηρίζουμε υποψήφιους
που έχουν αυτά τα προσόντα και μπορούν να ανταποκριθούν αυτή την κρίσιμη ώρα, ώστε η
Περιφέρεια να είναι πρωταγωνιστής στην Ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή".
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