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Μήνυμα συμμετοχής αλλά και στήριξης του ιδίου στο δεύτερο γύρο των εκλογών στέλνει ο
υποψήφιος Δήμαρχος Ζαγορίου, Γιώργος Σουκουβέλος.

Σε αυτό αναφέρει τα εξής:

Την Κυριακή οι Ζαγορίσιες και οι Ζαγορίσιοι με την ψήφο τους έστειλαν το μήνυμά τους,
πως το αγαπημένο μας Ζαγόρι, πρέπει και μπαίνει σε μια Νέα Εποχή. Με την ψήφο τους
ανέδειξαν την παράταξή μας πρώτη δύναμη και την ερχόμενη Κυριακή, είμαι βέβαιος πως θα
μας δώσουν και τη δυνατότητα να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας τίμησαν με την ψήφο τους.

Ευχαριστώ και εκείνους που –αν και δεν μας ψήφισαν- σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, μας άκουσαν, μας προβλημάτισαν, μας έδωσαν τη δυνατότητα με την κριτική και
τις προτάσεις τους, να συμπληρώσουμε το πρόγραμμα της Νέας Εποχής για το Ζαγόρι

Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τους υποψήφιους της παράταξής μου για το
επίπεδο του προεκλογικού τους αγώνα και την προσπάθεια που κατέβαλαν, ώστε το
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πρόγραμμα και οι θέσεις μας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε συνδημότη μας.

Το μήνυμα από τις χθεσινές εκλογές είναι σαφές και δεν χωρά παρερμηνείες:

Οι Ζαγορίσιοι με την ψήφο τους και με μεγάλη πλειοψηφία,
έκρινανπωςησημερινήΔημοτικήΑρχήέχεικλείσειτονκύκλοτηςκαιχρειάζεταιμιανέαπνοή,
αλλαγή πορείας στο Δήμο μας.

Την εντολή να αναμετρηθεί το σήμερα με το αύριο, την έδωσαν σε εμένα και την παράταξή
μου, τη «Νέα Εποχή».

Την ερχόμενη Κυριακή αυτή την εντολή πρέπει και θα γίνει πλειοψηφικό ρεύμα. Καλώ
λοιπόν όλους τους Ζαγορίσιους να δώσουν μαζικά το παρών στις κάλπες. Να μας δώσουν τη
δύναμη ώστε να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου Ζαγορίου και μέσα από τη συνεργασία
και τη σύνθεση θέσεων και απόψεων, να τον οδηγήσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για μας,
για την επόμενη γενιά.

Να μη λείψει κανείς από τις εκλογές της Κυριακής. Τιμήστε την παράταξη «Ζαγόρι Νέα
Εποχή» και εμένα για αυριανό σας Δήμαρχο.

Να είστε βέβαιοι πως δεν θα σας διαψεύσουμε.
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