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Άκυρο και λευκό συστήνει στους ψηφοφόρους που στήριξαν «Αριστερή Παρέμβαση στα
Γιάννενα» η κεφαλή της παράταξης με επικεφαλής τον Χρήστο Πατσούρα.

Η ΑΡΠΙ έκανε σε αυτές τις εκλογές ό,τι δεν κατάφερε στην προηγούμενη εκλογικές
αναμέτρηση και εκλέγει τον επικεφαλής της στο νέο δημοτικό συμβούλιο.

Με ανακοίνωσή της η παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ευχαριστεί τους Γιαννιώτες που ενίσχυσαν
το συνδυασμό και που τίμησαν με την ψήφο τους την παράταξη στις εκλογές της Κυριακής.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Ιωαννιτών ωστόσο, εκτιμάται στη σχετική
ανακοίνωση πως δεν εξέφρασαν την ουσιαστική αποδοκιμασία στις αντιλαϊκές πολιτικές
που ασκούνται από αυτούς που διαχειρίστηκαν τις τύχες του Δήμου Ιωαννιτών όλα τα
προηγούμενα χρόνια.

Για δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στην πόλη μας, η ΑΡΠΙ εκτιμά πως βρίσκονται
αντιμέτωπες δύο δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες παρά τις επιμέρους δευτερεύουσες
αντιθέσεις τους «συγκροτούν ένα μέτωπο υποταγής της τοπικής αυτοδιοίκησης στις
ευρωπαϊκές και μνημονιακές δεσμεύσεις». «Τα ψηφοδέλτια που αντιμάχονται στο β' γύρο
των δημοτικών εκλογών στηρίζονται από επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να
κερδοσκοπήσουν εκμεταλλευόμενοι τον υδάτινο πλούτο της περιοχής, μεγάλες δημόσιες
εκτάσεις που διαθέτει η πόλη μας, καθώς και τα νέα σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις βασικών
τομέων του Δήμου, όπως η διαχείριση και ο έλεγχος των απορριμμάτων» τονίζεται
χαρακτηριστικά και καταλήγει πως τα ψηφοδέλτια του Μπέγκα και του Ελισάφ δεν έχουν
καμία σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων.
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«Την Κυριακή 2 Ιουνίου στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, που επιβάλλει το
σύστημα για να επιλέξουμε διαχειριστή και εγκλωβίζοντας σε διλλήματα τους δημότες,
είναι ανάγκη οι κάτοικοι της πόλης των Ιωαννίνων να αποδοκιμάσουν (ΑΚΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ) και
τους δύο υποψήφιους που πέρασαν στο δεύτερο γύρο» καταλήγει η ανακοίνωση.
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