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Κοινή συνέντευξη τύπου έδωσαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ιωαννίνων Όλυ Τσουμάνη και Ζίτσας Γιώργος Λωρίδας.

Τη συνέντευξη τύπου άνοιξε η Όλυ Τσουμάνη, η οποία ευχαρίστησε όλους όσοι
συμπαρατάχθηκαν και έδωσαν τη μάχη στο πλευρό της "Λαϊκής Συσπείρωσης" στις
Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές της 26ης Μάη 2019 και το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή και
ειδικά σε όσους έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά.

Ευχαρίστησε όσους δημόσια τοποθετήθηκαν υπέρ της ανάγκης να δυναμώσουν τα
ψηφοδέλτιά του ΚΚΕ και δεσμεύτηκε ότι ο συνδυασμός του ΚΚΕ θα συνεχίσει να στηρίζει
και να προβάλει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, την πάλη του ενάντια στην πολιτική των
αστικών κομμάτων και της όποιας δημοτικής αρχής που την προωθούν και τη στηρίζουν.

Σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα ανέφερε: «Δεν είναι θετικό. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν
αντανακλά τον πραγματικό συσχετισμό στην πόλη μας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι σε
πλατιά τμήματα μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων, νέων, ασκήθηκαν ασφυκτικές πιέσεις και
σε συνδυασμό με τις μειωμένες απαιτήσεις, την ηττοπάθεια, και την μοιρολατρία που
καλλιεργούνται συστηματικά οδήγησαν κομμάτι συμπολιτών μας με κρύα καρδία να στηρίξει
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λογικές του μικρότερου κακού»

Για την ψήφο του δεύτερου γύρου σημείωσε: «Την επομένη των εκλογών, τα μεγάλα
προβλήματα παραμένουν. Η θέση μας για το β' γύρο είναι καθαρή, τα κριτήρια δεν αλλάζουν
από Κυριακή σε Κυριακή. Με τα ίδια κριτήρια που καλέσαμε το λαό να πάει με το
ψηφοδέλτιο με το γαρύφαλλο της "Λαϊκής Συσπείρωσης" την πρώτη Κυριακή, με τα ίδια
κριτήρια του λέμε πως η ψήφος για τη Β' Κυριακή πρέπει να είναι το λευκό - άκυρο».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λωρίδας εκλεγμένος πλέον δημοτικός σύμβουλος Ζίτσας με τη
Λαϊκή Συσπείρωση, αφού ευχαρίστησε κι αυτός για τη στήριξη που είχε σαν αποτέλεσμα
την εκλογή και δεύτερου δημοτικού συμβούλου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» δήμου Ζίτσας
στην προσεχή θητεία, ανέφερε συγκεκριμένα για το δήμο: «ο δήμος μας εξαιτίας και της
ΒΙΠΕ, έχει πολλούς εργάτες αλλά και αρκετούς αγροτοκτηνοτρόφους. Λαϊκές μάζες που
έχουν πείρα από τη στάση του ΚΚΕ. Που είδαν τη στάση μας απέναντι σε απολύσεις τόσο
στη ΒΙΠΕ όσο και στο Δήμο (όπου απολύθηκαν σχολικές καθαρίστριες και άλλοι
συμβασιούχοι). Είδαν την στάση μας στα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από
την ανεξέλεγκτη λειτουργία της ΒΙΠΕ, άκουσαν τις θέσεις μας για το ρόλο της ΕΕ στα
αγροτικά θέματα υπέρ των λίγων μεγάλων παραγωγών, στήριξαν τη θέση μας για μείωση
των ανταποδοτικών τελών αλλά και των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης. Γι όλους αυτούς
τους λόγους η ψήφος για τη Β' Κυριακή πρέπει να είναι το λευκό - άκυρο».
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