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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλοί μου συνεργάτες, 

Σας κοιτάζω εδώ σήμερα, και δεν σας κρύβω ότι είμαι βαθιά 

συγκινημένος και υπερήφανος, γιατί αναλογίζομαι πως ξεκίνησε 

αυτή η περιπέτεια των ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ. Πώς αυτή η φλόγα 

που ξεκίνησε μέσα μου για την ανασυγκρότηση της Ηπείρου 

πήρε σάρκα και οστά, πως το όραμα αυτό μοιράστηκε, άγγιξε 

τόσους ανθρώπους και συνεχίζει να απλώνει ρίζες στην κοινωνία. 

Όσο αναλογίζομαι με την ασφάλεια που παρέχει πλέον ο χρόνος 

το τι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ποια κατεστημένα, ποιες 

νοσηρές αντιλήψεις για την πολιτική και το δημόσιο βίο δεν σας 

κρύβω πως νιώθω πως υπερβήκαμε τους εαυτούς μας, πως 

καταφέραμε κάτι αδύνατο. 

Είχα αρχίσει να αρθρογραφώ από τον ιστότοπο μου 

στηλιτεύοντας τη νοοτροπία και τα κακώς κείμενα της 

Περιφερειακής Αρχής και να βλέπω εκατοντάδες likes. Και 
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αμέσως μετά το αδιανόητο - να με παίρνουν άνθρωποι να μου 

πουν πως τους πήρε τηλέφωνο ο Περιφερειάρχης να τους 

ζητήσει το λόγο γιατί έκαναν like. Δεν μπορούσα να 

συνειδητοποιήσω οτι αυτό συνέβαινε στον 21ο αιώνα. 

Ο Τάκης ο Παππάς θα θυμάται πως η εκλεκτή επιχειρηματίας με 

τον φούρνο με το που δέχθηκε να είναι υποψήφια μαζί μας, 

μέχρι το βράδυ είχε παρενοχληθεί  για να διακοπεί η συνεργασία 

με τα κουλουράκια. Ή πάλι σε σένα Τάκη έτυχε εκείνο το 

εξαιρετικό γεύμα με τρεις κυρίες για να ενταχθούν στο 

ψηφοδέλτιο και μέχρι να φτάσω στην Ιόνια Οδό είχαν πάρει και 

οι τρεις για να πουν ότι αποσύρονται. Φαντάζομαι ο Στάθης ο 

Νάνος στην Άρτα θα θυμάται τον περίπατό μας στον πεζόδρομο 

και το σπρώξιμο από τον αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά και τα 

ανδρήκελα του. Ποιός δεν θυμάται το κυνηγητό του κ. Καχριμάνη 

προς τον εκλεγμένο μας κ. Γκαμπρέλα μετά από μια εκδήλωση 

του Επιμελητηρίου για να αφήσει τους Ορίζοντες. Ο Δημήτρης 
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άλλωστε ήταν πάντοτε διακαής πόθος του Περιφερειάρχη. 

Έχουμε βέβαια και τα ευτράπελα. Όπως τον ξεπεσμό του 

Περιφερειακού Συμβούλου που όταν ήμουν παιδί λάτρευα στο 

γήπεδο τον Ιωαννίνων, να στήνεται κάτω από τα γραφεία μας και 

να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Έχουμε την 

περίπτωση - ποιος δεν τη θυμάται - φαντάζομαι ο Σπύρος ο 

Υφαντής θα τη θυμάται περισσότερο από όλους, που κάλεσε σε 

ομιλία μας στέλεχος του κυκλώματος Καχριμάνη, η ομιλία ήταν 

σε πέντε μέρες και του έδωσε τη μνημειώδη απάντηση «θα είμαι 

σε κηδεία»! Ποιός δεν θυμάται όμως  και τα απίστευτα αυγά 

μάτια με φρέσκο βούτυρο και λουκάνικα στην Χριστίνα στην 

Κλειδωνιά, τα γλυκά «σου» από το ζαχαροπλαστείο του 

Χρηστάκη στην Άρτα και την απίστευτη στρατηγική μάρκετινγκ 

του Σάκη του Παγωτού που στο γλυκό μήλο που σερβίραν στο 

μαγαζί έβαζε και μια κάρτα των Οριζόντων καρφωμένη επάνω. 

Και αφήνω για τελευταίο, το πιο ωραίο το οποίο ήταν για μένα η 
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μεγάλη αφύπνιση του «πόσο διαφέρω από τον μέσο Ηπειρώτη 

που ασχολείται με τα κοινά». Αυτή τη σκηνή που θα σας πω, τη 

βίωσα με τη Μάγδα την Τάτση που σας απηύθυνε χαιρετισμό και 

κάθεται εδώ δίπλα μου, που σαστισμένοι στεκόμαστε στον 

πεζόδρομο στην Παραμυθιά να παρακολουθούμε την αειθαλή 

Αλέκα Κοτσώνη, να γαζώνει τα μαγαζιά και κοιτιόμαστε με την 

Μάγδα και αναρωτιόμαστε τι γίνεται τώρα, τι σχέση έχει αυτό με 

την παραγωγή πολιτικής και τους διαλόγους που θέλουμε να 

κάνουμε με την κοινωνία.  

ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΟΜΩΣ.  

Γιατί έτσι μας λέγανε γίνονται οι εκλογές στην Ήπειρο.  

Και ξεκίνησαν οι απορίες μου: Γιατί αυτά εναντίον των 

Οριζόντων Ηπείρου και όχι των ανθρώπων του κ. Ζάψα και του κ. 

Δημητρίου; Απορούσα γιατί ένας Περιφερειάρχης στο γραφείο 

του μάλιστα, είχε ένα κόκκινο φάκελο γεμάτο δημοσιεύματα 
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ανυπόστατα κακολογώντας τον πολιτικό και επαγγελματικό μου 

βίο…  και ενώ μπαινοβγαίνανε οι ραγιάδες  του κανείς τους δεν 

τον ρωτούσαν  γιατί είναι η Ήπειρος τελευταία σε όλα και εσύ 

ακόμα Περιφερειάρχης; Θυμάμαι ακόμα τα  κακόβουλα άρθρα 

της Αρετής Μαλάμη στον Πρωινό Λόγο, στην οποία και δεν 

απάντησα και ποτέ από σεβασμό και μόνο στα παρακαλετά της 

τη δεκαετία του 90 για να της δώσω μια συνέντευξη ως 

Ηπειρώτης που με τη δουλειά μου ως κάτοικος και εργαζόμενος 

στην Ουάσινγκτον παρακολουθούσα καθημερινά πως 

εξελίσσονται οι τύχες του πλανήτη.   Απορούσα πως το τοπικό 

μιντιακό κατεστημένο καμάρωνε τη δεκαετία του ’90 για τον 

μεγάλο Ηπειρώτη στην Ουάσινγκτον ο οποίος όταν ήρθε η 

στιγμή να αναγνώσουν το όραμα του για την Ήπειρο τότε ήμουν 

πολύ μικρός για τα μέτρα τους. 

Ποιος δεν θυμάται τα κεράσματα του μακαρίτη του Νιτσιάκου 

στα καταστήματα παραμονές των εκλογών, φωνάζοντας 
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ολόκληρος βιομήχανος «ψηφίστε όποιον θέλετε εκτός από 

αυτόν». Ποιος δεν θυμάται βουλευτές όλων των κομμάτων να 

δίνουν τη μάχη για τη διάσωση της μετριότητας. Ποιος δεν 

θυμάται τους δημάρχους στις συναντήσεις που κάναμε όλοι να 

διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι  παίρνουν αποστάσεις και στο 

τέλος να τον στηρίζουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορώ 

παρά να χλευάζω το αδιέξοδο που δημιουργείται σήμερα στις 

σχέσεις Δήμων και Περιφέρειας για τα σκουπίδια, όπου και πάλι 

για λόγους πολιτικής ατολμίας δεν έχει βρεθεί ένας από αυτόυς 

να τον δείξει με το δάκτυλο και να ζητήσει την παραίτησή του. 

Γιατί πολύ απλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους θέλουν να 

δουν ποιος θα πλησιάζει το νήμα και να πάρουν την απόφαση 

την τελευταία στιγμή. Δεν συνηθίζω να ρίχνω νερό στον μύλο 

πολιτικά άτολμων ανθρώπων. Όπως έστρωσαν έτσι και θα 

κοιμηθούν -εκτός αν συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της ευθύνης 

τους και κάνουν το σωστό.   
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Παρόλα αυτά σαν το ψιλό το κρύο που τρυπάει το μπετό, οι 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ τόλμησαν και εξελέγησαν με το μνημειώδες 

ποσοστό του 10% ως η πρώτη μεγάλη, ανεξάρτητη, 

περιφερειακή παράταξη. Και παρά τις προσπάθειες αυτής της 

οργανωμένης διαπλοκής του τσίπουρου ή όπως την αποκάλεσα 

το καλοκαίρι του 18 της «κλίκας των ξεπεσμένων» να τραπούμε 

σε φυγή με το σύνθημα «να μη φτάσουν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ μέχρι την 

ορκωμοσία» όχι μόνο μείναμε, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά 

και αντιπολίτευση κάναμε και πολιτικές προτάσεις παρήγαμε και 

προσβάσεις με συζητήσεις ουσίας δημιουργήσαμε με το 

κατεστημένο των Αθηνών και των Βρυξελλών, μα πάνω από όλα 

καταφέραμε να δημιουργήσουμε δομές για την πρώτη υγιή 

παράταξη: με εκλογές, με μέλη, με πρόσβαση στην κοινωνία και 

με μια Πολιτική Επιτροπή που αξιολογεί το κάθε μας βήμα.  

Αυτό που πετύχαμε τον Μάιο του 2019 δεν έχει προηγούμενο, 

απέναντι σε μια διαδικασία η οποία στην Ήπειρο είναι τυπικά 
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δημοκρατική. Αν η Αστυνομία έκανε στοιχειωδώς τη δουλειά της 

για αυτές τις παρενοχλήσεις οι μισοί αντίπαλοί  μας έπρεπε να 

έχουν περάσει αυτόφωρο. Στις 27 Μαΐου όμως ζήτησα να 

μηδενιστεί το κοντέρ. Στις 27 Μαΐου έθεσα αμέσως τα μεγάλα 

διλήμματα του 2023. 

Πρώτον, αν ως παράταξη μπορούμε με την ανιδιοτέλεια που μας 

διακρίνει να αναγνωριστούμε για αυτό και να καταξιωθούμε. 

Δεύτερον αν οι Ηπειρώτες είναι διατεθειμένοι να ξεβολευτούν ή 

είναι κομμάτι της νοσηρότητας που υπάρχει στο πολιτικό 

σύστημα. 

Τρίτον αν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και εγώ προσωπικά μπορούμε 

επιτέλους να τους πείσουμε ότι με τις λάθος επιλογές τους 

κατέστρεψαν τα παιδιά τους και αν ξανακάνουν το ίδιο λάθος το 

2023, για τη νέα θητεία που θα τελειώσει το 2029 (!), θα βάλουν 

τις βάσεις για να καταστρέψουν και τα εγγόνια τους. 
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Φίλες και φίλοι,  

Ουδέποτε στην ιστορία μια περιφερειακή παράταξη δεν μπήκε 

στη διαδικασία διαμόρφωσης στελεχιακού δυναμικού που να 

έχει ως βασικό στόχο την ουσιαστική συνομιλία με τους πολίτες 

σε χρόνο πολιτικά «ανύποπτο» και χωρίς ως άμεσο ζητούμενο 

τον σταυρό. 

Για να ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε θα πρέπει να μιλήσουμε με 

την γλώσσα της αλήθειας. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των 

κομμάτων που μας τίμησαν σήμερα εδώ. Με κάθε ευπρέπεια 

όμως και χωρίς διάθεση άλλης κριτικής παρακαλώ τους 

εκλεγμένους του ΣΥΡΙΖΑ, τους αυτοδιοικητικούς του ΚΙΝΑΛ και 

τους βουλευτές την ΝΔ ότι  πρέπει να έχετε σαφή επίγνωση για 

το ρόλο που παίξατε στο να χάσει η Ήπειρος άλλη μια τετραετία. 
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Για όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα από ανθρώπους και 

καταστάσεις που με τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές τους 

φέρθηκαν έτσι και στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και στον τόπο, 

ΛΕΩ ΟΤΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑΝΟΩ ΑΛΛΑ ΔΕ ΣΑΣ ΣΥΓΧΩΡΩ. 

Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια καινούργια αρχή, όλοι μαζί και 

φιλοδοξώ και ευελπιστώ αυτή η αρχή να γίνει σήμερα. 

Σήμερα θα δώσω την απάντηση γιατί ακούω συνεχώς αυτό το 

ερώτημα εδώ και δύο χρόνια – αν θα δεχτούμε στήριξη από 

κόμμα η όχι. 

Η απάντηση είναι απλή: Υπάρχει παράταξη και λέγεται 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η οποιαδήποτε συζήτηση ξεκαθαρίζουμε 

ότι έχει τρεις και αδιαπραγμάτευτους όρους.  

Πρώτον ότι το όχημα της υποψηφιότητας θα είναι η ανεξάρτητη 

Παράταξη των  ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, δεύτερον ότι κεντρική 

ιδεολογία μας θα είναι το μοντέλο ανάπτυξης της 
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«Περιφερειακότητας» και τρίτον ότι δεν θα υπάρχει καμία 

συνομιλία με τον κ. Καχριμάνη και οποιοδήποτε διάδοχο σχήμα 

προκύψει.  

Έτσι με τον πιο σαφή τρόπο ξεκαθαρίζουμε ότι στόχος είναι ένας: 

μια νέα Περιφερειακή διακυβέρνηση  για να σώσουμε επιτέλους 

τον τόπο. 

Συνεπώς είναι μια καλή στιγμή να στείλω ένα μήνυμα στα 

κομματικά στελέχη και εντός και εκτός παράταξης, ότι λέμε ΝΑΙ 

σε προγραμματικές συγκλίσεις. 

ΟΧΙ σε κομματικές στηρίξεις.  

 Συνεπώς η πρόκληση δεν είναι δική μας αλλά των κομμάτων -να 

δουν αν μπορούν να ενσωματωθούν τα στελέχη τους στους 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και όχι το αντίστροφο. 

Μην κάνετε ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα το λάθος να νομίζετε 

ότι μπορεί κάποια μέρα οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ να αποτελέσουν 
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δορυφόρο σε κομματικές επιλογές.  Σας διαβεβαιώνω ότι όποιος 

το επιχείρησε αυτό έσπασε τα μούτρα του και, ή έφυγε, ή θα 

φύγει. 

Ανοίγω και κλείνω τώρα αυτό το κεφάλαιο γιατί την επόμενη 

μέρα στην παραλαβή του χάους θα απαιτηθούν συγκλίσεις με 

ανθρώπους που θα μοιραστούν μαζί μας ένα κοινό όραμα. 

Πιστέψτε με θα μείνετε όλοι έκπληκτοι όταν θα δείτε ιδίοις 

όμμασι πόσο διαλυμένη θα είναι επί της ουσίας η Ήπειρος και 

πόση δουλειά χρειάζεται. 

Τι είναι λοιπόν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ; Μας  ενδιαφέρει να 

βγούμε μπροστά, μας ενδιαφέρει να διεκδικήσουμε, να 

πετύχουμε αυτό που θέλουμε και πάνω από όλα να 

σκεφτόμαστε συλλογικά και όχι ατομικά. Οι καιροί απαιτούν μια 

Περιφερειακή Αρχή εξωστρεφή, με αναγνωρισιμότητα, με 

επικεφαλής έναν άνθρωπο που το κεντρικό πολιτικό σύστημα 

που διευθύνει την κατανομή των πόρων θα μπορεί να τον 



13 

εμπιστευθεί, πως ότι αναλάβει να κάνει θα συνεισφέρει στο 

γενικότερο καλό της χώρας. Θέλουμε έναν άνθρωπο που μπορεί 

να συζητήσει με τις Βρυξέλλες, που μπορεί να προσελκύσει 

επενδύσεις και νέες δουλειές. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι ο κ. 

Καχριμάνης δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά και το 

απέδειξε. Δεν είναι προσωπική εμπάθεια αυτό που λέω -είναι η 

αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας εδώ και δεκαετίες. 

Αν τα είχε κάνει όλα αυτά η Ήπειρος δεν θα έμοιαζε όπως 

μοιάζει σήμερα και πιθανά δεν θα είχε δημιουργηθεί η ανάγκη 

να είμαστε εδώ σήμερα. 

 Αν σεβόταν τον εαυτό του θα είχε αποχωρήσει ήδη από την 

προηγούμενη φορά.  

Σήμερα λοιπόν άπαντες, είτε το παραδέχονται είτε όχι, 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ πιο ικανή παράταξη να 

δείξει το δρόμο για μια διαφορετική Ήπειρο και αυτή είναι οι 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.  
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Αγαπητοί μου συντονιστές,  

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, όταν πραγματοποιήσαμε την πρώτη 

συνέντευξη Τύπου και την παρουσίαση των στελεχών, είπα, πως 

θα «σύρω» στην ανάπτυξη την Ήπειρο, πως θα «σύρω» πολιτικά 

την Περιφερειακή Αρχή  προς αυτή την κατεύθυνση και πως αυτό 

θα γίνει μέσα από μια σύγκρουση και σύγκριση ιδεών και 

προγραμμάτων. Τα κατάφερα. 

Θέλω λοιπόν να είστε προετοιμασμένοι: Θα αντιμετωπίσετε 

προπαγάνδα, κουτσομπολιό, επιθέσεις – πολιτικές και 

προσωπικές. Θέλω όμως να θυμάστε ότι καλείστε να οργώσετε 

εκεί που σπείραμε, θα γιγαντώσετε μια προσπάθεια που 

λοιδορήθηκε αλλά έμεινε όρθια. Έρχεστε να βελτιώστε τη θέση 

αυτών που έδωσαν πρώτοι τη μάχη στις εκλογές του 2019 και 

τους απευθύνω δημόσια τις ευχαριστίες μου. 
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Εκείνη η πρώτη «φουρνιά» λοιπόν είχε τέσσερις κατηγορίες 

ανθρώπων: 

Η  πρώτη  ήταν εκείνοι που αποκαλώ οι «τυπικά 

αντισυμβατικοί». Άνθρωποι που θέλουν το διαφορετικό απλά και 

μόνο για να αντιδράσουν σε αυτό που τους περιβάλλει. 

Η δεύτερη ήταν εκείνοι που μισούσαν την Περιφερειακή Αρχή 

όχι πολιτικά αλλά για δικούς τους λόγους. 

Η τρίτη ήταν εκείνοι που θεωρούσαν εαυτούς απότοκους ενός 

κατεστημένου και είδαν στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ την προοπτική 

δημιουργίας ενός νέου σχήματος, αποσκοπώντας στο να γίνουν 

μέρος του. 

Τέλος ήταν εκείνοι που ήταν ιδεολόγοι των ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. 

Άνθρωποι κάθε πολιτικής απόχρωσης που αισθάνθηκαν ότι αυτά 

που άκουγαν ήταν λόγια έντιμα, ήταν σχέδια χειροπιαστά ήταν 

κάτι καινούργιο. 
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Θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι εμένα με ενδιαφέρει η 

αντιπολίτευση και οι προτάσεις. Κι αν για κάτι είμαι περήφανος 

είναι γιατί δύο χρόνια τώρα δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να 

παράγουμε προτάσεις και αυτό είναι κάτι που το βλέπει η 

κοινωνία και το αναγνωρίζει. Και θα σας πω κάτι ακόμα: δεν 

κάνουμε απλά προτάσεις, είμαστε τόσο σίγουροι και 

ανιδιοτελείς για τις προτάσεις που κάνουμε, που σε κάθε 

ευκαιρία καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να τις υιοθετήσει, να 

τις κάνει πράξη και ας καρπωθεί εκείνη το πολιτικό όφελος. 

Όμως φυσικά δειλιάζουν, γιατί ο πρωτογονισμός στην Ήπειρο 

είναι ακριβώς αυτό – να μην κοιτάς τι σου λένε αλλά ποιος το 

λέει. Και επειδή το λέει ο Ριζόπουλος δεν το κάνουμε.  

 

Είτε όμως το θέλουν είτε όχι εμείς οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ορίζουμε την ατζέντα, εμείς «σέρνουμε» την Περιφερειακή Αρχή 

σε όλα τα ζητήματα, χωρίς εξαίρεση. Θα σας δώσω ένα 
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παράδειγμα που διαμόρφωσε τις τύχες του τόπου πρόσφατα 

μέσα  σε ένα δεκαήμερο. Όλοι γνωρίζετε ότι συναντήθηκα με τον 

υφυπουργό Υποδομών κ. Καραγιάννη δίνοντας μια νέα 

προοπτική στο ζήτημα των υποδομών της Ηπείρου, δίνοντας αν 

θέλετε το δικό μου αποτύπωμα στο ζήτημα, το αποτύπωμα των 

ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ. Επειδή πολύ σύντομα διαπίστωσα ότι το 

Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα όργανο παντελώς 

ξεπερασμένο γιατί διοικείται όπως διοκείται, αρκετά νωρίς 

επέλεξα να κάνω αυτό για το οποίο ψηφιστήκαμε -να δώσουμε 

λύσεις. Προφανώς σε μια τέτοια λογική δεν είχε νόημα να 

συζητάω με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να δώσει λύσεις εδώ 

και δεκαετίες. Πήγα λοιπόν και έκανα την 7η συνάντηση σε 

επιτελικό επίπεδο, χωρίς να αποσπάσω δεσμεύσεις αλλά 

«φύτευσα τον σπόρο» για μια άλλη οπτική. Δέκα μέρες μετά 

έτρεξε καταϊδρωμένος  να πει ότι συνάντησε τον κ. Καράγιαννη - 

πράγμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω καθώς δεν υπήρξε ούτε 
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μια φωτογραφία και εκείνες τις ημέρες το επιτελείο βρισκόταν 

στην Κρήτη λόγω των σεισμών. Και πάλι όμως ως καλός 

κομματικός στρατιώτης καλύφθηκε. Και επειδή φάνηκαν και τα 

έξοδα μετάβασης στη Διαύγεια, είδε και απόειδε ο άνθρωπος και 

συνάντησε στην Αθήνα τον κ. Τασούλα, τον βουλευτή Ιωαννίνων, 

που όλως περιέργως από τους κομματικούς δεν χαρακτηρίζεται 

ως «Αθηναίος» ως μερικοί μερικοί.. 

Το σημαντικό όμως είναι, ότι στην σύντομη ανακοίνωση που 

είναι σαφές ότι δεν συζητήθηκε τίποτα σοβαρά - αν συζητήθηκε - 

υπάρχει ο σπόρος των ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ: ήταν η λέξη 

«διευρωπαϊκότητα» που πρότειναν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και 

είναι και ο μόνος τρόπος να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο στις 

υποδομές στην Ήπειρο, καθότι ο μόνος διευρωπαϊκός άξονας 

που διέρχεται από τον τόπο μας είναι η Εγνατία. 
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 Την ημέρα που έγινε η υποτιθέμενη συνάντηση  στο Υποδομών, 

προχωρήσαμε σε συνέντευξη τύπου και θέσαμε δύο ζητήματα εκ 

νέου. 

Πρώτον αποκαλύψαμε την ανικανότητα του Περιφερειάρχη και 

του αντιπεριφερειάρχη Στράτου Ιωάννου στις συζητήσεις με την 

πρυτανική αρχή για την παραμονή του Τμήματος ΑΕΙ στην 

Πρέβεζα. Ειρήσθω εν παρώδω, τόσο ο Πρύτανης όσο και ο 

Πρόεδρος του Τμήματος μάτωσαν για να μείνει το Τμήμα αλλά 

επειδή οι συζητήσεις δεν αφορούν κοπριά, λιπάσματα, κόμβους 

και αγροτικούς δρόμους που να εξυπηρετούν ιδιώτες, το Τμήμα 

χάθηκε μέχρι που ξαφνικά ξύπνησαν γιατί τους ξυπνήσαμε. Τους 

ξύπνησαν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Και να σου οι μέτριοι στα 

κανάλια και στα σαιτς αναφωνάζοντας CASUS BELLI για τη δική 

τους αστοχία. 

Στο θέμα της Δρακόλιμνης, καθότι είχε να κάνει με βοοειδή η 

αντιπολιτευσή μου μάλλον έγινε πιο κατανοητή. Κι έτσι λοιπόν 
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την επόμενη μέρα μετά τη συνέντευξη Τύπου μας, στην Επιτροπή 

Περιβάλλοντος, ο κ. Γοργόλης ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη είναι 

όντως της Περιφέρειας Ηπείρου, ευθύνη την οποία είχε από το 

2014 και ότι θα προχωρήσουν σε ενέργειες. Ας μου πει ένας αν 

θα γινόταν κάτι αν δεν μιλούσαν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Σας περιέγραψα ένα δεκαήμερο. Αυτό γίνεται στα δύο χρόνια 

που είμαστε στην αντιπολίτευση. Κυρίες και κύριοι της 

Περιφερειακής Αρχής και διαπλεκόμενοι αυτής, πάρτε το 

χαμπάρι: Οι Ορίζοντες θα παίζουν κλαρίνο και εσείς θα χορεύετε 

Σαμαντάκα.  

Όμως αυτές οι επιτυχίες χρειάζονται διάχυση. Καλείστε εσείς 

που ανήκετε στα όργανά μας να την κάνετε στις τοπικές 

κοινωνίες, γιατί εσείς είστε αναπόσπαστα μέλη τους, σάρκα από 

τη σάρκα τους. Δεν είστε ούτε καρεκλοκένταυροι, ούτε 

τυχάρπαστοι. Αυτό θέλουμε από την Πολιτική μας Επιτροπή και 

από τους Συντονιστές μας. Να είστε εκεί, να είστε συνεπείς και 
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να είστε εραστές της ορθής πολιτικής που έχουμε επιλέξει να 

κάνουμε ως ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Έχει προετοιμαστεί υλικό ενημέρωσης, το οποίο θα σας 

παρουσιαστεί στο δεύτερο μισό του σημερινού συνεδρίου από 

τον συντονιστή μας τον Μιχάλη Νάτση.  Έχουμε ετοιμάσει ακόμα 

απαντήσεις στις πιο σκληρές ερωτήσεις που είναι αποτέλεσμα 

της επιτυχούς χοτζαϊκής προπαγάνδας του συστήματος που έχει 

μετατρέψει το παραμύθι σε γεγονός.  

Πέρα όμως από το υλικό θέλω να μοιραστώ μαζί σας και κάποια 

συμπεράσματα από την ενασχολησή μου με τα κοινά. 

Ε λοιπόν σας ξαναλέω, ότι όσο πιο ισχυρά φαίνονται τα 

συστήματα τόσο πιο πολύ κρότο κάνουν όταν πέφτουν. Και 

πιστέψτε με είναι τόσο σαθρό το πολιτικό κατεστημένο του κ. 

Καχριμάνη στην Ήπειρο που θα το καταλάβουμε μόνο όταν θα 

καταρρεύσει. Γιατί είναι χωρίς δομή, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς 
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έργα, χωρίς ουσία. Είναι ένας μηχανισμός προσωπικών 

εξυπηρετήσεων, που θρέφει και συντηρεί ένα σύστημα 

εξάρτησης. Για αυτό και δεν έχει ρίζες, σε αντίθεση με αυτό που 

νομίζουν όλοι.  

Ως ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Αυτό 

είναι το μεγάλο μας κεκτημένο.  

Ανήκετε σε μια παράταξη που και μεγάλη είναι, και όραμα έχει, 

και που πρέπει να πάει τον τόπο ξέρει. Αυτή τη στιγμή 

προσπαθούν κάποιοι να υποτιμήσουν τους αγωνιστές μας, εσάς. 

Προσδιορίζουν το στέλεχος των παρατάξεων μέσα από ένα 

πλέγμα διαπλοκής και εξυπηρετήσεων.  

Εμείς δεν έχουμε αυτό, έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ, έχουμε ηθική πυξίδα και έχουμε και παραταξιακή 

συνείδηση. 
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Κοιτάξτε γύρω σας σήμερα κακόβουλοι διαμορφωτές κοινής 

γνώμης και πάρτε την απάντησή σας. Που είναι τα στελέχη των 

άλλων Παρατάξεων; Δεν έχουν. Ασχοληθείτε με την ανυπαρξία 

των άλλων Παρατάξεων  και όχι με τη δική μας ανάπτυξη. 

Η διαφορά είναι τεράστια. Κινούμαστε με ένα γνώμονα, με μια 

αρετή με εθελοντισμό και με πάθος. Δεν είστε οι παραγοντίσκοι 

του τσίπουρου. Είστε οι άνθρωποι που γυρίζουν το σπίτι το 

μεσημέρι και σκέφτεστε πως θα βάλετε φαγητό στο τραπέζι σας. 

Άρα αυτά που θα ειπωθούν από εσάς έχουν πολύ μεγαλύτερη 

αξία από την «κλίκα των ξεπεσμένων» που παριστάνει την 

εξουσία. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε και η μοναδική 

παράταξη που η κοινωνία αναγνωρίζει χέρι-χέρι. Όταν λέμε για 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ξέρουμε ότι μιλάμε για Ριζόπουλο και όταν 

μιλάμε για Ριζόπουλο μιλάμε για τους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ. 

Δεν είναι απλό το να ανατρέψουμε μια αντίληψη δεκαετιών. 

Είπα και πριν πως η κοινωνία έχει εθιστεί σε ένα συγκεκριμένο 
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μοντέλο ανταλλαγής ψήφου και είναι τέτοια η διάβρωση που 

όποιος δείξει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, τα αντανακλαστικά 

αντί να χτυπήσουν στη γύμνια χτυπάνε σε αυτόν που την 

καταδεικνύει. Όμως μη ξεχνάτε ότι τα πράγματα για μας είναι 

πολύ πιο εύκολα από ότι ήταν όταν ξεκινήσαμε. 

Σήμερα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε αυτό που δεν είχε γίνει αντιληπτό, 

ότι στη διοίκηση των ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ στην Ήπειρο θα υπάρχουν δύο 

διαφορετικά όργανα - το ένα θα είναι οι εκλεγμένοι που θα 

αναζητήσουν τον σταυρό σε κάποια στιγμή, η ραχοκοκαλιά όμως 

που θα έχει επαφή με την κοινωνία θα είναι η Πολιτική Επιτροπή 

και οι Συντονιστές. Στόχος μας είναι η κοινωνία να νιώθει ότι 

μπορεί να προστρέξει σε κάποιον ο οποίος δεν έχει να κερδίσει 

από τον σταυρό. Αυτό θα σπάσει το πελατειακό καθεστώς. Δεν 

θα κάνουμε εκλεγμένους κοτζαμπάσηδες. Θα ζητάμε το σταυρό 

για να στηρίξουμε τις πολιτικές μας και οι πολιτικές θα 

προκύπτουν από την επαφή που θα έχει η παράταξη, θα 
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επεξεργάζονται στην παράταξη, θα απαντώνται στην παράταξη 

και στο πρόγραμμα μας. Δεν θα υπάρχουν φουσάτα, δεν θα 

υπάρχουν τσιτάτα, δεν θα υπάρχουν κοτζαμπάσηδες, όλο αυτό 

το άρρωστο δηλαδή που βιώνουμε σήμερα και αποτυπώνεται 

στο γεγονός ότι μπορεί να κατεβάζεις σεντόνια υποψηφίους στις 

εκλογές αλλά τελικά οι ίδιοι πέντε διορίζονται εκεί που 

διορίζονται.  

Αυτό για εμάς σταματά εδώ, τα μονοπώλια των ψήφων 

σταματούν εδώ. Η ανταλλαγή των ψήφων για χρήμα και 

εξυπηρετήσεις σταματά εδώ. Σήμερα λέμε ότι για εμάς 

προτεραιότητα γίνεται η δική σας δουλειά να δημιουργήσετε 

σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία.  

Λέμε ότι καταργήσαμε το εγώ και προτάσσουμε στο εμείς. Για να 

γίνει αυτό όμως πρέπει να είστε όλοι μια γροθιά. ΠΑΡΑΤΑΞΗ. 
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Για τους ποδοσφαιρόφιλους, το κορυφαίο παράδειγμα ομαδικής 

πλεύσης στην Ελλάδα που μας συγκλόνισε όλους ήταν η Εθνική 

Ομάδα του 2004. Πρόσωπα γνωστά σε μας αλλά άγνωστα στη 

διεθνή ποδοσφαιρική σκακιέρα απέδειξαν ότι λειτούργησαν ως 

ομάδα. Δεν υπήρχε ούτε Μέσι ούτε Ρονάλντο. Αυτό θέλω να 

είστε και εσείς. Είναι πολύ πιο ουσιαστικό και σημαντικό από την 

αναγνωρισιμότητα του ενός που για χάρη του σταυρού μπορεί 

να κάνει τα πάντα. Δεν είναι αυτό η δική σας δουλειά. Η δική σας 

δουλεία είναι με τη σοβαρότητα που σας διέπει, με την 

καθαρότητα του λόγου που έχετε, να πείσετε ότι υπάρχει ένας 

μόνο δρόμος για την Ήπειρο και αυτός είναι οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ.  

Και κάτι ακόμα: Στη σοβαρότητα και στον πολιτικό μας λόγο δεν 

χωράνε κουτσομπολιά που αφορούν ζητήματα υγείας του, 

οικογενείας του, επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

οικογένειας ή του περιγύρου του. Δεν μας αφορά. Είμαστε εδώ 
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αν χρειαστεί να στηλιτεύσουμε ζητήματα αδιαφάνειας, 

ανικανότητας και διαφθοράς. Δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά τέτοια. 

Δεν μας λείπουν αυτά για να ασχοληθούμε με τα άλλα. Θα 

βρείτε κοινωνία φοβισμένη, κοινωνία που δεν θέλει να βγει 

μπροστά, θα βρείτε κοινωνία που θα θέλει να σας 

χρησιμοποιήσει για να κάνει τη δουλειά της - το έζησα 

προσωπικά: έρχονταν άνθρωποι για να με συναντήσουν μόνο και 

μόνο για να πάνε στο γραφείο του Περιφερειάρχη, να πουν ότι 

με συνάντησαν και να πάρουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους 

επί πέντε – γιατί πολύ απλά σπαταλούσε και σπαταλά χρήματα 

που δεν είναι δικά του. 

Μην επιτρέψετε η κοινωνία να λειτουργήσει και πάλι ραγιάδικα. 

Έτσι κάνανε οι ραγιάδες -κοπάναγαν τους τενεκέδες έξω από το 

Σαράι για να τους ακούσουν και να μπουν μέσα και να 

σταματήσουν να χτυπάνε.  
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Δεν είμαστε αυτό πια, έχουμε αλλάξει. Η κοινωνία σήμερα ξέρει 

ότι αξίζει τον κόπο να μας επιλέξει ως τους ανθρώπους που θα 

τη βγάλουν από το αδιέξοδο. Είναι άλλο το διακύβευμα πλέον. 

Να καταλάβει η κοινωνία ότι μπορεί να αφήσει τη διαπλοκή και 

τη συναλλαγή για κάτι σοβαρό και συλλογικό. Η δουλειά είναι 

δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Γιατί για να ξηλώσετε αυτό το σάπιο 

DNA που υπάρχει εκεί έξω πρέπει πρώτα να συμβιβαστείτε εσείς 

με αυτή την αλήθεια. Τότε θα έχουν αξία και πειθώ τα 

επιχειρήματα σας, τότε θα καταλάβει και η κοινωνία. 

Αντιληφθείτε το: Επανεκλογή Καχριμάνη ή οποιουδήποτε 

Καχριμανίσκου σημαίνει ανανέωση της πολιτικής μετριότητας 

και του βάλτου μέχρι το 2029! 

Υποανάπτυξη λοιπόν ή ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ανεργία ή ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Υποκουλτούρα ή ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 
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Έλλειψη καλλιέργειας ή ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Εσωστρέφεια ή ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Διεθνής και εθνικός περίγελος ή ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

 

Η γοητεία της ζωής για τα επόμενα δυο χρόνια που θα μετράμε 

αντίστροφα για τις εκλογές, είναι ότι τα προαναφερθέντα 

διλήμματα διατυπώνονται πολύ απλά αλλά παραμένουν πολύ 

σκληρά. Από εκεί και πέρα οι Ηπειρώτες θα αποφασίσουν τι θα 

διαλέξουν. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε. Σας  

διαβεβαιώνω πως αν πιστέψετε στην πορεία, η πορεία θα σας 

δικαιώσει. Καλή επιτυχία στις εργασίες μας και καλή δουλειά. 


