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Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κ.Γάτσιος μετά τις δηλώσεις του Αλ.Τσίπρα σχετικά με την Ήπειρο
και τα Γιάννενα.

Αναλυτικά

«Η ιστορική μνήμη, αλλά και η γνώση της πραγματικότητας, αποτελούν τους δύο πιο
σοβαρούς παράγοντες που επιτρέπουν σε μία κοινωνία να ευημερεί και να προοδεύει.
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Αισθάνομαι ότι οι χθεσινές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού κυρίου Τσίπρα σχετικά με
την Ήπειρο και τα Γιάννινα αποτελούν μία βάρβαρη παραχάραξη της πρόσφατης ιστορίας
του τόπου μας και είμαι υποχρεωμένος να τοποθετηθώ. Ούτως ή άλλως, η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μία μεγάλη συμφορά για την Ελλάδα. Ο ισχυρισμός του δε πως αυτή η
κυβέρνηση ήταν που «έβγαλε την Ήπειρο από την απομόνωση», είναι ανεπίδεκτος
χαρακτηρισμού. Παρομοίως ανεπίδεκτη χαρακτηρισμού είναι και η αναφορά του κ. Τσίπρα
στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο ως έργο της κυβέρνησής του στον τομέα των κοινωνικών
υπηρεσιών!

Οι πολίτες των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γνωρίζουν πολύ καλά ότι την Ήπειρο από την
απομόνωση και την περιθωριοποίηση την έβγαλαν εκείνες οι κυβερνήσεις οι οποίες
αναβάθμισαν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, σχεδίασαν και εξασφάλισαν τους αναγκαίους
πόρους για να κατασκευαστεί η Εγνατία Οδός και μεγάλο μέρος της Ιόνιας Οδού, εκείνες
που δημιούργησαν το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και αναβάθμισαν το νοσοκομείο
Χατζηκώστα, εκείνες που μετέτρεψαν ένα μικρό Πανεπιστήμιο του ενός κτιρίου, σε ένα από
τα μεγαλύτερα της χώρας σε μια Πανεπιστημιούπολη.

Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει ίσως να ρωτήσει κάποιους νέους φίλους του, από αυτούς που
πρόσφατα προσχώρησαν στο κόμμα του, για να τον ενημερώσουν πότε έγιναν αυτά και επί
ποίων κυβερνήσεων. Εάν πάντως φοβηθούν και δεν του αποκαλύψουν την αλήθεια, τότε τον
ενημερώνω εγώ ότι όλα τα προηγούμενα, που έβγαλαν πράγματι την Ήπειρο από την
απομόνωση και την έθεσαν σε τροχιά ανάπτυξης, έγιναν επί των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ.»

2/2

