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Άχαστος, αυτοδύναμος, σαρωτικός. Είναι μόνο μερικά από τα επίθετα που μπορούν να
αποδοθούν στον Αλέξανδρο Καχριμάνη ο οποίος έχει μετατρέψει τις εκλογικές
αναμετρήσεις σε περιπάτους.

Έναν τέτοιον έκανε και το βράδυ της Κυριακής κερδίζοντας ξανά την Περιφέρεια Ηπείρου
με ποσοστό μεγαλύτερο απ' αυτό που είχε καταγράψει το 2014.

Ούτε ο Σπύρος Ριζόπουλος, ούτε ο Γιώργος Ζάψας κατάφεραν έστω να απειλήσουν την
αυτοδυναμία του κ. Καχριμάνη ο οποίος με 57% θα είναι και την επόμενη περίοδο ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Η παράταξη του Περιφερειάρχη συγκέντρωσε ποσοστά άνω του 50% σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες και θα έχει στο επόμενο Συμβούλιο 29 μέλη.

Ο Γιώργος Ζάψας με το 15% θα έχει 8, ο Σπύρος Ριζόπουλος με 9,8% θα έχει 5, ο Δημήτρης
Δημητρίου με 7,7% 4, ο Γιώργος Πρέντζας με 5,96 θα έχει 3 και οι Ζήκος Νουτσόπουλος από
1, ενώ εκτός μένει η Ελληνική Αυγή που στις προηγούμενες εκλογές είχε καταφέρει να
εκλέξει 2 Συμβούλους.
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Οι δηλώσεις

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών ο Αλ. Καχριμάνης έκανε τις παρακάτω δηλώσεις,
αποδίδοντας τη νίκη του στην δουλειά που έχει γίνει σε όλη την Ήπειρο.

Οι δηλώσεις του είχαν ως εξής:

«Η δουλειά που κάνουμε στην Ήπειρο πρέπει να είναι πυξίδα για όλη την Ελλάδα. Γιατί
κάνουμε τα αυτονόητα. Αυτά τα αυτονόητα πολλές φορές δεν τα βλέπουνε τα μάτια μας
αλλά είναι χρήσιμα για τον τόπο.

Ξεκινήσαμε στις εκθέσεις στο εξωτερικό να κάνουμε την εξωστρέφεια. με την ποιότητα με
τα πλεονεκτήματα του τόπου μας φτιάξαμε και τον πρωτογενή τομέα να τον περάσουμε σε
όλα τα πέρατα του κόσμου αλλά και τουρισμό ποιότητας και στα παράλια και στα ορεινά.
θέλουμε πολύ δουλειά ακόμα».

Τέλος ευχαρίστησε τους συνεργάτες, τους συμβούλους του και τα νομικά πρόσωπα.

Από τη μεριά του ο Σπύρος Ριζόπουλος συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για την επανεκλογή
και δήλωσε:

Πριν από 28 μήνες πήρα μια απόφαση ζωής. Να σταματήσω να παραμένω αμέτοχος
απέναντι στον ξεπεσμό και την μιζέρια που η Ήπειρος ήταν καταδικασμένη για πολλές
δεκαετίες. Πήρα την απόφαση, στην αρχή μόνος, να μιλήσω με τους Ηπειρώτες, να ακούσω
τα προβλήματα τους, να επισκεφθώ τις πόλεις και τα χωριά και να προτείνω μια
εναλλακτική πρόταση πολιτικής για τον τόπο μας.

Στην αρχή ήμασταν λίγοι, πολύ νωρίς όμως η παρέα λίγων ανθρώπων εξελίχθηκε σε παρέες
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πολλών ανθρώπων σε κάθε γωνιά της Ηπείρου. Και οι παρέες έγιναν ομάδες και οι ομάδες
έγιναν η ανεξάρτητη περιφερειακή παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου - Περήφανοι Ξανά».

Αυτοί οι γνήσιοι πατριώτες, οι υποψήφιοι και οι εθελοντές των Οριζόντων Ηπείρου υπήρξαν
η ψυχή της προσπάθειας μας. Και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της
καρδιάς μου για την ανιδιοτελή τους προσπάθεια και την άδολη αγάπη τους για την Ήπειρο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους Ηπειρώτες και τις Ηπειρώτισσες που μας τίμησαν με την ψήφο
τους στις σημερινές εκλογές. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί πέραν από την προφανή
επικύρωση του προγράμματος και του ήθους μας έπραξαν και κάτι εξίσου σημαντικό.
Αψήφησαν τον φόβο, αψήφησαν τις απειλές, αψήφησαν όσους έλεγαν πως ψήφος στους
Ορίζοντες Ηπείρου είναι μια χαμένη ψήφος για την Ήπειρο.

Οι Ορίζοντες Ηπείρου είναι πλέον εκλεγμένη περιφερειακή παράταξη γιατί χιλιάδες
Ηπειρώτες απέδειξαν με την ψήφο τους πως επιζητούν νέες ιδέες και νέους ανθρώπους για
να τις μετατρέψουν σε πολιτικές.

Θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, για τον τόπο μας, για την Ήπειρο που
ονειρευόμαστε. Για να γίνουμε και πάλι Περήφανοι Ξανά.
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