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Την πρωτιά στην πρόκληση προς τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Ηπείρου, για τη
διεξαγωγή τηλεμαχίας (debate), διεκδικεί ο υποψήφιος Περιφερειάρχης με την παράταξη
«Ήπειρος Όλον», Δημήτρης Δημητρίου.

Σε ανακοίνωσή του, εν είδει επιστολής, και σε πρώτο πρόσωπο, απευθύνεται στον Σπύρο
Ριζόπουλο ο οποίος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου το πρωί της Τρίτης, έβαλε το θέμα
στο τραπέζι και ισχυρίστηκε πως το ζητά πρώτος. Ο κ. Δημητρίου διορθώνει την αλήθεια
και ισχυρίζεται πως έχει προηγηθεί.

Σημειώνει μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερα μεγάλη έκπληξη και προς απογοήτευσή μας,
πληροφορηθήκαμε, μεταξύ άλλων μεγαλόφωνων διακηρύξεών σου, κατά τη χθεσινή
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησες, πως ισχυρίσθηκες με ιδιαίτερη θέρμη και
προεκλογικό πάθος ότι, απευθύνεις πρώτος μεταξύ όλων των υποψήφιων Περιφερειαρχών
Ηπείρου, πρόσκληση-πρόκληση στους συνυποψηφίους σου για διεξαγωγή προεκλογικού
debate, στο οποίο επιθυμείς, μετ' επιτάσεως, κατά κύριο λόγο τη συμμετοχή του
ανθυποψηφίου μας, και νυν Περιφερειάρχη Ηπείρου, κυρίου Αλέξανδρου Καχριμάνη, και
επικουρικά και των υπόλοιπων υποψηφίων για την Περιφέρεια, τους οποίους αποκαλείς
«ενδιάμεσους» και τους προσδίδεις, επιπροσθέτως και ως μη όφειλες, τον διόλου
κολακευτικό χαρακτηρισμό «ηχορύπανση». Ωστόσο, για εμάς στην παράταξη «Ήπειρος
όλον», είσαι φίλτατος όπως και όλοι οι συνυποψήφιοί μας άλλωστε, αλλά θεωρούμε
φιλτάτη την αλήθεια, υπεράνω όλων, λόγω αρχών και αξιακού, πολιτικού μας κώδικα, τον
οποίο και υπερασπιζόμαστε σταθερά και με απαρέγκλιτη συνέπεια. Γι' αυτό, οφείλουμε να
σε πληροφορήσουμε πως πρώτος ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου, επικεφαλής του
συνδυασμού «Ήπειρος Όλον», κύριος Δημήτρης Δημητρίου, ζήτησε εδώ και 3 εβδομάδες, σε
τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Βήμα» και στη
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δημοσιογράφο κυρία Βίλιαν Στασινού, αλλά και στον τηλεοπτικό σταθμό «Ήπειρος TV1»,
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στη δημοσιογράφο κυρία Γιώτα Σταύρου, προ 10 ημερών,
τη διεξαγωγή τουλάχιστον ενός τηλεοπτικού, διακαναλικού προεκλογικού διαλόγου
(debate), μεταξύ όλων των υποψηφίων για τον περιφερειακό θώκο της Ηπείρου».
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