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Ευχαριστίες Καχριμάνη στους απερχόμενους και ευχές στους νέους

Και τυπικά ανέλαβαν χθες τα καθήκοντά τους, οι τρεις νέοι Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες.
Την επίσημη παρουσίαση τους έκανε, παρουσία των απερχόμενων αντιπεριφερειαρχών, ο
Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους τρεις απερχόμενους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι
στα πρώτα βήματα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης έδωσαν όλο τον εαυτό τους και
έβαλαν πολύ ψηλά τον πήχη στην Περιφέρεια Ηπείρου σε σχέση με το αντικείμενό τους.
Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί πράγματι έγιναν δουλειές που δεν έγιναν σε άλλες
περιφέρειες που αν θέλετε ήταν πολύ μεγαλύτερες από τη δική μας, είχαν και
περισσότερους δρόμους να διαβούν. Εύχομαι στους νέους αντιπεριφερειάρχες καλή
επιτυχία. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που έχουμε, καλούμαστε να παίξουμε έναν
ρόλο τέτοιο που θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε την Περιφέρεια της Ηπείρου».

Από την πλευρά τους οι τρεις απερχόμενοι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ι. Καραμπίνας,
Οδ. Πότσης και Παντ. Κολόκας, ευχήθηκαν καλή επιτυχία στους διαδόχους τους,
ευχαρίστησαν τους συνεργάτες τους και υπογράμμισαν ότι θα είναι δίπλα στους διαδόχους
τους σε ό, τι χρειαστεί στη διάρκεια της θητείας τους.
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Ακολούθησαν δηλώσεις των νέων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.

Ο Ιωάννης Κατέρης, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων
τόνισε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη για μένα ο ορισμός μου ως Θεματικού
Αντιπεριφερειάρχη. Θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να δικαιώσω τους ανθρώπους
που με εμπιστεύτηκαν και με εξέλεξαν περιφερειακό σύμβουλο, καθώς επίσης και τον
Περιφερειάρχη που με όρισε σε αυτή τη θέση».

Ο Νικόλαος Ανατολιωτάκης, αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξης Μνημείων,
μεταξύ άλλων, είπε: «Θέλω να σταθώ στην τοποθέτηση από τον Περιφερειάρχη τριών
θεματικών αντιπεριφερειαρχών από τρεις διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, που
διευρύνει την πολιτική διακυβέρνηση της Ηπείρου και με τον ορισμό εντεταλμένων
συμβούλων πιστεύω ότι ανοίγουμε το πρόσωπο μας προς την κοινωνία και την
καθημερινότητα των πολιτών. Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και η βοήθεια είναι πλέον
αναγκαία από δω και πέρα, για να δημιουργήσουμε τρόπους και ευκαιρίες, ώστε ο
Πολιτισμός της Ηπείρου να βρεθεί μπροστά».

Ο Νικόλας Κάτσιος, αρμόδιος για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, μεταξύ άλλων,
είπε τα εξής: «Ο Περιφερειάρχης αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του στη νέα γενιά,
καλώντας την να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν. Από την πλευρά μας και εγώ
προσωπικά, μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου, θα προσπαθήσουμε σκληρά να
ανταπεξέλθουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε ως πατρίδα,
ως Ήπειρος. Πίστη μας είναι ότι μέσα από τη συλλογικότητα και τη συνεργασία μπορεί να
έλθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μέσα από τον πολιτικό πολιτισμό που διέπει την παράταξη
της Αξιοβίωτης Ανάπτυξης, θα συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με όλες τις
παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ιδανικό για
όλη την κοινωνία της Ηπείρου».
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