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Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος αναφέρει:

«Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,

Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας καινούργιας χρονιάς η οποία εύχομαι να χαρίσει σε όλους
μας υγεία, κουράγιο, δύναμη και επιμονή για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες της εποχής.

Από τη χρονιά που φεύγει μας μένουν έντονα συναισθήματα δικαίωσης και ικανοποίησης για
τα όσα καταφέραμε σε ομολογουμένως εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Μας μένουν όμως και διδάγματα για τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούμε.

Ως τώρα εργαστήκαμε μεθοδικά και αποτελεσματικά χωρίς μεμψιμοιρίες για να βρούμε
λύσεις στα προβλήματα του Δήμου και των πολιτών.

Με τον ίδιο ζήλο και προσηλωμένοι στο στόχο μας, έχοντας όλους εσάς ως συνοδοιπόρους
και συμπαραστάτες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και τη νέα χρονιά με ένα και μοναδικό
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στόχο, να ενισχύσουμε την προοπτική και την ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο.

Με την αλλαγή του χρόνου ας γυρίσουμε σελίδα και ας ακολουθήσουμε το ασφαλές «
μονοπάτι» που θα μας οδηγήσει μέσα από συγκροτημένο σχέδιο, όραμα και σκληρή δουλειά
σε μια νέα προοπτική για τον τόπο.

Εύχομαι και ελπίζω το 2018 να καταφέρουμε όλοι μαζί, να προχωρήσουμε μπροστά, με
υπευθυνότητα και αισιοδοξία, για να αντιμετωπίσουμε έτσι τις όποιες δυσκολίες
συναντήσουμε. Με αίσθημα ευθύνης, να αντιστρέψουμε καθετί αρνητικό ώστε να θέσουμε
τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα για το Δήμο μας, την Ήπειρο, την πατρίδα μας .

Ας είναι λοιπόν η νέα χρονιά οδηγός μιας μεγάλης επανάστασης όπου η κοινωνική αρετή και
αλληλεγγύη θα νικήσουν τον εκφυλισμό και την παρακμή.

Για μας, αυτό, αποτελεί στάση ευθύνης, την οποία οφείλουμε στα παιδιά μας και τις γενιές
που έρχονται.

Εύχομαι από καρδιάς για το 2018, Χρόνια πολλά, Υγεία, Ευημερία και κάθε Οικογενειακή
και προσωπική ευτυχία, σε όλους σας.»
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