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Για τρίτη φορά στη μεγάλη αυτοδιοικητική του πορεία, ορκίστηκε Περιφερειάρχης Ηπείρου
ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, την Παρασκευή, ημέρα της ονομαστικής του εορτής.

Στον κατάμεστο από κόσμο, πρώτο όροφο του μεγάρου της Περιφέρειας Ηπείρου και σε
συνθήκες δύσκολες, λόγω της μεγάλης ζέστης που επικρατούσε, ο επανεκλεγείς
Περιφερειάρχης επανέλαβε τον όρκο που στη δημοτική γλώσσα και όχι στην καθαρεύουσα,
εκφώνησε ο Μητροπολίτης Ο Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμου παρόντος και του Μητροπολίτου
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομου.

Το παρών στην τελετή έδωσαν πολλοί Δήμαρχοι από ολόκληρη την Ήπειρο, όλους όπως
είπε, τους είδε ο Περιφερειάρχης, διορθώνοντας τη συνεργάτιδά του που τους είχε
ευχαριστήσει λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής του «Διαζώματος» Σταύρος Μπένος – είχε
παραστεί και στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση της «Αξιοβίωτης Ανάπτυξης» - και
εκπρόσωπος, γενικός γραμματέας, του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύντομο χαιρετισμό
απηύθυναν οι παρόντες στην τελετή, βουλευτές από την Ήπειρο, Στύλιος, Αμυράς Τζούφη
και Γιόγιακας, ενώ όσοι απουσίαζαν είχαν στείλει χαιρετισμό.

Λόγια συναίνεσης

Το «όλοι μαζί» ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στις ομιλίες και χαιρετισμούς όλων, κατά τη
διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας, όπως είθισται σε αυτές τις περιστάσεις. Ο
Μητροπολίτης Ιωαννίνων παρότρυνε τις δυνάμεις που απαρτίζουν το νέο Περιφερειακό
Συμβούλιο να συνεργαστούν και να ομονοήσουν για να βρουν λύσεις στα προβλήματα του
τόπου. Επικαλούμενος την ευαγγελική ρήση, τόνισε πως ο αμπελώνας είναι μεγάλος και οι
εργάτες λίγοι, άρα οι εργάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν δυνάμεις και να βρουν τρόπο
συνεννόησης. Δεν παρέλειψε δε να επισημάνει τη βοήθεια που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια
στην τοπική Εκκλησία, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να
σταθεί ουσιαστικά στο πλευρό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στους εκλεγέντες περιφερειακούς συμβούλους και δη στους επικεφαλής των παρατάξεων,
ο λόγος δόθηκε ξεκινώντας από τη μικρότερη παράταξη και ανεβαίνοντας.
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Έτσι, κλείνοντας την τελετή και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας, ο
επανεκλεγείς Περιφερειάρχης στις ευχαριστίες του, ξεκινώντας την ομιλία του, ξεχώρισε
δυο ανθρώπους: το Σωτήρη Ιωάννου και την Τατιάνα Αβέρωφ, ανατρέχοντας στην πρώτη
εκλογή του ως σύμβουλος, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Μέτσοβο, το 1982.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου», Αλέξανδρος Καχριμάνης
απαντώντας στους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν να
προχωρήσει μπροστά η Ήπειρος τα επόμενα τέσσερα χρόνια, είπε πως το θετικό πρόσημο
που έχει σήμερα η Ήπειρος το δείχνουν οι εκλογές και το γεγονός ότι οι Ηπειρώτες τίμησαν
την παράταξή του και τον φόρτωσαν τεράστιο φορτίο... «Γι' αυτό» είπε, «είμαστε
αποφασισμένοι και χαίρομαι που όλοι από τις παρατάξεις το επεσήμαναν, έξω από τις
κομματικές γραμμές, να πάμε για το αύριο την Ήπειρο...». «Μια Ήπειρος η οποία έχει
θετικότατο πρόσημο σε όλους τους τομείς, σε όλες τις περιφέρειες είμαστε μπροστά και
δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, αν κοιτάξει τα στοιχεία» πρόσθεσε. Στο τέλος
της ομιλίας του επανέλαβε: «άκουσα τις τοποθετήσεις των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης. Είμαστε μια παράταξη του 57 και τόσο τοις εκατό, δεν είναι κομματικό το
αποτέλεσμα αυτό αλλά θέλησης του λαού».

Μνημόνευσε επίσης ο κ. Καχριμάνης την αντίθεσή του στον «Κλεισθένη» και στο σύστημα
της απλής αναλογικής, επισημαίνοντας το πρόβλημα κυβερνησιμότητας που
αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες, όπου οι Δήμαρχοι και
Περιφερειάρχες δεν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία και τόνισε πως καλώς φέρθηκε όταν
αντέδρασε ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, πριν από μερικούς μήνες, στο συνέδριο της
ΚΕΔΕ στα Γιάννενα. «Εγώ πίστεψα και το είπα, ότι είναι λάθος ο νόμος. Και όταν λέω κάτι
το πιστεύω...» σημείωσε.

Δήλωσε επίσης, πως αναμένει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους 13
Περιφερειάρχες σε τακτικές συναντήσεις όπως υποσχέθηκε, λίγο πριν εκλεγεί
Πρωθυπουργός.

Η αντιπολίτευση

Με σειρά από τον τελευταίο στον δεύτερο, ο λόγος δόθηκε στους επικεφαλής των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Κωνσταντίνος Αναγνώστου από την «Ελληνική Αυγή στην
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Ήπειρο» και Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος επικεφαλής της παράταξης «Ανυπότακτη
Ήπειρος» μίλησαν για τις ανάγκες συναίνεσης, Νίκος Ζήκος και Γιώργος Πρέντζας από τη
ΑΡΠΗ και τη «Λαϊκή Συσπείρωση» αντίστοιχα, τόνισαν τις δυσκολίες που υπάρχουν
μπροστά για το λαό και ζήτησαν από τον κόσμο να βρίσκεται σε εγρήγορση. «Τα χαμόγελα
και η διάθεση για συνεργασία, παρελθόντος και μέλλοντος, να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη
που οδηγεί στην άρση των ανισοτήτων» είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Πρέντζας.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Όλον» Δημήτρης Δημητρίου τόνισε τη διάθεσή του
να στηρίξει στα θετικά τη διοίκηση και να θέσει τα ουσιαστικά θέματα για την περιοχή. «Θα
είμαστε εδώ για να προτείνουμε και να επικροτούμε τις καλές προτάσεις αλλά και για να
βάζουμε τα θέματα τα ουσιαστικά, ώστε η Ήπειρος να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της»
τόνισε.

Με ένα λάθος στο όνομα της παράταξης... εκλήθη ακολούθως στο βήμα, ο επικεφαλής των
«Οριζόντων της Ηπείρου» Σπύρος Ριζόπουλος. Αφού διόρθωσε το λάθος, ο κ. Ριζόπουλος
συνεχάρη την περιφερειακή αρχή για τη νίκη της, τόνισε πως η παράταξή του είναι η
μοναδική ανεξάρτητη και υπεριδεολογική παράταξη περιφερειακού συμβουλίου ανά την
επικράτεια, και κατέληξε προς τον Περιφερειάρχη λέγοντας: «κ. Περιφερειάρχα, θα μας
βρείτε κοντά σας σε όσα θα πάνε την Ήπειρο μπροστά, έστω και ένα θέμα να είναι βάδην,
εκεί θα σας δυσκολέψουμε...». «Έχουμε την πολυτέλεια συγχρόνως να έχουμε γνώσεις και
εμπειρίες από το εσωτερικό τοπικό γίγνεσθαι ως τα πέρατα της γης» επεσήμανε,
υποσχόμενος τη βοήθεια στην διοίκηση όταν χρειαστεί.

Τέλος, ο Γιώργος Ζάψας, επικεφαλής της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» κάλεσε ξανά
τον Περιφερειάρχη, όπως έκανε και στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου, να απελευθερώσει όλες τις δυνάμεις που έχει είτε στην παράταξή του είτε
τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας. «Θα μας βρείτε δίπλα σας στις μεγάλες
αποφάσεις για τα μεγάλα έργα μας, μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα έργα...» είπε.
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