
Εξοχότατε κε Πρόεδρε τθσ Δθμοκρατίασ 
Η παρουςίασ ςιμερα , αποτελεί τθν φψιςτθ τιμι  για όλουσ εμάσ τουσ 
πολίτεσ του Διμου Τανάγρασ.  
 
Παναγιότατε Οικουμενικζ Πατριάρχθ  
κ.κ. Βαρκολομαίε 
Πνευματικζ Πατζρα όλων  των Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, 
Με μεγάλο ςεβαςμό, ςασ μεταφζρω τθν ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ των 
ςυμπολιτϊν μου αλλά και τθν προςωπικι μου ευγνωμοςφνθ για τθν 
παρουςίασ ςασ  ςτθν ςθμερινι μασ εκδιλωςθ.  
 
Μακαριότατε Αρχιεπίςκοπε Ακθνϊν και Πάςθσ Ελλάδοσ κ.κ. Ιερϊνυμε 
Η παρουςία ςασ όπωσ πάντα αποτελεί πθγι ιδιαίτερθσ ψυχικισ 
ανάταςθσ για όλουσ εμάσ τουσ ςυμπατριϊτεσ ςασ. 
Το ςεμνό και ακόρυβο, αλλά πάντα δυναμικό  
κοινωνικό ςασ ζργο ςυμβάλλει ςτθν πορεία ανάπτυξθσ του τόπου μασ.    
 
Σεβαςμιότατε Μθτροπολίτθ Περγάμου  
 
Σεβαςμιότατε Μθτροπολίτθ Γαλλίασ  
 
Σεβαςμιότατε Μθτροπολίτθ Θθβϊν και Λεβαδείασ κ. Γεϊργιε 
 
Σεβαςμιότατοι Μθτροπολίτεσ  των όμορων Μθτροπόλεων 
 
Αξιότιμε Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ  Στερεάσ Ελλάδασ κε 
Μπακογιάννθ   
 
Αξιότιμοι κυρίεσ και κφριοι Βουλευτζσ  
κυρίεσ και κφριοι Διμαρχοι και ςυνάδελφοι ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 
Θζλω να ςασ ευχαριςτιςω όλουσ ,τουσ ςυναδζλφουσ μου που είςαςτε 
ςιμερα εδϊ και μασ τιμάτε με τθν παρουςίασ ςασ. 
 
Ζνασ-ζνασ   ξεχωριςτά ( 40 )  διμαρχοι απ’ όλεσ τισ γωνιζσ τθσ Ελλάδασ,   
είναι ςιμερα εδϊ για να δϊςουμε όλοι μαηί ζνα ιςχυρό μινυμα. 
 
Ζνα μινυμα, ότι θ αυτοδιοίκθςθ που είναι θ ίδια θ κοινωνία, 
μπορεί ενωμζνθ να πετφχει .   
κυρίεσ και κφριοι εκπρόςωποι πολιτικϊν κομμάτων και φορζων 
εκλεκτοί προςκεκλθμζνοι  



Σασ καλωςορίηω ςτον Διμο Τανάγρασ  
και ςτθν ςθμερινι εκδιλωςθ.  
 
Κυρίεσ και κφριοι, 
Ο διμοσ Τανάγρασ είναι ζνασ από τουσ αρχαιότερουσ διμουσ του 
κόςμου. 
Η πόλθ τθσ Τανάγρασ ιδρφκθκε κατά τουσ αρχαϊκοφσ χρόνουσ 
και αποτζλεςε μία από τισ ιςχυρότερεσ  πόλεισ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, 
 με τεράςτια γεωπολιτικι ςθμαςία.  
Η φφςθ προίκιςε τθν πόλθ αυτι με ποτάμι, που οι αρχαίοι Ζλλθνεσ το 
ονόμαςαν Αςωπό. 
 
Στθ ςφγχρονθ εποχι ,όμωσ και ειδικότερα  τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ , 
 μια ανεφκυνθ και εγκλθματικι λογικι ανάπτυξθσ, μετζτρεψε αυτό το 
ποτάμι ςε αγωγό λυμάτων . 
 
Με διάταγμα ανεφκυνων πολιτικϊν, το 1969 ο Αςωπόσ ποταμόσ, 
χαρακτθρίςτθκε «ωσ αγωγόσ παροχζτευςθσ επεξεργαςμζνων λυμάτων 
εργοςταςίων».   
 
Αυτό ,αποτζλεςε και τθν αρχι του κακοφ που ακολοφκθςε. 
Αντίπαλοσ τθσ αειφορίασ για άλλθ μια φορά, θ απλθςτία, θ 
υπερκατανάλωςθ  και θ εμμονι για το οικονομικό όφελοσ. 
 
Όταν  μοναδικό ηθτοφμενο ςτθν ατηζντα  
των οικονομικά ιςχυρϊν , των κυβερνιςεων και των επιχειριςεων  
είναι:  
θ μεγιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ 
 με κάκε μζςον,βαςιςμζνθ ,μάλιςτα, ςτθν ιδζα τθσ 
 «Κοινωνικοποίθςθσ  των ηθμιϊν και ιδιωτικοποίθςθσ των κερδϊν». 
 
Όταν ςε δεφτερθ μοίρα , ζρχονται όλοι οι υπόλοιποι πυλϊνεσ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθσ όπωσ ο άνκρωποσ, το φυςικό περιβάλλον, 
 οι θκικζσ αρχζσ, οι αξίεσ, θ δικαιοςφνθ  και ο πολιτιςμόσ.  
Τότε, τα αποτελζςματα είναι καταςτροφικά. 
 
Κυρίεσ και κφριοι,  
Η ζκτθ Ιουνίου του 2017, 
μετά από 40 χρόνια άναρχθσ ανάπτυξθσ τθσ άτυπθσ βιομθχανικισ ηϊνθσ 
Οινοφφτων –Σχθματαρίου, 



βρίςκει τον Διμο μασ, ςτθν πιο κρίςιμθ ςτιγμι τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ 
του.  
Ο διμοσ Τανάγρασ  και θ  Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ, ςιμερα 
πρωτοςτατοφν ςτθν ςυνολικι αποκατάςταςθ τθσ περιοχισ. 
 
Η οποία, εκτόσ από ςυνταγματικι επιταγι, αποτελεί και  
ζνα ϊριμο και δίκαιο αίτθμα τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  
Πριν 2,5 χρόνια, όταν αναλάβαμε τα κακικοντα μασ ωσ νζα δθμοτικι 
αρχι , ςτθν πρϊτθ μου ςυνάντθςθ με τον νζο τότε Περιφερειάρχθ 
Στερεάσ Ελλάδασ,τον Κϊςτα τον Μπακογιάννθ κατάλαβα ότι 
μοιραηόμαςτε το ίδιο όνειρο,το ίδιο όραμα για να το πω πιο τυπικά , 
πιο πολιτικά. 
Και τον ευχαριςτϊ από καρδιάσ γι’ αυτό.  
 
Θζλαμε να βάλουμε ,επιτζλουσ, ζνα τζλοσ ςϋ αυτό το ζγκλθμα κατά του 
περιβάλλοντοσ και κατϋ επζκταςθ κατά τθσ κοινωνίασ. 
 
Δουλζψαμε ,αγωνιςτικαμε και προςπακιςαμε ςκλθρά  
για να κερδίςουμε αυτό το ςτοίχθμα. 
 
Η προςπάκεια αυτι ιταν ςυλλογικι  
και ιρκε μζςα από δθμόςια διαβοφλευςθ , 
με φορείσ ,με τθν κοινωνία , 
με τον ςφνδεςμο βιομθχάνων. 
 
Όλεσ οι δυνάμεισ τθσ κοινωνίασ κινθτοποιικθκαν, 
Απλοί κάτοικοι, επιςτιμονεσ ,ακτιβιςτζσ οικολόγοι ,  
το «Ινςτιτοφτο Ακανάςιοσ Παντζλογλου», ο κ. Παναγόπουλοσ Χριςτοσ 
άνκρωποι που ζβαλανςκοπό τθσ ηωισ τουσ, χρόνια τϊρα τθν εξυγίανςθ  
του Αςωποφ  και οι οποίοι αγωνιοφν και μάχονται κακθμερινά για τθν 
οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.  
 
Ο Διμοσ Τανάγρασ και θ Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ,  
ανζδειξαν ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο εξυγίανςθσ 
 τθσ περιοχισ ,βαςιςμζνο ςτθν αρμονικι ςυνφπαρξθ  
τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ αειφορίασ. 
 
Όλα αυτά ,όμωσ,  κα ζμεναν ξεχαςμζνα για άλλθ μία φορά ςε κάποιο 
ςυρτάρι, αν δεν υπιρχε θ πολιτικι βοφλθςθ  
τθσ κεντρικισ εξουςίασ για τθν υλοποίθςι τουσ . 



Και ςϋ αυτό το ςθμείο κζλω να ευχαριςτιςω κερμά,  τον αναπλθρωτι 
Υπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  κ.Σωκράτθ Φάμελλο, 
 τον αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  
κ. Αλζξθ Χαρίτςθ γιατί, ζςκυψαν ςτο πρόβλθμα,πίςτεψαν ςτθν πρόταςθ 
μασ και είχαν τθν βοφλθςθ να δϊςουν  τθν οριςτικι λφςθ ςτο 
πρόβλθμα. 
 
Επίςθσ, τον αναπλθρωτι Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κ.Τςιρϊνθ γιατί 
από τθν πρϊτθ ςτιγμι αυτισ τθσ προςπάκειασ ςτάκθκε δίπλα μασ.  
  
Κυρίεσ και κφριοι, 
Επειδι πιςτεφω ότι τθν ϊρα των μεγάλων κρίςεων ζρχονται και οι 
μεγάλεσ ανατροπζσ, αυτι τθν πραγματικά δφςκολθ ιςτορικι ςτιγμι  
για τθν χϊρα μασ,ζχουμε όλοι χρζοσ να αγωνιηόμαςτε ενωμζνοι. 
Αυτό αποδείξαμε και ςιμερα όλοι εδϊ. 
 
Αποδείξαμε ότι, όπου υπάρχει όρεξθ για ςκλθρι δουλειά , ςυνεργαςία, 
διαφάνεια , τιμιότθτα, υπάρχει αποτζλεςμα. 
 
Όταν ο κοινόσ ςτόχοσ υπερβαίνει τισ κομματικζσ αγκυλϊςεισ και τισ 
κομματικζσ ταυτότθτεσ μποροφμε να πετφχουμε. 
 
Όλοι μαηί, με ςυναίνεςθ και υγιι ςυνεργαςία μποροφμε να αλλάξουμε 
τα πράγματα τόςο ςε τοπικό όςο και ςε εκνικό επίπεδο.  
 
Μόνο ζτςι ,μποροφμε να αλλάξουμε τθν Ελλάδα. 
Μόνο ζτςι, μποροφμε να ςυμβάλλουμε ςτθν επανεκκίνθςθ  
τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ.  
Σιμερα ,από κοινοφ ,Κεντρικι εξουςία , Περιφζρεια,  
Διμοσ, οριοκετοφμε τθν άτυπθ βιομθχανικι ςυγκζντρωςθ 
και προχωροφμε ςτθν δθμιουργία του Επιχειρθματικοφ Πάρκου 
Εξυγίανςθσ και Ανάπτυξθσ .        
    
Η Δθμοτικι Αρχι ςτο ψευδο-δίλθμμα  
 «ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ι ανεργία» 
«κακαρόσ Αςωπόσ ι ανεργία» 
Απαντά,  
«Ανάπτυξθ και δουλειά για όλουσ.  
Σε ςφγχρονα, βιϊςιμα και κακαρά εργοςτάςια. 
Σε ζνα φιλόξενο και αςφαλζσ περιβάλλον.»   



 
Μεταμορφϊνουμε τα Οινόφυτα και το Σχθματάρι,  
ςε πρότυπεσ βιομθχανικζσ πόλεισ.  
Μεταμορφϊνουμε τον τόποσ μασ 
ςε πόλο ανάπτυξθσ για τθν επιχειρθματικότθτα  
και προόδου για τθν κοινωνία μασ.  
 
Όπωσ ακριβϊσ τουσ αξίηει. 
Σασ ευχαριςτϊ. 


