
Εξοχότατε κφριε Πρόεδρε τθσ Δθμοκρατίασ,  
 
Είναι ιδιαίτερθ τιμι και μεγάλθ χαρά που ςασ υποδεχόμαςτε ςτθν 
Περιφζρεια Στερεάσ  
Ελλάδασ.  
Σασ ευχαριςτοφμε για τθν ςτακερι υποςτιριξθ ςτθν υπόκεςθ του 
Αςωποφ, τθν οποία επιςφραγίηετε με τθν παρουςία ςασ ςιμερα εδϊ.  
 
Παναγιϊτατε,  
Καλωςορίηουμε με ταπεινότθτα και ςεβαςμό τον πνευματικό θγζτθ τθσ 
Ορκοδοξίασ που με διορατικότθτα εδϊ και χρόνια ζχει αφιερωκεί ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ωσ  
παγκόςμιο ςφμβολο τθσ μοναδικισ ςχζςθσ οικολογίασ και 
πνευματικότθτασ, προςδίδετε διεκνι ακτινοβολία ςτθν απαίτθςθ του 
τόπου μασ για υγεία και ευθμερία. Θ παρουςία Σασ  
ςιμερα εδϊ αποτελεί παγκόςμιασ εμβζλειασ μινυμα ςε  
μια περίοδο ανατροπϊν των διεκνϊν  
ςυςχετιςμϊν για το περιβάλλον.  
 
Μακαριϊτατε,  
Θ ευχι και θ ευλογία ςασ αποτελεί πάντοτε για εμάσ ζμπνευςθ και 
δφναμθ. Πρϊτοσ και ςε ανφποπτο χρόνο μου αναφζρατε το μεγάλο 
πρόβλθμα τουΑςωποφ. Μου ηθτιςατε να ςασ υποςχεκϊ πωσ κα 
αφιερϊςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ ςε αυτόν τον τόπο και ςε αυτοφσ 
τουσ ανκρϊπουσ που τόςο αγαπάτε. Αν φτάςαμε ςιμερα ζωσ εδϊ, 
οφείλεται ςε εςάσ.  
 
Άγιοι Πατζρεσ, κφριοι Υπουργοί, κφριεσ και κφριοι Βουλευτζσ, αγαπθτοί 
ςυνάδελφοι του πρϊτου και του δευτζρου βακμοφ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, 
κυρίεσ και κφριοι, φίλεσ και φίλοι,  
 
Τθ χϊρα μασ και το δθμόςιο λόγο καλφπτει τα τελευταία χρόνια ζνα 
βαρφ μαφρο και τοξικό ςφννεφο που κουβαλάει μζςα του δθλθτιριο, 
διχόνοια και μίςοσ.  
Ζχουμε μάκει δυςτυχϊσ και ςκεπτόμαςτε με τεχνθτά διλιμματα:  
Ι εμείσ ι αυτοί.  
Ακόμθ χειρότερα, ι εμείσ ι κανείσ.  
Για πολλά χρόνια και εμείσ εδϊ τρϊγαμε τα ςωκικά μασ.  
 
Από τθ μία 



το ιδιωτικό ςυμφζρον, από τθν άλλθ το δθμόςιο.  
Από τθ μία θ ανάπτυξθ, από τθν άλλθ το περιβάλλον.  
Από τθ μία οι εργαηόμενοι ςτισ βιομθχανίεσ, από τθν 
άλλθ τα παιδιά μασ.  
Καρκινοβατοφςαμε. Δθμιουργοφςαμε προβλιματα αντί να 
τα λφνουμε.  
Όλεσ αυτζσ τισ αντικζςεισ εμείσ ςιμερα εδϊ τισ πνίγουμε, και τισ 
πνίγουμε ςυμβολικά ςτα νερά του Αςωποφ που κάποτε μασ διαιροφςαν 
και ςιμερα μασ φζρνουν πιο κοντά.  
 
Γιατί κάτι ςτα αλικεια διαφορετικό ςυμβαίνει ςιμερα 
εδϊ. Και δίνει μια θχθρι απάντθςθ.  
Πετφχαμε μια ςφνκεςθ τθν οποία επικυρϊνει με τθν παρουςία τθσ θ 
πολιτειακι, θ πνευματικι και θ κρθςκευτικι θγεςία του τόπου ςτο 
φψιςτο επίπεδο.  
Πριν από δφο χρόνια πιραμε μια απλι απόφαςθ: να πάψουμε να 
γκρινιάηουμε, να μεμψιμοιροφμε και να αλλθλοκατθγοροφμαςτε. Να 
δουλζψουμε όλοι μαηί.  
 
Χωρίσ να περιμζνουμε τα πάντα από το Κράτοσ. Από κάτω προσ τα 
πάνω. Με πίςτθ ςτισ δικζσ μασ δυνάμεισ.  
Κακίςαμε γφρω από ζνα τραπζηι. Αυτοδιοίκθςθ,  
βιομθχανίεσ και ολόκλθρθ θ κοινωνία τθσ  
Στερεάσ Ελλάδασ.  
Και όταν ςθκωκικαμε, μετά από ζναν εξαντλθτικό διάλογο και μια 
μακρά, επίμονθ και επίπονθ, διαβοφλευςθ, δϊςαμε τα χζρια πάνω από 
ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο βαςιςμζνο ςε τρείσ άξονεσ:  
πρϊτοσ και κυριότεροσ θ δθμόςια υγεία, 
δεφτεροσ το περιβάλλον, θ εξυγίανςθ και απορρφπανςθ 
ενόσ δθλθτθριαςμζνου για χρόνια  
τόπου,  
τρίτοσ θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.  
 
Τρζξαμε. Δεν επιτρζψαμε να χακεί χρόνοσ. Και όπου μποροφςαμε 
υποκαταςτιςαμε και ςυμπλθρϊςαμε το κράτοσ.  
Κεςπίςαμε παρατθρθτιρια υγείασ και περιβάλλοντοσ, δρομολογιςαμε 
τθν οριοκζτθςθ του ποταμοφ 
και τον εντοπιςμό, επιτζλουσ, τθσ εςτίασ τθσ υπάρχουςασ ρφπανςθσ, 
μελετιςαμε και οριοκετιςαμε επιχειρθματικό πάρκο εξυγίανςθσ και 
ανάπτυξθσ, με όλεσ τισ αναγκαίεσ  



υποδομζσ όπωσ ο βιολογικόσ κακαριςμόσ, τα δίκτυα και θ χωροταξικι 
και πολεοδομικι του οργάνωςθ (ιδθ προχκζσ κατακζςαμε τθ μελζτθ 
οριοκζτθςθσ τθσ άτυπθσ και άναρχθσ βιομθχανικισ ςυγκζντρωςθσ, 
κάνοντασ το κακοριςτικό πρϊτο βιμα για το βιομθχανικό  
πάρκο). 
 Σχεδιάςαμε τθν ολοκλθρωμζνθ χωρικι επζνδυςθ 
για να παρζμβουμε ςτθν ευρφτερθ  
περιοχι αξιοποιϊντασ όλα τα ςφγχρονα ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά 
εργαλεία. Ζνα πλιρεσ, δθλαδι, ςχζδιο δράςθσ. 
Και ζτςι από τθν ιδζα ςιμερα ζχουμε ιδθ περάςει ςτθ 
ν πράξθ.  
 
Κυρίεσ και κφριοι,  
Αν πριν από δφο χρόνια λζγατε ςε ζναν κάτοικό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 
πωσ ςιμερα κα είμαςτε εδϊ να προχωράμε ζνα ζτοιμο ςχζδιο, 
ςτθριηόμενο μάλιςτα από όλουσ εςάσ, κα  
τςιμπιόταν. Και κα είχε δίκιο. Γιατί μζχρι τότε, δεν ζνιωκε απλϊσ, ιταν, 
ζνασ πολίτθσ ξεχαςμζνοσ, αόρατοσ ςτα όργανα τθσ πολιτείασ, ζνασ  
πολίτθσ β’ κατθγορίασ βυκιςμζνοσ ςε ζνα γιγαντιαίο πρόβλθμα που 
κανζνασ δεν τολμοφςε να αγγίξει.  
 
Τολμιςαμε, δουλζψαμε και μασ πίςτεψε.  
Σιμερα, με αφορμι τθν Θμζρα Περιβάλλοντοσ, ο Αςωπόσ 
και το πρόβλθμα τθσ μεγαλφτερθσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ τθσ 
χϊρασ, που φζρει το όνομά του, βγαίνει και επιςιμωσ από τθν  
αφάνεια και τθν κουκοφλα τθσ απραξίασ. Αναδεικνφεται και πολεμιζται.  
 
Περπατιςαμε ςτον δρόμο που ανοίξανε προςωπικότθτεσ  
όπωσ ο Ακανάςιοσ Παντελόγλου.  
 
Με ςυνταξιδιϊτεσ τον Διμαρχο Βαςίλθ Περγάλια, τον Πατζρα Γιάννθ 
Οικονομίδθ, το Πρόεδρο του Συνδζςμου Βιομθχάνιων Νίκο Κουδοφνθ, 
τον Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΕΤΒΑ ΒΛ.ΠΕ. Βραςίδα Ηάβρα, τον 
Υπουργό Αλζξθ Χαρίτςθ και τθν Ευρωπαία Επίτροπο Κορινά Κρετοφ και  
βζβαια τον Αντιπεριφερειάρχθ Περιβάλλοντοσ Γιάννθ Ταγκαλζγκα και 
τουσ ςυνεργάτεσ μασ ςτθν Περιφζρεια που πίςτεψαν και ξενφχτθςαν 
πάνω από αυτι τθν προςπάκεια.  
 
Μα πάνω από όλα με κάκε πολίτθ τθσ περιοχισ μασ, με 
τθν εμπιςτοςφνθ και τθν υπομονι του.  



Οι ςτόχοι μασ, λοιπόν, είναι ξεκάκαροι. Υπάρχει για 
πρϊτθ ίςωσ φορά ςχζδιο. Συγκεκριμζνο,  
ςυνολικό. Συνεκτικό, μελετθμζνο κα ςτιβαρό. Οι χρθματοδοτιςεισ 
ζχουν ξεκλειδϊςει. Είμαςτε όλοι μαηί, και ζχουμε ιςχυροφσ 
ςυμπαραςτάτεσ.  
Είμαςτε όμωσ ακόμα ςτθν αρχι. Και ζχουμε πολφ δουλειά.  
Χρειάηεται χρόνοσ.  
Κζλει αντοχζσ, επιμονι, αφοςίωςθ και πίςτθ.  
Κυρίωσ, όμωσ, χρειάηεται να διατθριςουμε πάςθ κυςία 
τθν ενότθτα που με κόπο πετφχαμε.  
Επιτρζψτε μου να απευκυνκϊ ειδικά ςτουσ παριςτάμενουσ Υπουργοφσ 
και Βουλευτζσ, αδιακρίτωσ, όλων των κομμάτων.  
Είναι και δικι ςασ ευκφνθ θ ενότθτα αυτι. Υιοκετιςτε τθν  
Όπωσ εξαρτάται και από εςάσ , αν θ υλοποίθςθ του ςχεδίου μασ κα 
τρζξει ακόμα πιο γριγορα. Οι διαδικαςίεσ μποροφν να απλοποιθκοφν 
και να επιςπευςκοφν, όταν, όπωσ εδϊ,  
το εκνικό ςυμφζρον το επιτάςςει. Εμείσ δεςμευόμαςτε να ςασ 
ενοχλοφμε ςυνεχϊσ με  
ςυγκεκριμζνεσ πάντα προτάςεισ και λφςεισ.  
 
Σασ ευχαριςτϊ πολφ και καλι μασ δουλειά. 
 


