
Ομιλία κ.Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Μιχάλη Τσινισιζέλη 

καθώς και τον Πρόεδρό του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, κ. Παναγιώτη 

Κουτσουμπέλη, για την πρόσκληση τους στην πολύ σημαντική και επίκαιρη Ημερίδα που 

σήμεραδιοργανώνουν από κοινού, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Δράσεις 

τέτοιου περιεχομένου αποτελούν μέρος της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και εργαλεία 

κατανόησης και επανεκτίμησης των περιφερειακών, και κυρίως, των τοπικών αναπτυξιακών 

προοπτικών σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Γραμματέα της Περιφέρειας και καλή φίλη, την 

Κατερίνα Διαμαντοπούλου για τον θερμό χαιρετισμό που απηύθυνε, αλλά και το μεστό της 

πρόλογο για τον Καλλικράτη - τη μεγάλη αυτή διοικητική μεταρρύθμιση που στην 

κυριολεξία αλλάζει τον χάρτη της χώρας. Επιτρέψτε μου όμως να εκφράσω και την 

ιδιαίτερη συγκίνηση μου, που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας, μαζί με όλες και όλους εσάς 

που μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο μας, η αγάπη μας για την Φθιώτιδα. 

 

    Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

    Έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης» για τη 

διοικητική μεταρρύθμιση, με τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου για την εκλογή νέων 

περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτή η 

μεταρρύθμιση, που προωθεί η κυβέρνηση και αποτέλεσε κεντρική προγραμματική 

δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, είναι η ανάληψη ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών για ένα κράτος που 

σέβεται, στηρίζει και προστατεύει τον πολίτη, για ένα κράτος που υπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον. 

    Ο «Καλλικράτης» αποτελεί τη συνέχεια της μεταρρύθμισης του «Καποδίστρια», που 

βελτίωσε μεν αισθητά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δε δημιούργησε αποτελεσματικούς 

Δήμους με οικονομική αυτάρκεια και δυνατότητα άντλησης ιδίων πόρων, ούτε διοικητική 

ικανότητα με καλά οργανωμένες υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό, που να αξιοποιούν 

τις νέες δυνατότητες και νέες τεχνολογίες για την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων 

υπηρεσιών.Οι αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, αποτελούν ορόσημο και τομή 

στη Δημόσια Διοίκηση.Με τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει ο «Καλλικράτης» βάζουμε νέα 

θεμέλια στη λειτουργία και τη δομή της πολιτείας, εξοικονομώντας τους πόρους των 

φορολογούμενων πολιτών μέσω του περιορισμού του αριθμού των ΟΤΑ και των νομικών 

τους προσώπων. 

    Συγκροτούμε αυτοδύναμες και ισχυρές δομές που θα συντελούν στην ανάπτυξη των 

τοπικών κοινωνιών, αποκεντρώνοντας όχι μόνο οικονομικούς πόρους αλλά και ανθρώπινο 

δυναμικό που θα συνδράμει αποφασιστικά στην καλυτέρευση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

    για όλους τους πολίτες.Ενός πολίτη που σήμερα έχει να αντιμετωπίσει εκτός των 

οικονομικών δυσκολιών και την γραφειοκρατία των Δημόσιων Υπηρεσιών, που πρέπει 

επιτέλους να λειτουργήσουν με ποιοτικά χαρακτηριστικά και να συμβάλουν ουσιαστικά 



στην  αναβάθμιση της ζωής του. Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» θα λειτουργήσει θετικά και 

στο ζήτημα της ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερης οργάνωσης της ασφάλειας και 

της πολιτικής προστασίας. 

    Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία πιο ισχυρών και οργανωμένων αστυνομικών τμημάτων, 

πυροσβεστικών σταθμών, καθώς και η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι 

επιφορτισμένη η ΕΛ.ΑΣ, δίνουν την δυνατότητα ορθολογικότερης χρήσης του ανθρώπινου 

δυναμικού και παροχής καλύτερων υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες. 

    Φίλες και φίλοι, 

    Όπως όλοι γνωρίζετε εδώ και περίπου ένα χρόνο γίνεται μια εντατική και καθημερινή 

προσπάθεια, προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε τα σώματα ασφαλείας και να 

μεταρρυθμίσουμε συνολικά τη δομή ασφάλειας της χώρας.Η Κυβέρνηση, μέσα σε ένα 

αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, έθεσε πρώτο στόχο της 

να επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη.Για αυτό, πέραν όσον έγιναν μέσα σε 

ένα χρόνο, η νέα αντεγκληματική πολιτική του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την 

περίοδο 2010-2014, δίνει μεγάλη έμφαση στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες κάτι που είναι εφικτό μόνο μέσα από τη σωστή ανάλυση των προβλημάτων 

και κατ’ επέκταση την ορθολογική κατανομή των πόρων, υλικών και ανθρώπινων με βάση 

την εγκληματικότητα. 

    Η πληθυσμιακή διάρθρωση κάθε περιοχής και οι δείκτες εγκληματικότητας είναι δυο από 

τους πολλούς παράγοντες που λάβαμε υπόψη μας κατά την εκπόνηση των ειδικών σχεδίων 

αντεγκληματικής δράσης. Η αντεγκληματική πολιτική περιλαμβάνει πάνω από 200 ειδικά 

σχέδια για όλη τη χώρα και κάθε ένα από αυτά στοχεύει να αντιμετωπίσει τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.Η ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης ( ΔΙΑΣ )  αποτελεί μία 

άμεση και καίρια παρέμβαση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας,  παρέμβαση η 

οποία πέτυχε σημαντικά  αποτελέσματα σε πανελλαδικό επίπεδο.Και επιτρέψτε μου να 

αναφέρω στο σημείο αυτό, ένα ακόμα παράδειγμα που αφορά τη Λαμία αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας σχετικά με το πάγιο αίτημα της δημιουργίας του 

τμήματος Μεταγωγών. Το αίτημα αυτό γίνεται σήμερα πράξη.Το τμήμα Μεταγωγών της 

Λαμίας ιδρύεται της επόμενες μέρες, απελευθερώνοντας σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό 

της Ελληνικής Αστυνομίας, που σήμερα ασχολείται στον τομέα αυτό, προς όφελος της 

ασφάλειας όλων των συμπολιτών μας.Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα 

περιβάλλον ασφάλειας, κοινωνικής ειρήνης, νομιμότητας και δικαιοσύνης, ώστε να 

μπορούν να ευοδωθούν οι προσπάθειες και οι κόποι του Ελληνικού λαού για πρόοδο και 

ευημερία. 

    Αυτούς τους κόπους του κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας, είμαστε όχι μόνο 

υποχρεωμένοι να σεβαστούμε  αλλά και υπεύθυνοι να τους διασφαλίσουμε, τηρώντας 

επίσης κατά γράμμα τις δεσμεύσεις μας, για να πετύχουμε τους στόχους του  

Προγράμματος Σταθερότητας . Η περικοπή της σπατάλης του δημοσίου χρήματος μέσω της 

«χρηστής διακυβέρνησης» και της εφαρμογής σύγχρονων τεχνοκρατικών μεθόδων, είναι 

για εμάς μονόδρομος. Κινούμαστε σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο και στον τομέα της 

ασφάλειας, για να πετύχουμε τις απαραίτητες μειώσεις δαπανών, να καταστείλουμε 

οποιαδήποτε σπατάλη και να σεβαστούμε το Δημόσιο χρήμα, τον ιδρώτα δηλαδή και το 



μόχθο του Ελληνικού Λαού.Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι μόνο από την κατάργηση 237 

Αστυνομικών Σταθμών εξοικονομούμε ετησίως 650.000 ευρώ περίπου από το λειτουργικό 

τους κόστος, ενώ καταφέραμε να ενοικιάσουμε τον ίδιο ακριβώς αριθμό ελικοπτέρων με το 

2009, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης, σε τιμή μειωμένη κατά περίπου 10 εκ. Ευρώ, 

έχοντας παράλληλα αντιμετωπίσει με εξαιρετική επιτυχία της δασικές πυρκαγιές του 

καλοκαιριού που πέρασε. 

    Τέλος, η ανάγκη στενού συντονισμού και συνεργασίας επιβάλλει τη θεσμική 

μεταρρύθμιση και δομική αλλαγή του εθνικού μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων αλλά και  

της  Ασφαλείας και Προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών  (και δεν πρόκειται, βεβαίως, για 

αμιγώς ελληνικό θέμα αλλά για Ευρωπαϊκό). Προς αυτήν την κατεύθυνση  το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

έργου που αφορά την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και 

Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης και τον ορισμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας ως 

Εθνική Αρχή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

σύμφωνα με την σχετική (114/2008) Ευρωπαϊκή Οδηγία.Στόχος μας είναι η αξιοποίηση της 

τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένη γνώση στην ασφάλεια 

καθώς και η προστασία ζωτικών εθνικών μας συμφερόντων με τελικό αποδέκτη τον Έλληνα 

πολίτη. 

    Φίλες και Φίλοι, 

    Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πιστεύω ότι 

μπορεί να λειτουργήσει με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συνολικό συμφέρον της χώρας 

μας. Η μεγάλη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» δεν ανασυγκροτεί απλώς την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Ούτε είναι μία συνήθης τεχνική μεταβολή σε διοικητικές δομές που αφορά 

μόνο τη δραστική μείωση των ΟΤΑ.Περιλαμβάνει δημοκρατικές τομές όπως η άμεση 

εκλογή Περιφερειάρχη, και διοικητικές, όπως η Υποχρεωτική Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων 

των Πράξεων και Αποφάσεων, οι Υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών και η Ειδική 

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ που θα συμβάλλουν στον περιορισμό της 

σπατάλης και της κακοδιαχείρισης.Ο «Καλλικράτης», αποτελεί μια πραγματικά μεγάλη 

μεταρρύθμιση που ανασυγκροτεί την τοπική αυτοδιοίκηση και ταυτόχρονα επιβάλλει την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις που διαμορφώνουν οι νέες συνθήκες στην οικονομία, την 

κοινωνία, την παραγωγική διαδικασία και την πολιτική. Η κάθε Περιφέρεια πλέον καθορίζει 

μόνη της την αναπτυξιακή πολιτική, διαχειρίζεται τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 

και λειτουργεί στοχευμένα και με διαφάνεια διαμορφώνοντας σε συνεργασία με την 

κεντρική διοίκηση ολοκληρωμένες λύσεις για την τοπική οικονομία.Δεν θέλουμε την 

Περιφέρεια επαίτη της κεντρικής εξουσίας. 

    Θέλουμε την Περιφέρεια με αρμοδιότητες, εξουσίες, πόρους, υπηρεσίες, υποδομές. 

Θέλουμε την Περιφέρεια να λειτουργεί ενωτικά, να αναζητά βιώσιμες λύσεις, να 

εκπροσωπεί κάθε πρώην νομό, κάθε δήμο, κάθε πολίτη. Θέλουμε την Περιφέρεια 

διεκδικητική και εξωστρεφή, όχι χαμένη σε χρέη και γραφειοκρατίες.Θέλουμε έναν 

Περιφερειάρχη που θα είναι ένας σύγχρονος manager, όχι ένας τοπικός άρχοντας που θα 

ασχολείται με μικρο-διευθετήσεις και μικροσυμφέροντα.Θέλουμε έναν Περιφερειάρχη που 

θα χτίζει συμμαχίες με τους κοινωνικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, τα 



πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και θα βλέπει μπροστά, καταρτίζοντας ολοκληρωμένα 

αναπτυξιακά προγράμματα για την περιφέρειά του. Θέλουμε έναν Περιφερειάρχη που θα 

παίρνει γενναίες αποφάσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για την ασφάλεια, για την 

ποιότητα ζωής, για το περιβάλλον, για τη νέα γενιά κάθε περιοχής.Με άλλα λόγια, θέλουμε 

ένα Περιφερειάρχη που καθημερινά θα απαντά στις ανάγκες του πολίτη, χτίζοντας μια 

σύγχρονη, δημοκρατική, βιώσιμη Αυτοδιοίκηση που θα στέκεται στα πόδια της και θα 

λογοδοτεί. Με πόρους, εξουσία και προπαντός αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.Με 

διαρκή έλεγχο από τους ίδιους τους πολίτες, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε κάθε 

επίπεδο και σε κάθε υπηρεσία. 

 

    Φίλες και φίλοι, 

    Αν και η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες δεν προδίκαζε την 

έκταση της σημερινής κρίσης, - υπενθυμίζω ότι η ένταξη στην Ευρωζώνη δημιούργησε 

συνθήκες σταθεροποίησης της οικονομίας και επιτάχυνσης της ανάπτυξης, ενώ χάρη στις 

διαρθρωτικές αλλαγές, ιδιαίτερα τις απελευθερώσεις αγορών, καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των υποδομών, η παραγωγή ανταποκρίθηκε θετικά στην αύξηση της 

ζήτησης - εντούτοις αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είχε φτάσει στα όρια του, ήδη, από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Τα προβλήματα αφέθηκαν και γιγαντώθηκαν τα τελευταία 

χρόνια, όταν οι μεταρρυθμίσεις  σταμάτησαν και η χαλαρότητα, η αδράνεια και η 

πελατειακή προσέγγιση επικράτησαν στη διακυβέρνηση της χώρας.Η ανταγωνιστικότητα 

υποχώρησε οδηγώντας σε ένα διευρυνόμενο εξωτερικό έλλειμμα και σε μεγάλη αύξηση 

του δανεισμού, με τελικό αποτέλεσμα η χώρα πλέον να ζει πάνω από τις οικονομικές της 

δυνατότητες.Όμως δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω πολιτική αντιπαράθεση. Ούτε να 

θυμίσω σε τι κατάσταση ήταν η χώρα, ένα χρόνο πριν, και πόση προσπάθεια χρειάζεται για 

να βρούμε ξανά το δρόμο μας. Γίνεται όμως μια προσπάθεια τον τελευταίο καιρό, να 

οδηγηθεί ο δημόσιος διάλογος και η συζήτηση γύρω από τις εκλογές για την τοπική 

αυτοδιοίκηση, σε λάθος μονοπάτια.Θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω, ότι αυτή η 

τακτική είναι επιζήμια για τον τόπο. Όχι μόνο γιατί προσβάλλει την αλήθεια και την 

αντίληψη των πολιτών για το τι πήγε στραβά – άλλωστε οι μνήμες είναι ακόμη νωπές. Αλλά 

γιατί την κρίσιμη αυτή στιγμή, που η χώρα αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια της και αρχίζει 

να επιβραβεύεται για την προσπάθειά της, την στιγμή που καλούμαστε να δώσουμε ψήφο 

εμπιστοσύνης σε έναν νέο θεσμό που δυναμώνει τη δημοκρατία μας, κάποιοι επιδεικνύουν 

αρνητισμό, απαισιοδοξία και μικροψυχία που δεν έχουμε ανάγκη. 

 

      

    Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

    Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο όπου η Ανάπτυξη και η Ασφάλεια παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η οικονομική ύφεση και η πολυεπίπεδη κρίση που 

διανύουμε, έχει επανακαθορίσει τις αντιλήψεις μας για την έννοια της ανάπτυξης, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας των πολιτών. Σήμερα, ακόμη και σε συνθήκες 



δημοσιονομικής πειθαρχίας και πρωτοφανούς ύφεσης, όλοι μας, έχουμε τη δυνατότητα και 

τις δυνάμεις να αλλάξουμε. Υπάρχουν τα αναπτυξιακά εργαλεία. Υπάρχει το ανθρώπινο 

δυναμικό. Υπάρχει η πολιτική βούληση. Υπάρχει η κοινωνική προσδοκία. Η πρόκληση είναι 

να δουλέψουμε όλοι μαζί. Να συντονίσουμε τις ενέργειες μας για να κερδίσουμε το τριπλό 

στοίχημα της αναθέρμανσης της οικονομίας, της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της 

παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας.Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 

σε μια εποχή που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όχι μόνο γιατί βιώνουμε μια βαθιά οικονομική 

κρίση, αλλά γιατί κάποια στιγμή βγαίνοντας απ’ την κρίση έχουμε χρέος να 

διαμορφώσουμε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης και ένα νέο μέλλον για την πατρίδα μας και 

για τη νέα γενιά.Εάν, δηλαδή, βγούμε απ’ την κρίση και εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε 

το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης που δημιούργησε αυτή τη μεγάλη «φούσκα», η οποία πριν λίγο 

καιρό έσκασε, τότε θα έχουμε αποτύχει. Και τότε θα έχουμε υποθηκεύσει με το χειρότερο 

τρόπο το μέλλον και της πατρίδας και της νέας γενιάς. Είμαστε εδώ να αναζητήσουμε μαζί, 

ακριβώς αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης μέσα από κοινές δράσεις.Ανάμεσα στις κεντρικές 

προτεραιότητες μας ξεχωρίζει η ενίσχυση της Εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με 

άμεσο στόχο την αύξηση των εξαγωγών στο 10% του ΑΕΠ το 2011, από 8% φέτος. 

    Δυστυχώς, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που δρουν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, ακόμα 

και πολυεθνικές, διακρίνονται για την εσωστρέφειά τους, την άρνησή τους να δουν πέρα 

απ’ τα σύνορα της χώρας, την αδυναμία τους να σχεδιάσουν επιθετικά τη δράση τους και 

σε άλλες αγορές. Σήμερα είναι ανάγκη σε έναν κόσμο που είναι τόσο ανοιχτός, να 

δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για επιχειρήσεις επιθετικές και εξωστρεφείς. Η 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας και της ελληνικής οικονομίας όπως και η 

ανταγωνιστικότητα, είναι στοιχεία που πρέπει να κυριαρχήσουν.Αναμφίβολα έχουμε 

υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα.Η χώρα επιχειρεί αυτή τη στιγμή τη δημοσιονομική διάσωσή 

της. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επιχειρήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε την ψυχολογία, να 

αποβάλουμε το αίσθημα ηττοπάθειας που υπάρχει σε πολλούς και να δημιουργήσουμε 

προϋποθέσεις μιας νέας αφετηρίας.Η επανεκκίνηση και αναθέρμανση της οικονομίας μέσα 

από την αξιοποίηση των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων, η προσέλκυση νέων ξένων 

επενδύσεων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της 

ρευστότητας στην αγορά (Νέα πολιτική επενδύσεων – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Βελτίωση 

ρυθμών απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων και απλοποίηση ΕΣΠΑ – Νέα χρηματοδοτικά 

εργαλεία) είναι σε εξέλιξη. 

    Το ΕΣΠΑ, το οποίο παρουσίασε μια σειρά από προβλήματα απορρόφησης, θα 

αναθεωρηθεί το 2011, σε λίγους μήνες δηλαδή. 

    Πέραν της δυνατότητας που έχουμε και μας παρέχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

παρόν ΕΣΠΑ είναι προϊόν μιας άλλης εποχής, καθώς σχεδιάστηκε το 2006 όταν δεν υπήρχε 

η κρίση.Σήμερα πρέπει να προσανατολίσουμε όλες μας τις δράσεις στην υπέρβαση της 

κρίσης και έτσι η αναθεώρηση κυρίως στοχεύει στο να μπορέσουμε να δώσουμε μια 

μεγάλη ορμή στην αγορά. Αυτή είναι η στόχευσή μας. 

    Φίλες και Φίλοι, 

    Κλείνοντας την αποψινή μου ομιλία, θα ήθελα να τονίσω ότι ο νέος χάρτης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η σύγχρονη Ελλάδα. 



Αποτελεί την επανάσταση του «αυτονόητου», που καθιστά το για δεκαετίες ζητούμενο του 

«αυτοδιοίκητου», πράξη.Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση εθνικής 

εμβέλειας, την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Απέναντι στις φωνές που 

προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες και να επιβάλουν μικροπολιτικά 

διλήμματα, οφείλουμε να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, το 

νέο θεσμό.Είναι η ώρα να ξεκινήσουμε μια πορεία που θα βάλει επιτέλους τις βάσεις για 

έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για την Στερεά Ελλάδα, τις βάσεις για τη 

βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Γιατί αυτές, είναι οι εκλογές της 

καθημερινότητας. Είναι οι εκλογές της καθημερινής δημοκρατίας. Ας βάλουμε τις βάσεις 

για να γίνει επιτέλους η Στερεά Ελλάδα ένας «τόπος για να ζεις».Σε αυτήν την προσπάθεια, 

ας είμαστε όλοι ενωμένοι και ας στηρίξουμε έμπρακτα και αποφασιστικά, ανθρώπους που 

μπορούν να πετύχουν πολλά και να οδηγήσουν με ασφάλεια τον τόπο μας και τη χώρα, 

στην ανάπτυξη και την ευημερία. 

 

    Σας ευχαριστώ θερμά. 


