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Πριν κάνουμε το διάλειμμα θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι
υποχρεωμένος να αποχωρήσω, θέλω να κάνω τρία-τέσσερα πολύ συνοπτικά
σχόλια γενικεύοντας τον προβληματισμό μας κι επειδή ακριβώς η σημερινή
εκδήλωση δείχνει και με την ποιότητα και με το μέγεθος των συμμετεχόντων
ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να γενικεύσω ακόμη τον
συνολικότερο προβληματισμό.
Πρώτον, η ειλικρίνεια, καινοτομία, γενναιότητα και η αμοιβαία
εμπιστοσύνη μεταξύ μας, αυτό θα πρέπει να το κατακτήσουμε πια Κεντρική
Διοίκηση, Τοπική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών. Δε
γίνεται να έχουμε χρήματα, να έχουν διατεθεί χρήματα, να υπάρχει ο
σχεδιασμός, να υπάρχει η περιβαλλοντική αδειοδότηση από όλες τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, να έχουμε ισχυρό Σώμα Επιθεωρητών και στο τέλος να μη γίνεται
τίποτα και η χώρα να καταδικάζεται. Αυτό δεν μπορεί πια να γίνει ανεκτό.
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Δεύτερη παρατήρηση: Αυτό που κάνουμε τώρα, ουσιαστικά
επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα παιδεία στον καθέναν από μας και ο ρόλος
της Αυτοδιοίκησης της Τοπικής και Περιφερειακής και οι έξυπνες ιδέες που
μπορούν να έρθουν, να ξέρετε ότι θα βρουν μεγάλη στήριξη από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τρίτη παρατήρηση: Μέσα στη βδομάδα θα ανοίξουμε κι έναν
άλλον δημόσιο διάλογο, διότι πια όλα τα θέματα θα ανοίξουν σε αυτόν τον
τόπο. Το ζήτημα του πως θα οδεύσουμε τα επόμενα χρόνια προς αποτροπή
της κλιματικής αλλαγής, νέο ενεργειακό μείγμα στη χώρα, προστασία
βιοποικιλότητας, διαχείριση απορριμμάτων.
Όλο αυτό το οποίο συνιστά το μοντέλο μιας νέας οικονομίας, με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και έως μηδενική παραγωγή
απορριμμάτων, οφείλουμε να το διαχειριστούμε ως το όραμα μιας νέας
Ελλάδας, μιας Ελλάδας που ξεπερνά την κρίση, αντιμετωπίζει με αίσθημα
ευθύνης το σήμερα και το αύριο και δημιουργεί θέσεις εργασίας που
παράγουν πλούτο.
Επόμενη παρατήρηση: Η συγκυρία συνεχίζει να είναι θετική με
την έννοια ότι τώρα σχεδιάζουμε τη νέα προγραμματική περίοδο. Άρα έχουμε
χρέος να κάνουμε ορθές ειλικρινείς και αποτελεσματικές ιεραρχήσεις των
χρηματοδοτήσεων, δεν επιτρέπεται πια η νέα προγραμματική περίοδος να
είναι ένας κατάλογος ευχολογίων και έργων χωρίς ιεράρχηση.
Και για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να σας πω ότι είμαστε
ήδη σε εξέλιξη με τον νέο περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, άρα αυτή τη
στιγμή η ελληνική κοινωνία, η Ελληνική Διοίκηση, η Ελληνική Αυτοδιοίκηση,
έχουμε όλοι μαζί την πρόκληση μπροστά μας, τα συζητούμε όλα, πρέπει να
τα

συνδυάσουμε

αναπτυξιακές

όλα,

περιφερειακός

παρεμβάσεις,

διαχείριση

χωροταξικός

σχεδιασμός,

απορριμμάτων,

νέος

νέες

τρόπος

προστασίας περιβάλλοντος και δημιουργίας θέσεων εργασίας, έτσι ώστε και
είμαι βέβαιος θα το καταφέρουμε, με την ολοκλήρωση και της Ελληνικής
Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2014 να μπορούμε συνολικά να κοιτάξουμε
πιο αισιόδοξα το μέλλον.
Εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω, να ξέρετε ότι τα
πορίσματα της σημερινής ημερίδας θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και
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είμαι απολύτως βέβαιος ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και οι
σημερινοί και οι επόμενοι εκλεγμένοι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες θα
ενώσουμε τις δυνάμεις για να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, ευχαριστώ πολύ.
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