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Από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Πέμπτη 27
Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ: «Ευχαριστώ πρόεδρε για τα πολύ καλά λόγια, ευχαριστώ και που μου δίνεις
το χρόνο για ελάχιστα λεπτά να πω ότι εγώ δύο λόγια για την εμπειρία μου αυτή. Πράγματι,
στο πλαίσιο της εναλλαγής που έχουμε θεσπίσει στην παράταξή μας θα με αντικαταστήσει
ο Αριστείδης ο Παπαδάκης. Θεωρώ ότι η εναλλαγή έχει μια σημασία, ιδίως και στην
περίπτωση όπου κάποιοι συνάδελφοί δυστυχώς, ελάχιστοι στο περιφερειακό συμβούλιο
λείπουν πάρα πολλές φορές και θα μπορούσαν να είχαν δώσει τη θέση τους σε άλλους και
να είναι έτσι πιο χρήσιμη η παρουσία άλλων συναδέλφων.

Ο Αριστείδης ο Παπαδάκης που θα με αντικαταστήσει είναι συντονιστής στο δίκτυο των
οικολογικών οργανώσεων, τον θεωρώ πάρα πολύ άξιο και πιστεύω ότι θα συμβάλει και εάν
τον να εκλέξετε και στην επιτροπή περιβάλλοντος, στην οποία είχα την τιμή να είμαι την
προηγούμενη φορά, νομίζω ότι θα δώσουμε και ένα συμβολισμό για τη δυνατότητα
συνεργασίας των οικολογικών οργανώσεων με την αυτοδιοίκηση.

Θέλω με την ευκαιρία να θυμηθώ δύσκολες και ευχάριστες στιγμές. Ως πιο δύσκολες θεωρώ
εκείνες που κάποιες φορές γέμιζε η Λότζια με κόσμο αγανακτισμένο, που πολλές φορές
ξεπερνούσε και τα όρια και συμπεριφέρονταν με ένα τρόπο πολύ σκληρό για την τοπική μας
αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν ότι εμείς
είμαστε το κυτίο παραπόνων χωρίς να έχουμε τις αρμοδιότητες, αλλά και ευχόμουν να
πάρουμε τις πρωτοβουλίες και αν θέλετε κρατήστε το στο μέλλον ακόμα και αν δεν έχουμε
τις αρμοδιότητες να φτιάχνουμε επιτροπές, να αξιοποιούμε συνάδελφους που έχουν τη
δυνατότητα και για θέματα παιδείας και για θέματα υγείας, για να θυμηθώ δύο τρεις τέτοιες
επεισοδιακές συνεδριάσεις, να παρεμβαίνουμε και να δείχνουμε ότι μπορούμε να τα
καταφέρουμε καλύτερα, τότε θα είμαστε πολύ πιο χρήσιμοι και στον κόσμο που είναι
αγανακτισμένος δικαιολογημένα, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να του δώσουμε κάτι
παραπάνω από την μεταφορά ενός ψηφίσματος ή της φωνής του, να τον βοηθήσουμε να
λύσει το πρόβλημα ως τοπική αυτοδιοίκηση. Στις καλές στιγμές θέλω να θυμηθώ την
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εποικοδομητική συνεισφορά μας σε ζητήματα όπως τα σκουπίδια και τα ενεργειακά, που
πιστεύω και ελπίζω ότι θα προχωρήσουν με καλό τρόπο για την Κρήτη.

Να περάσω τώρα στις ευχαριστίες μου, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους
υπαλλήλους της περιφέρειας, αυτούς που ήταν αρμόδιοι για να μας εξυπηρετούν, να τους
ευχαριστήσω και για την επάρκεια και για την ευγένεια τους. Θέλω να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα εσάς, τους συναδέλφους, γιατί μου δώσετε μια χαρά, πήρα πολλή εκτίμηση από
εσάς, πήρα την προσοχή σας και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συναρτώ με
συμφωνία σε απόψεις, το συναρτώ με μία επιδοκιμασία της αγωνίας μου να βρούμε λύσεις
και όχι να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον
περιφερειάρχη και τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου, τον πρόεδρο του
περιφερειακού συμβουλίου γιατί διεύθυνε τις συνεδριάσεις με ένα τρόπο που μας έδινε
άνεση και τον περιφερειάρχη γιατί άκουγε, είχα την αίσθηση ότι άκουγε και αν αυτά
φαίνονται αυτονόητα, η προηγούμενη μου εμπειρία και οι συνάδελφοι που είχα στη
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ, δεν ήταν αυτονόητα. Θέλω
λοιπόν να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και γι' αυτό.

Τέλος να ευχαριστήσω τους 12.600 τόσους συμπολίτες κρητικούς που με την ψήφο τους
μου έδωσαν τη δυνατότητα να έχω αυτή την εμπειρία, ελπίζω να μη διέψευσα τις
προσδοκίες τους. Θα ήθελα να σας πω στον καθένα ξεχωριστά αν σας βγάλει ο δρόμος σας
προς τη Σητεία, δύσκολος δρόμος, ο ΒΟΑΚ υπάρχει, να τον θυμόσαστε και πρέπει να τον
αλλάξουμε, πάρτε ένα τηλέφωνο να τα πούμε».
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