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Ανάπτςξη από όλοςρ και για όλοςρ!
Σήκεξα μεθηλά κία πνιύ ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε. Με πνιιά αληηθείκελα.
Κάζε κία από ηηο ελόηεηεο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη θαη κία θξίζηκε ζειίδα γηα
ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Πεξηθέξεηάο καο. Δπραξηζηνύκε πνιύ ηελ
εθεκεξίδα ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΣΟΣ θαη ηνλ εθδόηε ηεο θ. Θεόδσξν Λνπινύδε
πνπ νξγαλώλεη έλα Σπλέδξην πνιύ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ γηα λα
έξζνπκε εδώ όινη καδί θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ην «ζπίηη» καο. Γηα λα
αθνύζνπκε. Γηα λα γλσξίζνπκε θαιέο πξαθηηθέο. Γηα λα
πξνβιεκαηηζηνύκε. Γηα λα βνεζήζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ γηα λα πάξνπκε
απνθάζεηο.
Ωο θνηλσλία αλνίμακε έλαλ λέν δξόκν γηα ην κέιινλ κεηά ηηο εθινγέο ηνπ
Ηνπλίνπ. Πηζηέςακε ζην λέν. Ωο πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θεξδίζακε ηελ
εκπηζηνζύλε ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη έρεη έξζεη πιένλ ε
ώξα λα εθαξκόζνπκε ηε δηθή καο πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο καο. Σθεπηόκελνη πάληα θαη ηηο πξνεγνύκελεο αιιά θαη ηηο
επόκελεο γεληέο αιιά θαη απηό πνπ εηζπξάηηεη ν πνιίηεο από άθξε ζε
άθξε, από ηε Βόληηζα κέρξη ηε Εαράξσ, από ηελ Αλδξίηζαηλα θαη ηα
Καιάβξπηα κέρξη ην Θέξκν.
Δίκαζηε κία Πεξηθέξεηα κε πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο. Δηεξνγελή
ραξαθηεξηζηηθά, πνηθηιία θπζηθώλ πόξσλ, κεγάιε έθηαζε, ρσξηθή
αζπλέρεηα αιιά θαη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο είλαη νξηζκέλεο κόλν από
ηηο πξνθιήζεηο πνπ κπαίλνπλ ζηνλ ζηξαηεγηθό καο ζρεδηαζκό αιιά θαη
ηελ πξνζπάζεηα καο λα ηνλ εθαξκόζνπκε. Κάζε κέξα πξνζηίζεληαη
δπζθνιίεο. Πξνβιεκαηηζκνί. Απηό πνπ πιένλ έρεη αιιάμεη είλαη ε
ζπιινγηζηηθή θαη ε πξνζέγγηζε. Δίλαη ε κέξηκλα θαη ε πξνζνρή καο γηα ην
ζύλνιν. Γηα όινπο.
Σε θάπνηα πξνεθινγηθή νκηιία κνπ πξηλ κεξηθνύο κήλεο, είρα
παξνκνηάζεη ηε Γπηηθή Διιάδα κε έλα ηππνδξνκηαθό άξκα πνπ ην
νδεγνύλ ηξία άινγα. Τξία δηαθνξεηηθά θαη μερσξηζηά, ην θαζέλα κε ηνλ
ηξόπν ηνπ, άινγα. Δίρα επηζεκάλεη ηόηε, όηη αλ πεηύρνπκε λα
αμηνπνηήζνπκε ηα μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αιόγνπ θαη όια καδί λα
ηα εληάμνπκε αξκνληθά ζην άξκα, ηόηε απηό ην άξκα κπνξεί λα…
«απνγεησζεί». Όζν όκσο θξαηάκε ζθηρηά ηα γθέκηα ζηα άινγα ή

πξνζπαζνύκε λα ηα εμνκνηώζνπκε, πηζηεύνληαο όηη έηζη επηηπγράλεηαη
θαιύηεξε ζύλζεζε θαη αξκνλία, ηόζν ην άξκα ζα… ηεξκαηίδεη ηειεπηαίν.
Απηή ε παξνκνίσζε δείρλεη ηη ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα ζηε Γπηηθή
Διιάδα, αιιά θαη ηη ζέινπκε λα αιιάμνπκε σο λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή.
Γηα εκάο, ε Γπηηθή Διιάδα απνηειείηαη από ηξεηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο,
πνπ αζθαιώο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ όκσο θαη μερσξηζηέο
δπλαηόηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα απνηππώζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε.
Καη όρη βέβαηα γηα λα κεγαιώζνπκε ηηο «απνζηάζεηο» ησλ ηξηώλ
πεξηνρώλ κεηαμύ ηνπο, αιιά γηα λα επηηύρνπκε ην αθξηβώο αληίζεην: Να
νηθνδνκήζνπκε κία λέα ελόηεηα πνπ ζπλνιηθά θαη αιιεινζπκπιεξνύκελε
ζα
πεηύρεη
δηαθνξεηηθέο
ηαρύηεηεο.
Σπλεξγαζίεο,
ζπλέξγηεο,
ζπκπιεξσκαηηθόηεηα, ζύλζεζε. Απηέο είλαη νη ιέμεηο θιεηδηά.
Ζ Αραΐα, ε Αηησιναθαξλαλία θαη ε Ζιεία, απνηεινύλ ηα ηξία «άινγα».
Κάζε πεξηνρή κε ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Καη
ηειηθά, κε ηε δηθή ηεο δπλακηθή. Καη νη ηξεηο πεξηνρέο καδί, απνηεινύλ ηε
Γπηηθή Διιάδα. Τελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ πξέπεη επηηέινπο
λα αλαδείμεη ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο ηεο. Καη κε λέεο ηαρύηεηεο, λα
πξνζεγγίζεη ηηο πην αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, αιιά θαη ηεο
Δπξώπεο.
Ζ λέα πξνζέγγηζε δελ είλαη πνιηηηθή. Δίλαη απνιύησο πξαθηηθή.
Αλζξώπηλν θεθάιαην, έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ςεθηαθή νηθνλνκία, λέεο
ηερλνινγίεο, απνηειεζκαηηθή θαη δηαθαλήο δηνίθεζε, ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηώλ ζηηο επηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνύ, ππέξβαζε παξαδνζηαθώλ
πξνζεγγίζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκώλ είλαη νη λέεο θαηεπζύλζεηο γηα
ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Πξνο απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο μεθηλήζακε ήδε λα εξγαδόκαζηε από ηελ
πξώηε κέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ καο. Καη κέξα κε ηε κέξα, νη
πνιίηεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ζα βιέπνπλ λα μεδηπιώλεηαη ην ζρέδηό καο
γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θαη επηηάρπλζε όισλ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξόηεζε. Καη όινη
καδί ζα δηακνξθώζνπκε έλα λέν «αλνηρηό» πεξηβάιινλ εμσζηξέθεηαο θαη
αλαγλσξηζηκόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Μέξα κε ηε κέξα ζα ζπκβαίλνπλ
κηθξέο δνκηθέο αιιαγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κία κεγάιε λέα ζειίδα. Ζ
Γπηηθή Διιάδα νθείιεη θαη πξέπεη λα απνθηήζεη μαλά ηελ ηαπηόηεηα κηαο
εμσζηξεθνύο θαη δπλακηθήο λεζίδαο αλάπηπμεο.
Γλσξίδνπκε πνιύ θαιά όηη ν ρξόλνο ηξέρεη, νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο
είλαη κεγάιεο. Γλσξίδνπκε, επίζεο, όηη θαινύκαζηε λα δνκήζνπκε κία
Πεξηθέξεηα πνπ πέξα από ηερλνθξαηηθή θαη δηνηθεηηθή επάξθεηα, πξέπεη
λα εληζρύζεη ηελ αλζξσπνθεληξηθή ηεο αληίιεςε. Σηε Γπηηθή Διιάδα,
όινη νη άλζξσπνη θαη όιεο νη πεξηνρέο είλαη ίζεο θαη έρνπλ ηελ ίδηα αμία.

Όκσο, νύηε όινη νη άλζξσπνη είλαη «ίδηνη», νύηε όιεο νη πεξηνρέο είλαη
«ίδηεο». Γη’ απηό θαη κε βάζε ην πξόγξακκά καο, ην ακέζσο επόκελν
δηάζηεκα ζα αξρίζνπκε λα παξνπζηάδνπκε έλα ζρέδην πνπ αθνξά ην
όξακά καο γηα θάζε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. Έλα ζρέδην πνπ ζα
ζπδεηήζνπκε θαη ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηνπο δήκνπο θαη ηνπο θαηά
ηόπνπο θνξείο. Καη ην νπνίν, ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο, ζα πινπνηήζνπκε
όινη καδί.
Γηαηί ε αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Διιάδαο δελ ζα έξζεη από έλαλ άλζξσπν ή
από κεξηθνύο. Θα έξζεη από όινπο. Καη γηα όινπο!

