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Αξίες, Εντιμότητα και Ήθος:
Για να Φύγουμε Μπροστά
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ*

Σταθερή αξία της ζωής μου υπήρξε η εντιμότητα, το ήθος
και η αγάπη για τον τόπο μας. Ως γιατρός, ακαδημαϊκός δάσκαλος, βουλευτής και
υπουργός, υπηρέτησα τον πολίτη συνάνθρωπό μου με όλες μου τις δυνάμεις.
Αυτή μου τη δίδαξε ο πατέρας μου, Λάμπρος και αυτός γιατρός γεννημένος
στο Περίβλεπτο Φθιώτιδας.
Στη ζωή μου έμαθα να εργάζομαι σκληρά, να αγωνίζομαι μόνος και να
συνεργάζομαι με ικανούς. Είναι φανερό, πως δεν είμαι αχθοφόρος μεγάλου
πολιτικού ονόματος. Ευτυχώς είμαι απαλλαγμένος από τέτοιο φορτίο. Έμαθα,
επίσης να παλεύω και να μάχομαι ακατάπαυστα χωρίς να υπολογίζω το κόστος.
Μάχες έχω δώσει πολλές. Τις περισσότερες τις έχω κερδίσει και αυτές που έχω
χάσει μου έχουν διδάξει πολλά. Όπως την αξία της συναίνεσης γι’ αυτά που μας ενώνουν.
Χωρίς κομματικές αγκυλώσεις, χωρίς παραταξιακές στρατηγικές και πλαστά διακυβεύματα. Στις εκλογές
αυτές είμαι αποφασισμένος να δώσω τη μάχη για την Περιφέρεια μαζί σας. Κόντρα στα «τζάκια». Μόνο την
αγάπη για τον τόπο. Και το βήμα έκφρασης αυτής της αγάπης είναι η Συμφωνία για τη Στερεά.
Είναι ένας αγώνας που δίνεται πλάτη με πλάτη με ανθρώπους ηθικούς, καταξιωμένους, με επαγγελματική
αναγνώριση και επιστημονικό κύρος. Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια ατομική, προσωπική. Δοκιμασμένους
στον στίβο της ζωής. Ένας αγώνας που δίνεται με ανθρώπους που πονάνε τον τόπο τους, όπως κι εσείς.
Ανθρώπους μεθοδικούς, ικανούς να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα. Ανθρώπους ταγμένους να
κάνουν απτό έργο τη Συμφωνία για τη Στερεά:
 Συμφωνία ότι δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και απαραίτητο.
 Συμφωνία ότι η ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των
πλεονεκτημάτων κάθε περιφερειακής ενότητας.
 Συμφωνία ότι θα συνεργαστούμε όλοι οι φορείς, θα προγραμματίσουμε με ακρίβεια και θα
προχωρήσουμε μεθοδικά και αποτελεσματικά.
 Συμφωνία ότι θα σεβαστούμε το περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο του τόπου μας.
 Συμφωνία ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας
Σε αυτή την συμφωνία σας καλώ να προσχωρήσετε και εσείς. Για να φύγουμε μπροστά.
Με πίστη στην συμφωνία μας.
* Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,
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