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Τελετή ορκωμοσίας του νέου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
κ. Φάνη Σπανού και των μελών του περιφερειακού συμβουλίου στη Λαμία

Στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη Λαμία, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Αυγούστου
2019 η τελετή ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού και των νέων
περιφερειακών συμβούλων.

Την τελετή ευλόγησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κκ.
Χρυσόστομος, εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κκ Ιερώνυμο Β’, παρουσία
του τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και
Αλμυρού κκ. Ιγνάτιο και των Μητροπολιτών της Στερεάς Ελλάδας, του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη
Θηβών και Λεβαδείας κκ. Γεώργιου, του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Καρπενησίου κκ. Γεώργιου και
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Φωκίδος κκ. Θεόκτιστου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αθανάσιος
Μπαλέρμπας.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
Στερεάς Ελλάδας κ. Λουκάς Υπερήφανος, Βουλευτές, Δήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί
Σύμβουλοι, πρ, Υπουργοί και Βουλευτές, αρχηγοί και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας,
εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων απ` όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων ο 3ος κατά σειρά
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας έδωσε το στίγμα του οράματός για την επόμενη 4ετία, μιλώντας
μεταξύ άλλων για την ανάγκη να υπηρετήσουν όλοι μαζί τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας.

Ομιλία του νέου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού:

«Στερεοελλαδίτισσες και Στερεοελλαδίτες!

Στέκομαι μπροστά σας με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Γιατί βρίσκεστε όλοι εδώ για να συμπορευτούμε σε ένα μεγάλο ταξίδι.
Ένα αυτοδιοικητικό ταξίδι δημιουργίας, συμμετοχής, δημοκρατίας. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε το 2014
έχοντας στο τιμόνι τον Κώστα Μπακογιάννη. Και έφτασε πολύ μακριά, περισσότερο ίσως από όσο και
εμείς οι ίδιοι είχαμε φανταστεί στο ξεκίνημά του. Αυτό το ταξίδι συνεχίζουμε σήμερα. Πάντα με ρότα
την ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ποιότητα ζωής. Και κυρίως, πάντα με τον ίδιο
προορισμό. Μια Στερεά Ελλάδα όμορφη και δυνατή, που θα κρατάει τα παιδιά της και θα μας κάνει
υπερήφανους τους πολίτες της. Γιατί αναφορά μας είναι ο πολίτης.

Και επίκεντρό μας, ο άνθρωπος.



Στέκομαι μπροστά σας με δέος.

Δέος απέναντι στις φυσικές και συμβολικές διαστάσεις της δεύτερης μεγαλύτερης Περιφέρειας της
χώρας. Μια Περιφέρεια με πολυποίκιλα φυσικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Ένας τόπος που φιλοξενεί ισχυρά διοικητικά και αστικά κέντρα έως μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς,
μέσα σε ένα πλούσιο γεωγραφικό ανάγλυφο. Βαριά βιομηχανία, τουριστικούς προορισμούς και
παγκόσμιας εμβέλειας τοπόσημα Πολιτισμού και Ιστορίας. Μια πυκνή σύνθεση από ιδιαίτερες
ευκαιρίες, προοπτικές, αλλά και ανάγκες. Στοιχεία και σημεία που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε
συνολικά και ολιστικά, αλλά και με σεβασμό στο τοπικό ήθος και ύφος κάθε γωνιάς της Περιφέρειάς
μας.

Στέκομαι μπροστά σας με αίσθημα ευθύνης.

Ευθύνη απέναντι στην αποστολή που αναθέσατε στο νέο περιφερειακό συμβούλιο, στην παράταξή
μας και σε μένα προσωπικά.

Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου μια ειδική αναφορά σε δυο ανθρώπους

που δεν παρευρίσκονται σήμερα στην τελετή ορκωμοσίας μας.

Ο Σταμάτης Γκάβαλης, εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος Εύβοιας με την Ενωτική Περιφερειακή
Κίνηση, που λόγοι υγείας δεν του επέτρεψαν να ορκιστεί μαζί μας. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση
και να βρεθεί σύντομα ξανά κοντά μας.

Και ο Θανάσης Καρακάντζας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, που βρίσκεται στους
Δελφούς και συντονίζει τις δυνάμεις της Περιφέρειας στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν
από λίγες ώρες.

Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί, από σήμερα ξεκινάμε με ομοψυχία και κοινή στόχευση να υπηρετήσουμε τη
Στερεά. Αρχικά, αναμεταξύ μας, ως σώμα.

Και ακολούθως με το θεσμικό μας περιβάλλον. Την κυβέρνηση, τους βουλευτές μας, τις Δημοτικές
αρχές. Τους φορείς και τους πολίτες.

Την ίδια την κοινωνία. Κάθε μια και κάθε ένας από εμάς είναι έτοιμος να το πράξει. Και το πιστεύω
αυτό ακράδαντα, καθώς εδράζεται σε τρεις στέρεες εγγυήσεις. Την παρακαταθήκη του απερχόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου που εξασφάλιζε ευρείες συναινέσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των
θεμάτων του. Την ξεκάθαρη βούλησή μας να δουλέψουμε ανοιχτά και συνεργατικά. Και το κυριότερο!

Την αγάπη που αποδεδειγμένα τρέφουμε όλοι για αυτόν τον τόπο.

Τέλος, στέκομαι μπροστά σας με αισιοδοξία.

Αισιοδοξία και προσδοκία για όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

Όχι επειδή θα είναι τα πράγματα εύκολα. Τίποτα δε χαρίζεται. Όμως και όλα κερδίζονται. Κερδίζονται
με κόπο και χρόνο. Με σχέδιο, όρεξη και σκληρή δουλειά. Κερδίζονται με πάθος. Κι εμείς είμαστε
έτοιμοι. Έτοιμοι να δουλέψουμε με τη συνέπεια του πιο σοβαρού επαγγελματία και το πάθος του πιο
ρομαντικού ερασιτέχνη.



Για τη Στερεά που αγαπάμε, για τη Στερεά που ποθούμε να αντικρίσουμε.

Και κάτι τελευταίο, κυρίες και κύριοι, που θέλω εφεξής να σηματοδοτεί την πορεία μας. Όλοι μαζί θα
δώσουμε μάχες.

Θα φέρουμε νίκες για τη Στερεά Ελλάδα. Όμως, καμία νίκη δεν θα έχει ουσία, αν δε μας γεννά τη
λαχτάρα για την επόμενη.

Και καμιά επιτυχία δε θα έχει αξίζει αν δε συνοδεύεται από ήθος και σεμνότητα. Και εμείς θέλουμε
πάντα να σας κοιτάζουμε στα μάτια. Γι’ αυτό, σας καλώ να κρατήσουμε ευλαβικά μέσα μας, λίγες
λέξεις του μεγάλου μας ποιητή.

Όσα βουνά κι αν ανεβείτε,

απ’ τις κορφές τους θ’ αγναντεύτε άλλες κορφές

ψηλότερες, μιαν άλλη πλάση ξελογιάστρα·

και στη κορφή σα φτάστε την κατάψηλη,

πάλε θα καταλάβετε πως βρίσκεστε

σαν πρώτα κάτου απ’ όλα τ’ άστρα.

Σας ευχαριστώ»


