
Ομιλία Χανιά
Τρίτη 21 Μαΐου

Φίλες και φίλοι,

Τα Χανιά είναι ο φάρος της Κρήτης.
Η ιστορία κι η μνήμη, ο πόθος και η προσδοκία,  το όνειρο και ο λογισμός φωτίζουν
τα Χανιά.

Η αξία τους είναι ανεκτίμητη. Η προσφορά τους ανυπολόγιστη.
Η συνδρομή τους στην αυθυπαρξία και ανάπτυξη του νησιού μας, καταλυτική.

Η ψυχή όλων των Κρητικών βρίσκεται εδώ. 

Στον τόπο που γεννήθηκε και μεγαλούργησε γράφοντας τις λαμπρότερες σελίδες στη
σύγχρονη ιστορία της  Ελλάδας ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ο εθνάρχης με το διεθνές διαμέτρημα.
Ο κοσμοπολίτης με τους ανοιχτούς ορίζοντες.
Έδωσε φτερά στην Κρήτη και στη χώρα. 
Τις πήρε μαζί του στο πέταγμά του.

Μας έμαθε να αγαπάμε και να λατρεύουμε τον τόπο μας.
Έδωσε υπόσταση στη φράση του Νίκου Καζαντζάκη: «Είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι
Κρητικός».

Εσείς οι Χανιώτες βιώνετε καθημερινά τη σχέση ζωής που έχουν οι μνήμες με το
μέλλον.  Άλλωστε η κληρονομιά σας είναι βαριά.

Σ’ αυτήν οφείλετε τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια, τη διορατικότητα και
την εργατικότητα,  την αξιοπρέπεια και το ήθος. 

Οι  κατακτήσεις  σας,  οι  επιτυχίες  σας  είναι  αποτέλεσμα  σκληρής  δουλειάς.  Είναι
αξιοθαύμαστες.

Η ανάπτυξη του νομού σας είναι έργο δικό σας.
Με συγκεκριμένο σχέδιο, αξιοποιείτε τα πλεονεκτήματα του τόπου σας.
Με σωστή μέθοδο έχετε κάνει τα Χανιά ελκυστικό προορισμό.
Στο ραντεβού της Κρήτης με το μέλλον τα Χανιά είναι πρωτοπόρα.
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Το  αποδεικνύει  η  προσπάθειά  σας  να  αντιμετωπίσετε  τις  εκκρεμότητες  του
παρελθόντος σε έργα υποδομής.

Το αποδεικνύει η επιμονή σας να κλείσουν γρήγορα οι πληγές που άφησε πίσω της η
πρωτοφανής κακοκαιρία.

Το επιβεβαιώνουν οι αξιόλογες επιδόσεις σας στον αγροτικό τομέα, στην τουριστική
ανάπτυξη,  στις  επιστήμες  και  στην  έρευνα,  στα  γράμματα  και  στις  τέχνες,  στον
πολιτισμό και στον αθλητισμό.

Σ’  αυτό  τον  καινούργιο  κόσμο  της  νέας  εποχής  τα  Χανιά  είναι  μπροστά,
συμμετέχουν και κερδίζουν.

Κερδίζουν τα τελευταία χρόνια τις πρώτες θέσεις στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Γίνονται πόλος έλξης μεγάλων εταιριών καινοτομίας και έρευνας.

Θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια.

Αναδεικνύουν  τον  μοναδικό  ορεινό  τους  όγκο,  ρίχνουν  ξανά  φως  στα  ερείπια
αρχαίων πόλεων και μνημείων.

Μετατρέπουν σε έναν τόπο ικανό να στεγάσει τα όνειρα και τις προσδοκίες της νέας
γενιάς.

Η σχέση μου με τα Χανιά είναι βιωματική.

Γνωρίζοντας από κοντά τους Χανιώτες και συνεργαζόμενος μαζί τους, δημιούργησα
στενούς και αδιατάρακτους δεσμούς.

Μαζί στήσαμε τις γέφυρες επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού και κοινής δράσης.

Μαζί φτιάξαμε τους κρίκους ενότητας του κρητικού λαού.

Μαζί  τραγουδήσαμε:  «Είμαστε  όχι  για  να  ξεχωρίσουμε  τον  κόσμο,  αλλά  για  να
σμίξουμε τον κόσμο».

Η Κρήτη είναι η ζωή όλων μας.
Πυξίδα μας, οι ανάγκες των ανθρώπων της.
Όραμά μας, είναι μια σύγχρονη, δυναμική και ανταγωνιστική Κρήτη.

Τους  στόχους  μας,  τις  επιδιώξεις  μας,  δεν  τα  επιτυγχάνουμε  σε  συνθήκες
εργαστηρίου, αλλά με την καθημερινή μας πράξη.
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Συμπορευτήκαμε,  συνεργαστήκαμε,  δουλέψαμε  μαζί  για  να  ανταποκριθούμε  στις
απαιτήσεις της εποχής μας.

Επενδύοντας  στις  αξίες  της  αλήθειας,  της  συνεργασίας,  της  εμπιστοσύνης,  της
αλληλεγγύης χαράξαμε και περπατήσαμε νέους δρόμους.

Αναλαμβάνοντας  την  ευθύνη  διοίκησης  της  Περιφέρειας,  προέταξα,  μαζί  με  τους
συνεργάτες μου, την ανάγκη να  καταστήσουμε τον θεσμό μια ισχυρή πολιτική και
αναπτυξιακή υποδομή.

Δεν παγιδευτήκαμε σε μάχες χαρακωμάτων. 
Ούτε ακολουθήσαμε άγονες αντιπαραθέσεις. 
Δουλεύοντας  ακατάπαυστα,  προσπαθήσαμε να διευρύνουμε τα όρια μας,  όπως θα
έλεγε και ο μεγάλος Κρητικός Νίκος Καζαντζάκης.

Το αποτύπωμα του έργου μας είναι ισχυρό και διακριτό παντού.

Στην κατεύθυνση αυτή και στη νέα περίοδο που έχουμε μπροστά μας θέτουμε πέντε
βασικές προτεραιότητες:

 Καίρια και ζωτική η κοινωνική και πολιτική συνεργασία. 

Με αυτήν ενώνουμε δυνάμεις. 
Αποκτούμε μεγαλύτερη εμβέλεια. 
Θεμελιώνουμε μια νέα συμπαράταξη που διαπερνά όλη την Κρήτη.

 Εξίσου  σημαντική  προτεραιότητα  είναι  η  δημιουργία  συνθηκών  για  την
οικονομική  ανάπτυξη του  τόπου,  στηριζόμενοι  στους  μεγάλους  αναπτυξιακούς
πυλώνες  του νησιού.  Στον πρωτογενή τομέα,  τον τουρισμό,  τον πολιτισμό και  το
περιβάλλον.

 Μια άλλη προτεραιότητά μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας
της Κρήτης.

 Στις προτεραιότητές μας είναι επίσης η αντιμετώπιση των προκλήσεων της
εποχής. Και πρωτίστως η κλιματική αλλαγή. 

Τα προβλήματα που προκαλούνται τα γνωρίζουμε όλοι. 
Οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένο σχέδιο και σωστή μέθοδο. 
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 Στη  δέσμη  προτεραιοτήτων  ξεχωριστή  θέση  έχει  η  κατάρτιση  ενός
περιφερειακού  σχεδίου παραγωγικής,  οικονομικής  και  αναπτυξιακής
ανασυγκρότησης της Κρήτης. 

Η Κρήτη του 2030 είναι μπροστά μας.

Αξιοποιώντας   τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τον δυναμισμό, την εργατικότητα,
την ευρηματικότητα,  την  αποτελεσματικότητα  και  την  τόλμη των ανθρώπων μας,
έχουμε ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό:

 Την Κρήτη μας, Ναυαρχίδα Ανάπτυξης

 Το Νησί μας, Φάρο Βιωσιμότητας και Αειφορίας

 Την Περιφέρεια, Πόλο Έλξης και Κοινωνικής Ευημερίας, 

Από  το  2014  ολοκληρώθηκαν  και  παραδόθηκαν  για  χρήση  στους  πολίτες  500
σημαντικά έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
Τα  έργα  αυτά  αφορούν  στους  τομείς  της  εκπαίδευσης,  του  πολιτισμού,  του
περιβάλλοντος, των μεταφορών, της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Πετύχαμε την πλήρη απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων ύψους  550 εκατομμυρίων.
Ταυτόχρονα  προσελκύσαμε  πρόσθετους  πόρους  40  εκατομμυρίων.  Πόροι  που
ενίσχυσαν το πρόγραμμα, λόγω των επιδόσεων του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
του. 

Το 2015 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΚΡΗΤΗ»  2014-2020, συνολικού  προϋπολογισμού  450  εκατομμυρίων.  Το
Πρόγραμμα αυτό σήμερα βρίσκεται σε τροχιά πλήρους υλοποίησης. 

Αυτή  τη  στιγμή  μιλάμε  για  305  έργα  προϋπολογισμού 320  εκατομμυρίων.
Υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων. Και έχει ήδη δαπανηθεί το ποσό
των 100 εκατομμυρίων.

Εκτός  όμως  από  τα  κονδύλια  του  ΕΣΠΑ,  από  το  2014  μέχρι  και  σήμερα,
διεκδικώντας πάντα το καλύτερο για την Κρήτη, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε
από πόρους της Περιφέρειας, 367 μικρά και μεγάλα έργα.

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσα στην τετραετία προχωρήσαμε σε
πληρωμές 215 εκατομμύρια ευρώ.  
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Παράλληλα, όμως, δώσαμε έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στην απασχόληση και
την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Όπως για παράδειγμα με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
με το οποίο ενισχύθηκαν 1.059 επιχειρήσεις με 141 εκατομμύρια ευρώ.

Χτίσαμε  μαζί  ένα  πρόγραμμα  που  δομήθηκε  στον  πυρήνα  της  κοινωνίας.  Κάθε
άξονας, κάθε γραμμή του προγράμματος, γεννήθηκε στις πόλεις και τα χωριά της
Κρήτης. 

Στη βάση αυτού του σχεδιασμού αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της νέας εποχής
που είναι τεράστιες. 

Αληθινή  σιγουριά  υπάρχει  πλέον  μόνο  στην  πρόοδο,  τις  μεταρρυθμίσεις  και  τις
αλλαγές. Εμείς δεν φοβόμαστε το μέλλον. Δεν διστάζουμε να σηκώνουμε το βάρος
και το μέγεθος της ευθύνης που αναλάβαμε. 

Για το λόγο αυτό, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με όραμα και σχέδιο, να
συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των πολιτών
Κρήτης. 

Συνεχίζουμε  και  θα  τα  καταφέρουμε  να  χτίσουμε  μια  σύγχρονη  και  ανθρώπινη
Περιφέρεια, φιλική στην επιχειρηματικότητα και πάντα δίπλα στους πολίτες. 

Η πράξη είναι το μοναδικό κριτήριο της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι η δύναμή
μας.

Αρκεί  μια  βόλτα  στις  πόλεις  και  στην  ενδοχώρα  μας  για  να  καταλάβουμε  το
αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε τα προηγούμενα χρόνια.  
 
Χωρίς υπερβολή κάναμε πολλά.
Θέλουμε όμως να κάνουμε περισσότερα. 
Με αυτήν την προσδοκία είμαστε  αισιόδοξοι  ότι  θα πετύχουμε τους  στόχους  που
έχουμε θέσει.
 
Στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά
από  τις  εξελίξεις.  Το  Περιφερειακό  Χωροταξικό  Πλαίσιο  της  Κρήτης  είναι  το
δυναμικό εργαλείο  που θα καθορίσει  σε μεγάλο βαθμό τη βιώσιμη ανάπτυξη της
Περιφέρειάς μας τα επόμενα χρόνια.

Στον  Περιφερειακό Σχεδιασμό για  την Προσαρμογή στην  Κλιματική Αλλαγή,
προτάξαμε  μια  εξειδικευμένη  Μελέτη.  Πρόκειται  για  ένα  διαχρονικό  δυναμικό
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εργαλείο,  που  καλύπτει  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  του  νησιού  και  για  τις
επόμενες δεκαετίες, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση και τη γεωμορφολογία του. 

Στον τομέα του τουρισμού δώσαμε ιδιαίτερο βάρος:

 Στην άμβλυνση της εποχικότητας. 
 Στην αναζωογόνηση της ενδοχώρας.
 Στην ενίσχυση του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα. 
 Στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 
 Στη δημιουργία υποδομών σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 
 Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου,  των ανθρώπων που μένουν στα χωριά
και στους ορεινούς όγκους. 

Στον τομέα  της υγείας, όχι απλά δίνουμε έμφαση, αλλά τον θεωρούμε ως ένα από
τους κρισιμότερους τομείς τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Για  τον  λόγο  αυτόν,  σε  στενή  συνεργασία  με  τα  αρμόδια  υπουργεία  και  τους
υγειονομικούς φορείς της Κρήτης, καταλήξαμε σε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό
σχεδιασμό για:
 Την αναβάθμιση των υποδομών στα νοσοκομεία της Κρήτης
 Τον εκσυγχρονισμό και την προμήθεια νέου ιατρικού εξοπλισμού
 Και βέβαια για την καθολική πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια υγεία.

Στον  πρωτογενή  τομέα προσπαθούμε  να  υποστηρίξουμε  την  εξωστρέφεια  της
παραγωγής μας που θα είναι συνυφασμένη με την ποιότητα. 

Από το 2011 με την Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη, που αποτελεί και βασικό εργαλείο
για  την  προώθηση  και  προβολή  της  κρητικής  διατροφής,  δίνουμε  μια  ισχυρή
ταυτότητα στα κρητικά προϊόντα και στις επιχειρήσεις.  Στηρίζουμε τις ΜΜΕ τους
παραγωγούς  και  τα  συνεργατικά  σχήματα  και  συνεχίζουμε  επιτυχημένες
πρωτοβουλίες  που  έχουμε  ήδη  αναλάβει  όπως  το  branding  και  η  ενίσχυση  των
εξαγωγών. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, με την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων, με τη
συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών αλλά και μέσα από ένα ευρύτατο πλαίσιο
συνεργασίας,  αποδεικνύουμε  στην  πράξη,  ότι  η  επένδυση  στην  παιδεία  αποτελεί
επένδυση στο μέλλον. 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον  πολιτισμό και την παράδοση στη γνήσια ταυτότητά
μας. Είναι η εικόνα μας στο σύγχρονο κόσμο. 
Μπορεί και πρέπει να δώσει μια νέα ιδιαίτερη διάσταση στο τουρισμό μας. 
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Μπορεί να αποτελέσει προνομιακό χώρο ανάπτυξης δραστηριοτήτων από τους νέους
με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Για  την  προστασία,  προώθηση  και  ανάπτυξη  της  πολιτιστικής  και  φυσικής
κληρονομιάς, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες αξιοποίησης της μουσειακής υποδομής,
απόδοσης  των  μνημείων  σε  χρήσεις  που  προάγουν  τον  σύγχρονο  πολιτισμό  και
διασυνδέονται με την τοπική οικονομία, βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας και
υποδοχής επισκεπτών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Στον τομέα του αθλητισμού δημιουργήσαμε ένα δίκτυο αθλητικών υποδομών σε
όλη την επικράτεια της Κρήτης, που παρέχει ασφάλεια και δίνει ευκαιρίες άθλησης
σε όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς. Ανακαινίστηκαν, ανακατασκευάστηκαν ή
κατασκευάστηκαν εξ’ ολοκλήρου 39 γήπεδα διαφόρων Αθλημάτων.

Για  το  πρωταρχικό  ζήτημα  του  οδικού  δίκτυου  της  Κρήτης  εξασφαλίσαμε  τη
χρηματοδότηση 34 εκατομμύριων για την οδική ασφάλεια,  ενώ μόνο για το 2018
χρηματοδοτήθηκαν έργα οδοποιίας 50 εκατομμυρίων.

Δεν  θα  σταματήσουμε  όμως  ούτε  μέρα  την  προσπάθεια  και  την  πίεση  μέχρι  να
κατασκευαστεί ένας σύγχρονος οδικός άξονας από τη Σητεία μέχρι τη Χανιά. 

Μέχρι  να  δούμε  να  ολοκληρώνονται  οι  κάθετοι  άξονες  της  Κρήτης,  μέχρι  να
ολοκληρωθεί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Η Κρήτη είναι ο βιωματικός μας τόπος.
Εδώ γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, εργαζόμαστε και δημιουργούμε. 
Για μας είναι ανάσα ζωής. 
Με  τους  ανοιχτούς  ορίζοντές  μας,  με  την  αυθυπαρξία  μας,  με  τη  δουλειά μας
πετύχαμε πολλά. 
Χρειάζεται και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα.
Η Κρήτη διαθέτει πλεόνασμα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. 
Επενδύοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας, ανταποκρινόμαστε στις
νέες ανάγκες και απαιτήσεις. 
Μαζί χαράξαμε και περπατούμε νέους δρόμους! Μαζί θα προχωρήσουμε! 
Με έργα υποδομής αντιμετωπίζουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. 
Με υπηρεσίες για τον πολίτη κερδίζουμε την εμπιστοσύνη. 
Με κοινωνικές υποδομές υπηρετούμε την αλληλεγγύη. 
Με την  αναβάθμιση της  ποιότητας  ζωής με  την προστασία  του περιβάλλοντος,
προωθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το συμβόλαιο που υπογράφουμε σήμερα στηρίζεται στην Αλήθεια.
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Στη Συνεργασία, που προβάλλεται ως αυτονόητη ανάγκη για τη διεύρυνση της αξίας
της Κρήτης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών της.
Στην Εμπιστοσύνη, που απαντά στην κρίση εκπροσώπησης και στην αμφισβήτηση
που δέχονται όσοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.
Στην Αλληλεγγύη, που ενσαρκώνει την πολιτική της περιφερειακής διοίκησης.

Φίλες και φίλοι,
μετά από τέσσερα χρόνια, όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού, όταν τα λόγια θα
έχουν μετρηθεί με τις πράξεις, θέλω να είμαι σίγουρος ότι δώσαμε τον καλύτερο
μας εαυτό.

Ότι  μαζί  με  τους  συναδέλφους  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  μαζί  με  τους
συνεργάτες  μας,  που  τους  ευχαριστώ  προσωπικά,  δουλέψαμε  για  την  Κρήτη,
γνωρίζοντας πως το τελικό αποτέλεσμα «είναι πολλών ανθρώπων έργα».

Όπως συμβαίνει και  σήμερα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Παράταξής μας, που ζητώ
τη στήριξή σας, την εμπιστοσύνη σας, την ερχόμενη Κυριακή.

 
Μαζί με τους άξιους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους από τα Χανιά, τους
πολύτιμους συνεργάτες μας, στέλνουμε ένα απλό, καθαρό και ευθύβολο μήνυμα.

Μέλημά μας  είναι  να  δώσουμε  τον  καλύτερο  εαυτό μας  για  την  πρόοδο και  την
ανάπτυξή της.

Με τη γνώση και  την εμπειρία μας  διεκδικούμε ο τόπος  μας  να έχει  μεγαλύτερο
μερίδιο ευημερίας στο παρόν και στο μέλλον.

Γνωρίζουμε ότι με τη σύνθεση και τη συμπαράταξη μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας.
Δεν μονομαχούμε με κανέναν υποτιμώντας την προσωπική του αξία.
Ούτε υποτιμούμε τις δυνατότητες του οποιουδήποτε.

Δεν αμφισβητούμε τη διάθεση για προσφορά.
Μήτε την ικανότητα να συνδράμει κάποιος στην κοινή υπόθεση για την ανάπτυξη της
Κρήτης γιατί :

 Η Κρήτη, είμαστε όλοι εμείς.

Η Κρήτη είναι οι άνθρωποί της. 

Ο τόπος που γίνεται σημαία μας.
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Ο τόπος των αναμνήσεων και των ονείρων μας.

Είναι οι στίχοι των τραγουδιών μας.

Κρήτη είναι η ζωή μας.
 
Αυτό συμβολίζει και το νέο λογότυπο του συνδυασμού μας.
Απλό, καθαρό,  όπως και το κεντρικό πολιτικό μας μήνυμα:
Κρήτη, η ζωή μας.
Χαραγμένο από χέρι σταθερό,
με πίστη στην ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα του τόπου.

Χωρίς έντονα χρώματα, εκείνα που συνήθως κοσμούν την πολιτική σκακιέρα.
Αλλά με αποχρώσεις ξεχωριστές όσο και ήπιες
που δε δημιουργούν έντονες αντιθέσεις. 
 «Σβήνουν» η μία μέσα στην άλλη,
καταλύοντας σύνορα, υστεροβουλίες και αυταρέσκειες,
εκπροσωπώντας την συμπαράταξη και συμπόρευση
που τόσο πολύ έχει ανάγκη το νησί μας. 

Ένα σχέδιο απλό, σαν χειρόγραφο.
Ένα κάλεσμα προς όλους.

Μια αναγωγή στην κοινή μας μνήμη.

Το λογότυπό μας είναι ο χάρτης μας
και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από αυτόν της Κρήτης.

Γι’ αυτή δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε,
 
να ανοίγουμε δρόμους,
 
να παίρνουμε ανάσα

να κοιτάμε ψηλά
 
και – μαζί – να προχωράμε.

Έτσι ενώνουμε τις δυνάμεις μας γιατί η Κρήτη είναι η ζωή μας.

Γιατί στα Χανιά χτυπάει η καρδιά της Κρήτης.
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Γιατί τα Χανιά είναι η κόκκινη κλωστή που ενώνει: 
την ιστορία μας με το παρόν και το μέλλον μας,
τις μνήμες μας με τις προσδοκίες μας,
τις αγωνίες με τους πόθους μας.

Τα Χανιά είναι ο φάρος μας.

Η προσφορά τους στην ιστορία και στην αναγέννηση της Κρήτης μάς δίνει δύναμη
για να προχωρήσουμε μπροστά.

Η Κρήτη ποτέ δεν παλινδρόμησε στο παρελθόν.

Οι Κρητικοί έδιναν και δίνουν μάχες για το παρόν και το μέλλον.
Η φλόγα της αλλαγής ήταν αυτή που πάντα τους καθοδηγούσε και τους ενέπνεε.
Η ζωή τους, η ζωή όλων μας είναι ο τόπος μας, ο κόσμος μας.
Είναι η ζωή της Κρήτης.
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