
Δ.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:   Κύριοι  Υπουργοί,  αγαπητοί  συνάδελφοι  στην

Αυτοδιοίκηση  του  Α’  και  Β’  Βαθμού.  Αγαπητέ  Δήμαρχε

Θεσσαλονίκης,  της  πόλης  που  τόσο  αγαπάμε  και  μας  φιλοξενείς.

Αγαπητοί αδελφοί, συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί από την Κύπρο. Μου

φαίνεται  πραγματικά  σαν  ψέμα  ότι  είμαστε  και  πάλι  εδώ,  μαζί,  στο

Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ. 

Σας  καλωσορίζω  στις  εργασίες  του  Τακτικού  μας  Συνεδρίου,

μετά  από  σχεδόν  ενάμισι  χρόνο  που  έχουμε  να  τα  πούμε  από

κοντά, και τρία χρόνια από το τελευταίο Συνέδριο. 

Η  αλήθεια  είναι  πως  η  πανδημία  μας  έκανε  να  χαθούμε.  Και

σήμερα  και  πάλι,  δια  ζώσης,  διεξάγεται  το  Ετήσιο  Συνέδριό  μας,

που  τόσο  έχουμε  ανάγκη,  τηρώντας  όλα  τα  αναγκαία  υγειονομικά

πρωτόκολλα.  Για  αυτό  σας  παρακαλώ  να  έχουμε  το  νου  μας  στη

μάσκα, έτσι ώστε να παραμείνουμε όλοι υγιείς. 

Παράλληλα  το  ίδιο  διάστημα,  αυτά  τα  περίπου  δύο  χρόνια,  η

ΚΕΔΕ  έκανε  ότι  μπορούσε  προκειμένου  να  μείνουμε  ενωμένοι  και

να μπορέσουμε να μοιράσουμε εμπειρίες και προβλήματα. 

Σήμερα  είμαστε  εδώ,  όχι  μόνοι  μας,  αλλά  μαζί  με  τη

HELEXPO,  στη  ΔΕΘ,  συνδιοργανώνοντας  την  πρώτη  Ψηφιακή

Έκθεση Τεχνολογίας  BEYOND 4.0.,  θέλοντας  με τον τρόπο αυτό να

δώσουμε από κοινού το κοινό δυναμικό μας παρόν και  το ξεκάθαρο

στίγμα  μιας  Αυτοδιοίκησης που αλλάζει  και  μετασχηματίζεται  προς

όφελος των πολιτών. 

Το  προηγούμενο  διάστημα  όλοι  μας  προτάξαμε  την  υγεία  και

την  προστασία  της  ανθρώπινης  ζωής,  όμως  σε  καμία  περίπτωση

δεν  αναστείλαμε  όλες  τις  υπόλοιπες  δραστηριότητές  μας.  Αντίθετα,

έγινε σημαντική δουλειά σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να είμαστε

έτοιμοι  να ανταποκριθούμε στις  υψηλές προκλήσεις  και  προσδοκίες

των πολιτών μας. 

Θέτουμε  λοιπόν  τον  πήχη  των  προσδοκιών  μας  πολύ  ψηλά,

και  με  αφετηρία  αυτό  το  Συνέδριο  της  Θεσσαλονίκης  κάνουμε  ως

Αυτοδιοίκηση ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα. 



Αργότερα  σήμερα,  στις  κεντρικές  μας  ομιλίες,  θα  έχουμε  την

ευκαιρία  να  αναδείξουμε  το  σημαντικό  έργο  το  οποίο  επιτέλεσε  η

ΚΕΔΕ  τους  προηγούμενους  μήνες,  αλλά  και  την  απαίτησή  μας  να

μην επιτρέψουμε να χαθεί άλλος χρόνος. 

Κυρίες  και  κύριοι,  ο  κόσμος αλλάζει,  και  εμείς  δεν  έχουμε την

πολυτέλεια  να  παρακολουθούμε  από  τη  θέση  του  απλού  θεατή  την

αλλαγή αυτή. 

Τώρα είναι  η  ώρα  να  προχωρήσουμε  σε  τολμηρές  ανατροπές

και δημιουργικές αλλαγές. Αλλαγές που θα μας λύσουν τα χέρια, και

θα  μας  επιτρέψουν  να  είμαστε  ακόμη  πιο  χρήσιμοι  στους  πολίτες

μας. 

Φιλοδοξία  μας  είναι  αυτές  τις  μέρες  να  διαμορφώσουμε  από

κοινού  με  τα  Υπουργεία  που  συνεργαζόμαστε,  και  όλους  βέβαια

τους  συμμετέχοντες,  ένα  πλαίσιο  που  θα  μας  επιτρέψει  να

πρωταγωνιστήσουμε σε μια δημιουργική αλλαγή την επόμενη μέρα. 

Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να εκφράσω την αμέριστη

συμπαράστασή  μου  στους  κατοίκους  της  Κρήτης,  οι  οποίοι  τα

τελευταία  24ωρα  έχουν  χάσει   στην  κυριολεξία  τη  γη  κάτω  από  τα

πόδια  τους.  Για  αυτό  και  κάποιοι  από  τους  συναδέλφους  δεν

μπόρεσαν να είναι σήμερα εδώ. 

Παράλληλα να εκφράσω την απεριόριστη συμπάθειά μου στην

Πρόεδρο  του  ΚΙΝΑΛ,  Φώφη  Γεννηματά,  και  ελπίζω  να  είναι  ακόμα

πιο  δυνατή  και  να  βγει  ακόμα  πιο  δυνατή  από  την  περιπέτεια  της

υγείας της. 

Τέλος,  να  ευχαριστήσω τη  Διοίκηση  της  HELEXPO,   που  εδώ

και  δύο  χρόνια  κατάλαβε  ότι  μπορούμε  να  περπατήσουμε  μαζί  σε

μια  σύγχρονη  ψηφιακή  εποχή,  και  σήμερα  ήρθε  η  ώρα να  τρέξουμε

από κοινού την υπέροχη Έκθεσή της. 

Με  αυτές  τις  πρώτες  σκέψεις,  σας  καλωσορίζω  στις  εργασίες

του Ετήσιου Συνεδρίου μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


