
Γ.  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:   Πρέπει  να  πω  ότι  δεν  αισθάνομαι  ιδιαίτερα  άνετα

όταν  ακολουθώ  τον  Δημήτρη  Παπαστεργίου  και  τον  χειμαρρώδη

λόγο του.  Είναι  δύσκολο να  συγκριθώ μαζί  του,  παρότι  μας  χωρίζει

ένα  Παπα  στο  επώνυμο,  και  έχουμε  και  συνήθειες  κοινές,  αν  και

σήμερα  δεν  τις  τηρώ  εγώ,  εγώ  φοράω  γραβάτα  σήμερα,  ενώ  ο

Δημήτρης,  παρότι  προεδρεύει  του  Συνεδρίου,  συνεχίζει  να  τηρεί  τη

συνήθειά του. 

Λοιπόν,  νομίζω  ότι  είναι  ξεκάθαρο  από  την  ασκούμενη

πολιτική  των  τελευταίων  ετών,  ότι  για  τη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  η

διοικητική,  η  οικονομική,  και  πληθυσμιακή  αποκέντρωση,  δεν

αποτελεί  απλά  μια  ακόμα  επιδίωξη,  αλλά  είναι  θεμελιώδες

συστατικό  του  νέου  παραγωγικού  μοντέλου  που  οικοδομούμε  μέρα

με την ημέρα για την πατρίδα μας. 

Σε  αυτό  το  νέο  παραγωγικό  μοντέλο,  οι  Δήμοι  έχουν  ένα

τεράστιο  δυναμικό  και  μπορούν  να  παίξουν  ρόλο  πρωταγωνιστικό.

Για  αυτό  ακριβώς  το  λόγο,  από  όλες  αυτές  τις  κυβερνητικές

πρωτοβουλίες  που  ανελήφθησαν  αυτά  τα  δύο  χρόνια,  αυτούς  τους

26  περίπου  μήνες  διακυβέρνησης,  θα  σταθώ  σε  μία,  η  οποία  σας

αφορά  άμεσα,  και  νομίζω  αρκετοί  από  εσάς  κάνατε  επισημάνσεις

στις τοποθετήσεις σας νωρίτερα. 

Αποκαταστήσαμε  με  ταχύτατο  τρόπο,  και  φυσικά  στο  βαθμό

που  αυτό  ήταν  δυνατό,  την  ικανότητα  διακυβέρνησης  των  Δήμων,

την  οποία  έπληξε  καίρια  η  απλή  αναλογική,  και  φυσικά

προχωρήσαμε στην κατάργησή της. 

Δεν  είναι  απλά  μία  δέσμευσή  μας  που  υλοποιήσαμε.  Η

συνέπεια άλλωστε προεκλογικών λόγων και  μετεκλογικών πράξεων,

είναι  ένα  στοιχείο  που  χαρακτηρίζει  την  κυβέρνηση  του  Κυριάκου

Μητσοτάκη  και  της  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.  Δείχνει  με  τον  πιο

εμφατικό  τρόπο τη  διαφορά αντίληψης που έχουμε  με  την  αριστερά

για την Αυτοδιοίκηση. 

Εμείς  λοιπόν  εμπιστευόμαστε  τους  ανθρώπους  που  την

υπηρετούν,  και  για  αυτό  κάνουμε  ότι  είναι  δυνατόν  να



διευκολύνουμε την καθημερινότητά  τους.  Θέλουμε απερίσπαστοι  να

κάνουν τη δουλειά τους. Σε αντίθεση με εκείνους που με τις πράξεις

τους  ως  κυβέρνηση  δυσχεραίνουν  τη  ζωή  τους,  υπηρετώντας…

εννοώ  των  αυτοδιοικητικών,  υπηρετώντας  έτσι  το  πατερναλιστικό

υδροκέφαλο κράτος που δήθεν πολεμούν. 

Έγιναν  και  γίνονται  πολλά,  από  την  κυβέρνηση,  από  τους

Δήμους,  από  τον  Α’  και  το  Β’  Βαθμό  Αυτοδιοίκησης,  σε  μια

συγκυρία  μάλιστα  εξαιρετικά  σύνθετη,  με  πρωτόγνωρες  προκλήσεις

από όλους μας. 

Νομίζω ότι  στην τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ υπήρχε

μια  αναλυτικότατη  αναφορά  σε  όλα  όσα  συνέβησαν  αυτούς  τους

τελευταίους  μήνες,  και  νομίζω  ότι  όλοι  σας  γνωρίζετε  ίσως

καλύτερα  από  εμένα,  το  βάρος  που  επωμιστήκατε  αυτό  το  χρονικό

διάστημα. 

Μπορούμε  όμως  να  κάνουμε  ακόμα  περισσότερα.  Η

Αυτοδιοίκηση  μπορεί  να  κάνει  ακόμα  περισσότερα.  Και  βασική

προϋπόθεση  για  να  το  πετύχει  αυτό,  δεν  είναι  άλλο  από  την

υλοποίηση ενός τρίπτυχου, όπου η μία πλευρά, η μία πτυχή, είναι  η

θεσμική  ωρίμανση.  Μιλήσατε  νομίζω  όλοι  όσοι  τοποθετηθήκατε  για

αυτό το κομμάτι.  

Το  άλλο,  που  εγώ  θεωρώ  ότι  είναι  καταλυτικής  σημασίας,

είναι  η  πρόσβαση  σε  οικονομικούς  πόρους,  αλλά  βιώσιμους

οικονομικούς  πόρους,  γιατί  αν  κάτι  μας  δίδαξε  η  δεκαετής

δημοσιονομική  κρίση,  δεν  είναι  να  τα  περιμένουμε  όλα  από  το

κράτος.  Πρέπει  οι  Δήμοι  να  βρουν  τρόπους  βιώσιμης

χρηματοδότησης. 

Όπως  επίσης,  το  επισήμανε  και  ο  επικεφαλής  των

εργαζομένων  στην  Αυτοδιοίκηση,  θεωρώ  ότι  είναι  εξαιρετικής

σημασίας  η  ανάπτυξη  των  ανθρώπων  που  υπηρετούν  την

Αυτοδιοίκηση,  και  των  αιρετών,  αλλά  και  των  εργαζομένων.  Γιατί

ναι  μεν  ναι,  είναι  πρόβλημα  η  κινητικότητά  και  η  φυγή  των

υπαλλήλων,  αλλά  νομίζω  ότι  είναι  κοινός  τόπος  όλων  εδώ  που



συμμετέχουν  στο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ,  ότι  και  οι  αιρετοί  χρειάζονται

επιμόρφωση,  και  οι  αιρετοί  χρειάζονται  να  μάθουν  πράγματα,

προκειμένου  να  μπορούν  να  υπηρετήσουν  αυτόν  τον

πρωταγωνιστικό  ρόλο  για  τον  οποίο  προορίζεται  και  έχει  το

δυναμικό να φέρει εις πέρας η Αυτοδιοίκηση. 

Και  νομίζω  ότι  είναι  ίσως,  όπως  το  είπε  και  ο  Δημήτρης,  η

καταλληλότερη  συγκυρία.  Υπάρχει  μια  ΚΕΔΕ,  ένα  θεσμικό  Όργανο

της Αυτοδιοίκησης, του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει  ένα

σύνολο  εμπεριστατωμένων  προτάσεων,  και  από  την  άλλη  πλευρά,

δίπλα  στην  Αυτοδιοίκηση,  έχει  μια  κυβέρνηση  η  οποία  είναι

διατεθειμένη  και  να  συζητήσει,  και  να  μάθει  από  τις  προτάσεις  και

τις  επισημάνσεις  της  Αυτοδιοίκησης.  Αυτό  νομίζω  αποδεικνύεται

καθημερινά,  αποδεικνύεται  και  από  το  γεγονός,  και  αυτό  έχω  και

ιδία  πείρα,  πολλούς από εσάς  τους  έχω συναντήσει  στα  Δημαρχεία

τους  και  μου έχουν πει  ότι  βρίσκουν ανοιχτές πόρτες,  όχι μόνο στο

Υπουργείο  Εσωτερικών,  αλλά  σε  όλους,  σε  όλα  τα  Υπουργεία,  με

όλους  τους  Υπουργούς.  Και  αυτό  αν  θέλετε  είναι  ένα  δείγμα

γραφής, σημαντικό δείγμα γραφής. 

Την  ίδια  στιγμή  το  κόμμα  μας,  ο  κομματικός  μας  οργανισμός,

είναι  πραγματικά  δίπλα  σας,  και  αυτό  αποδεικνύεται  από  την

επιλογή  του  Κυριάκου  Μητσοτάκη  να  θέσει  ως  επικεφαλής  στη

Γραμματεία  Αυτοδιοίκησης  μια  εμβληματική  προσωπικότητα  της

Αυτοδιοίκησης,  τον  Διονύση  Χατζηδάκη,  σήμερα  Βουλευτή  Νοτίου

Τομέα  Αθηνών,  αλλά  νομίζω  οι  περισσότεροι  από  εσάς  τον

γνωρίζετε  για  το  σημαντικό  του  αποτύπωμα στην  Αυτοδιοίκηση  και

συγκεκριμένα  στο  Δήμο  Παλαιού  Φαλήρου,  και  σε  έναν  άλλο

άνθρωπο,  ένα   μυρμήγκι  της  Αυτοδιοίκησης,  τον  Σπύρο  τον

Σταθούλη,  όχι  επειδή  είναι  μικρός  στο  δέμας,  αλλά  γιατί  δουλεύει

ακατάπαυστα για την Αυτοδιοίκηση ως αναπληρωτής Δήμαρχος στο

Μαρούσι,  αλλά και  ως Οργανωτικός  Γραμματέας  στην Αυτοδιοίκηση

και στο κόμμα μας. 



Με  άλλα  λόγια,  κόμμα  της  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  αλλά  και

κυβέρνηση,  είμαστε  δίπλα  σας,  και  αυτό  νομίζω  ότι  είναι  αυτό  που

θα  ήθελα  να  καταθέσω  σήμερα  εδώ  στις  εργασίες  του  Συνεδρίου

σας,  γιατί  θεωρώ  ότι  τα  συμπεράσματα  του  Συνεδρίου  σας  θα

μπορούσαν  κάλλιστα   να  γίνουν  αντικείμενο  συζήτησης  με  τη  ΝΕΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  να  αποτελέσουν  μέρος  του  προγραμματικού  μας

λόγου,  όταν  και  όποτε  γίνουν  οι  εκλογές,  αλλά  εφόσον  φυσικά,  θα

κάνετε  λίγο  υπομονή,  νομίζω  έχετε  πολλά  να  ακούσετε  από  τους

αρμόδιους  Υπουργούς,  αλλά  να  είστε  βέβαιοι  ότι  είμαστε  εδώ  για

εσάς. 

Το  κεντρικό  μας  άλλωστε  όραμα  για  μια  καλύτερη  ζωή  για

όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, περνά μέσα από μια

ισχυρή, επιδραστική, και για αυτό αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


