
Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ:   Καλησπέρα σε όλους. Κύριε  Πρόεδρε,  ευχαριστούμε

πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. 

Κύριοι  Υπουργοί.  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  στο

Κοινοβούλιο.  Αγαπητές  φίλες  και  φίλοι,  Δήμαρχοι,  Δημοτικοί

Σύμβουλοι,  μέλη  της  αυτοδιοικητικής  οικογένειας,  την  οποία  είχα

την πολύ μεγάλη χαρά να υπηρετώ για πολλά χρόνια. 

Είναι  κάθε  φορά  ξεχωριστή  για  εμένα  η  συνάντηση  σε  έναν

αυτοδιοικητικό  χώρο.  Νιώθεις  τη  θετική  ενέργεια,  νιώθεις  την

πραγματική  διαβούλευση,  τη  συζήτηση,  την  αρχή  πάντα  ενός

καινούργιου διαλόγου. 

Θέλω καταρχήν πριν μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μας,

να  μεταφέρω  τις  πιο  εγκάρδιες  ευχές  και  την  αγάπη  της  Προέδρου

του  Κινήματος  Αλλαγής,  της  κυρίας  Φώφης  Γεννηματά,  που  όπως

γνωρίζουν  οι  διοργανωτές,  θα  ήταν  σήμερα  εδώ  ανάμεσά  σας  και

θα ήταν σε αυτό το βήμα για να σας συναντήσει  και να μοιραστεί  τις

σκέψεις, διότι και αυτή ανήκει στην αυτοδιοικητική οικογένεια.  

Δυστυχώς η Πρόεδρος απουσιάζει  γιατί  την ώρα αυτή δίνει  τη

μεγάλη  μάχη  για  την  υγεία  της,  μια  μάχη  που  με  ειλικρίνεια  και

εντιμότητα,  και  θέλω να  σας πω από αυτό  το  βήμα  ότι  προσωπικά

με  συγκίνησε  πάρα  πολύ  αυτή  η  γενναιότητα,  θέλησε  να  μοιραστεί

με  τον  ελληνικό  λαό  από  την  πρώτη  στιγμή  το  πρόβλημα,

προκαλώντας  ένα  κύμα  αγάπης,  συμπαράστασης,  ανθρωπιάς.

Ξέρετε  είναι  το  ευαίσθητο  πεδίο  της  ζωής,  που  πολλές  φορές

προσπερνάμε,  αλλά  στο  οποίο  πρέπει  πάντοτε  τελικά  να

στεκόμαστε,  γιατί  εκεί  δεν  υπάρχουν  αστερίσκοι,  δεν  υπάρχουν

παραπομπές,  πέφτουν  οι  μάσκες.  Υπάρχουν  τα  απλά,  τα  γνήσια

συναισθήματα. 

Η ίδια  λοιπόν είναι  πολύ συγκινημένη  και  μου  ζήτησε  να  σας

μεταφέρω  ότι  αυτή  τη  μεγάλη  αγάπη  του  ελληνικού  λαού,  αλλά  και

των  αυτοδιοικητικών  ανθρώπων  με  τους  οποίους  έχει  κτίσει  σχέση

φιλίας και  εμπιστοσύνης εδώ και  τόσα χρόνια,  της έχουν δώσει  ήδη

τόσο μεγάλη δύναμη που είναι έτοιμη να νικήσει. 



Και  από  αυτό  το  βήμα  λοιπόν  να  της  μεταφέρουμε  τις  ευχές

μας. 

Κύριε  Πρόεδρε,  και  κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  το  Συνέδριο

πραγματοποιείται  όχι  σε καθόλου ουδέτερο χρόνο.  Τι  να πει  κανείς;

Είναι  σαν να κανονίσατε να είσαστε στην καρδιά των γεγονότων,  να

δώσετε  ένα  πραγματικό  χτύπημα  με  ένα  μήνυμα.  Δημιουργείτε  και

υπηρετείτε  αξίας,  διάβαζα  στην  πλάτη  σας  όταν  μιλούσατε,  κύριε

Πρόεδρε,  τα  διάφορα  σποτ  και  τα  επικοινωνιακά  μηνύματα,  που

είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  να  αισθάνεται  έτσι  η  Αυτοδιοίκηση,  ότι

υπηρετεί  δηλαδή αξίες και δημιουργεί αξίες. 

Η Αυτοδιοίκηση βγαίνει  μπροστά σε  έναν  κόσμο που  αλλάζει.

Βέβαια  εσείς  πάτε  να  βγείτε  μπροστά,  αλλά  το  ζήτημα  είναι  αν  η

κυβέρνηση  σας  αφήνει.  Εγώ  βλέπω  ότι  δεν  σας  αφήνει,  πάει  πιο

μπροστά  από εσάς,  όχι  για  να  προωθήσει  ή  να  σας  τραβήξει  να  τη

φτάσετε,  αλλά  για  να  σας  εμποδίσει  να  βγείτε  μπροστά.  Δυστυχώς

είναι  μια  κυβέρνηση  που  αδυνατεί  να  συγχρονιστεί  και  να

αξιοποιήσει  τις  ραγδαίες  εξελίξεις.  Πώς  να  βγει  αυτή  η  έρημη  η

Αυτοδιοίκηση  μπροστά  όταν  δεν  έχετε  λόγο,  να  πριν  από  λίγες

εβδομάδες  μόνο,  το  αναφέρατε  και  εσείς,  κύριε  Πρόεδρε,

συζητάγαμε  για  το  νομοσχέδιο  για  τα  ζώα.  Η  Αυτοδιοίκηση  δεν

ελήφθη καθόλου υπόψη. Ήρθε η Αυτοδιοίκηση  να συζητήσουμε για

αυτά,  αλλά  δυστυχώς  δεν  εισακούστηκε  απολύτως  πουθενά.  Και

αυτό  δείχνει  μόνο  την  πυξίδα για  το  πού κανείς  το  πάει  και  πώς το

βλέπει το πράγμα. 

Όμως  εκτός  από  αυτό,  απαιτείται  εκτός  από  τη  θεσμική

κατοχύρωση  της  Αυτοδιοίκησης,  και  η  υγειονομική  και  η

δημοσιονομική της δύναμη. 

Η  πανδημία  είναι  ακόμα  εδώ.  Ήσασταν  στην  πρώτη  γραμμή.

Με  ιδιαίτερο  προβληματισμό  εμείς  αντιμετωπίζουμε  τον

εφησυχασμό  που  εκπέμπει  η  κυβέρνηση,  τις  αποφάσεις  αυτές  που

δεν  μπορούμε  να  καταλάβουμε  πώς  θα  τις  επιβάλλει  χωρίς

αποτελεσματικό  έλεγχο.  Δεκάδες  καθημερινά  φαινόμενα



αντιδράσεων  στο  πώς  θα  προχωρήσει  η  πανδημία  έχουμε,  και  δεν

μπορούμε  να  αντιληφθούμε  πώς  αυτά  θα  ξεπεραστούν  χωρίς  η

Αυτοδιοίκηση να έχει  μπει στην πρώτη γραμμή με εργαλεία. Άκουσα

τον  κύριο  Πατούλη  να  λέει  πριν  μπορεί  να  είμαι  καλός  χειρουργός,

να  είμαι  καλός  αυτοδιοικητικός,  αλλά  δεν  έχω  τα  εργαλεία  πώς  να

είμαι χειρουργός, κύριε Υπουργέ μου; Έτσι είπε ο κύριος Πατούλης.

Εμείς  συζητάμε  τώρα  για  την  αίθουσα  του  χειρουργείου,  δεν

μιλάμε για τα εργαλεία του χειρουργού. Για να καταλαβαινόμαστε. 

Έβαλε  πλάτη  λοιπόν  η  Αυτοδιοίκηση,  και  η  Αυτοδιοίκηση

ενημερωνόταν  πολλές  φορές  από  προσκλήσεις  γενικού  χαρακτήρα

ή  από  νομοθετικές  παρεμβάσεις  σεντόνια  μεταμεσονύχτια  και

λοιπά, τα γνωστά αυτά σε όλους μας. 

Έχει  μπροστά  της  να  αντιμετωπίσει  όμως  εκτός  από  την

πανδημία,  και έναν βαρύ χειμώνα. Ένα κύμα ακρίβειας που έρχεται,

με  το  κόστος  για  τους  Δήμους  και  τα  Νομικά  Πρόσωπα  να

αναμένεται  δυσθεώρητο.  Περί  αυτού,  κύριε  Υπουργέ,  αναμένουμε

με  πολύ  μεγάλη  αγωνία  να  σας  ακούσουμε,  τι  έχετε  να  μας  πείτε

για  αυτό;  Τι  θα  κάνετε  συγκεκριμένα  για  τους  Δήμους;  Εκτός  από

ευχές  που  θα πείτε  βεβαίως  ότι  είναι  όλοι  αυτοί  οι  άνθρωποι  καλοί

και  άξιοι,  και  θα  τα  καταφέρουν  πάλι  βάζοντας  τα  κορμιά  τους,  την

ψυχή  τους,  το  μυαλό  τους,  στην  πρώτη  γραμμή,  εσείς  όμως,  ο

κεντρικός σχεδιασμός τι θα κάνει.  Για πείτε μας για αυτό. 

Το  ζήτημα  ξέρετε  που  μας  απασχολεί  είναι  ότι  εδώ  η

κυβέρνηση  σιγά-σιγά,  αλλά  σταθερά,  χτίζει  ένα  κράτος  για  λίγους.

Είναι  μια κυβέρνηση που βλέπει  και  κλείνει  το μάτι  στους ισχυρούς,

αφήνοντας  τη  μεγάλη  κοινωνική  πλειοψηφία,  αυτό  που  εμείς  πολύ

πετυχημένα  είπαμε  δεκαετίες  πριν,  τους  μη  προνομιούχους

Έλληνες, απροστάτευτους. 

Όμως  δεν  έχουμε  μια  τυχαία  εποχή.  Έχετε  ένα  επιτελικό

κράτος από τη μία, που εσείς θα πρέπει να κρίνετε πόσο πολύ αυτό

έχει  πετύχει,  από  την  άλλη  έχουμε  πελατειασμό,  αδιαφάνεια,

αναβίωση  παλαιοκομματικών  πρακτικών,  εξυπηρέτηση



συμφερόντων και λοιπά και λοιπά. Ενώ  παράλληλα  είμαστε

ήσυχοι  στο γνώριμο δρόμο του συνταγματικού τόξου; Όχι,  αγαπητοί

μου,  και  η  Αυτοδιοίκηση  θα πρέπει  αυτό  να  το  πει,  κύριε  Πρόεδρε,

και  δυνατά  από  το  βήμα  του  Συνεδρίου  σας,  ότι  καραδοκεί  η

ακροδεξιά. Τα τελευταία φαινόμενα έδειξαν ότι  δεν έχουμε τελειώσει

με  αυτό.  Και  βεβαίως  μόνο  μαζί  μπορούμε  να  τελειώσουμε  τους

νεοναζί,  αλλά  μόνο  μαζί,  και  πραγματικά  μαζί,  χωρίς  εκπτώσεις  σε

αρχές  και  αξίες,  και  όχι  βεβαίως  από  τη  μία  πόρτα  καταδίκη,  και

από  την  άλλη  κλείσιμο  του  ματιού  πονηρό,  εύστοχο  και  εκεί  που

πιάνει.  

Τώρα  στα  καθ’  ημάς  κάποιες  παρατηρήσεις  σε  αυτά  που

ακούστηκαν  μέχρι  σήμερα.  Οι  μεγάλες  μεταρρυθμίσεις  (…)  δικής

σας κυβέρνησης,  ακολουθήσατε  τα  πατήματα  της παλιάς,  χέρι-χέρι.

Είστε δύο εκδοχές του ροζ και του γαλάζιου, που όμως κοιτάτε στον

ίδιο  δρόμο.  Τελικά  εμείς  τουλάχιστον  στο  ΚΙΝΗΜΑ  ΑΛΛΑΓΗΣ  και

στο  ΠΑΣΟΚ,  δεν  θα  νιώσουμε  καθόλου  δυσάρεστα  αν  σας  δούμε…

ή έκπληκτοι, αν σας δούμε να πορεύεστε μαζί.  Μόνη σας έγνοια, και

των  δύο,  πότε  θα  κόψετε  και  θα  ράψετε  εκλογικές  ρυθμίσεις

αλλοίωσης  της  λαϊκής  ετυμηγορίας.  Το  καταστροφικό  λοιπόν

εκλογομαγειρείο  του  Κλεισθένη,  αντικαταστάθηκε  από  τους

Δημάρχους  μειοψηφίας  του  43%  της  πρώτης  Κυριακής.  Ο  ένας

έκοψε,  ο  άλλος  έραψε.  Ο  ένας  έφτιαξε  ένα  μπάχαλο  στην

Αυτοδιοίκηση προκειμένου κανείς να μην μπορεί να βρει αρχή, μέση

και  τέλος,  και  ήρθε  ο  άλλος  με  μια  μονοκοντυλιά,  στη  δημοκρατία

όμως,  στο  βαθύ  πυρήνα  της  δημοκρατίας,  να  πει  ότι  έτσι  θα

εκλέγεστε  από την  πρώτη  Κυριακή  στο  43%,  ενώ  το  υπόλοιπο  που

θα  απομένει  θα  είναι  η  πλειοψηφία.  Και  αυτό  το  λέμε  εμείς  στις

σύγχρονες δημοκρατίες.  

Σας  καλώ  να  σκεφτούμε  μαζί  αυτά  που  η  κυβέρνηση  έχει

εξαγγείλει  πριν  τις  εκλογές,  και  είναι  το  προεκλογικό  σας

πρόγραμμα,  ο  κύριος  Βορίδης  θα μας  τα  πει  όλα  αυτά,  γιατί  δεν…

γιατί  δεν  μπορείτε  να  μας  πείτε  ότι  τα  κάνατε,  αγαπητέ  μου  κύριε



Υπουργέ.  Θα  μας  πείτε  γιατί  δεν  τα  κάνατε.  Πού  είναι  λοιπόν  η

εμβληματική  μεταρρύθμιση  των αρμοδιοτήτων;  Η αποκέντρωση,  για

την  οποία  τόσα  χρόνια  κουβεντιάζουμε,  και   μάλλιασε  η  γλώσσα

μας, και σε κάθε Συνέδριο είναι  ο πρόλογος, η μέση και ο επίλογος.

Πού  είναι  η  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση;  Από  το  πρόγραμμα  της

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τα  πήρα αυτά,  έτσι;  Δεν  τα  λέω μόνη μου.  Η

β’  φάση  του  επιτελικού  κράτους,  μια  που  με  τόσους  επιτελάρχες,

επιτελικούς, επιτελεία,  έχετε  πετύχει  το έργο σας,  η β’  φάση λοιπόν

με  κατεύθυνση  να  περιέλθουν  στις  Περιφέρειες  και  τους  Δήμους

περίπου  το  80%  των  συνολικών  αρμοδιοτήτων  που  επαφίενται  σε

ένα κράτος; Όπως εσείς τάζατε,  αυτά είναι  ακριβώς οι λέξεις από το

πρόγραμμά σας. Τελειώνει το 2021, είμαστε στα τέλη, και το ακούμε

αυτό από το 2019.  Παρόμοια βέβαια ακούγαμε και  από το ’15 μέχρι

το ’19. Χορτάσαμε από λόγια. Από έργα είναι το ζήτημα. 

Δυστυχώς  αυτό  που  παρατηρούμε  είναι  ότι  υπάρχει  μια

προσπάθεια  χειραγώγησης  της  Αυτοδιοίκησης,  και  αυτό  εμένα  με

λυπεί και συγκλονίζει.  

Έζησα  στην  Αυτοδιοίκηση  περίπου  25  χρόνια,  και  ξέρω πολύ

καλά  τι  σημαίνει  χειραγώγηση  της  Αυτοδιοίκησης.  Σημαίνει  να

περιμένω  την  υπογραφή  για  να  μου  ικανοποιηθεί  το  αίτημα.  Και

σημαίνει  καλές  δημόσιες  σχέσεις.  Χωρίς  καλές  δημόσιες  σχέσεις…

PR,  την  Αυτοδιοίκηση  τη  μετατρέψατε  σε  PR.  Χρειάζονται  όλοι

καλές  δημόσιες  σχέσεις,  διότι  χωρίς  την  υπογραφή  του  Υπουργού,

του  παράγοντα,  του  Γραμματέα,  του  Διευθυντή,  του  Τομέαρχη,  του

Προϊσταμένου,  δεν  μπορεί  να  γίνεται  τίποτα.  Αυτό  επιτυχία  της

δημοκρατίας δεν το λες. 

Επίσης,  οικονομική  ασφυξία.  Το  προσχέδιο  του  κρατικού

προϋπολογισμού,  για να μιλάμε συγκεκριμένα,  το οποίο κατατέθηκε

στη  Βουλή,  είναι  αποκαλυπτικό  και  δεν  αφήνει  κανένα  περιθώριο

αισιοδοξίας.  Αυτή  είναι  η  αλήθεια.  Δυστυχώς.  Απέχει  ασύγκριτα

από τις ορθές πάγιες διεκδικήσεις,  και δεν θα συζητήσω – τελειώνω

κύριε  Πρόεδρε  –  για  το  Αντώνης  Τρίτσης,  που  είναι  μετέωρο,  ένα



απέραντο ράβε ξήλωνε,  που δεν έχει  αποτέλεσμα,  αλλά και δεν έχει

πρωταγωνιστικό  ρόλο.  Άκουσα  τον  κύριο  Παπαστεργίου  να  λέει

τίμια,  τίμιος ήσασταν και το είπατε αυτό, ότι  μαθαίνετε προσκλήσεις

του  ΕΣΠΑ  από  τις  εφημερίδες,  ότι  δεν  βρίσκεστε  σε  καμία

διαβούλευση με την κεντρική κυβέρνηση. 

Αυτά  σας είπε,  πώς θα τα απαντήσετε  αυτά;  Τι  θα  πείτε  στον

κύριο  Παπαστεργίου;  Με  πολύ  μεγάλη  απορία  θα  ακούσω  τι  έχετε

να πείτε σε αυτά. 

Κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  η  αποψίλωση  των  Δημοτικών  και

Περιφερειακών  Συμβουλίων  που  ήρθε  τελευταία  και  θέλω  να  το

σχολιάσω,  γιατί  ήμουν  μέλος  των  Συμβουλίων  και  ήξερα  ότι  οι

αποφάσεις  μου  ή  οι  θέσεις  μου  θα  είχαν  κάποια  επίπτωση  στην

τοπική κοινωνία την οποία υπηρετούσα, είναι  πολύ σημαντικό θέμα,

και  δεν  μπορεί  να  μπαίνει  σε  δεύτερο  πλάνο.  Η αποψίλωση,  και  θα

πρέπει  εσείς  οι  Δήμαρχοι,  για  να  είμαστε  και  επί  τον  τύπον  των

ήλων,  κύριε  Πρόεδρε,  και  όλοι  οι  Δήμαρχοι,  να  αποφασίσετε  μαζί

ότι  αυτό  δεν  πρέπει  να  συμβεί.  Θέλουμε  ισχυρά συλλογικά  Όργανα

για  να  μπορέσουμε  τη  δημοκρατία  να  την  υπηρετήσουμε  σωστά και

από το μετερίζι  που πρέπει στους σύγχρονους καιρούς. 

Εμείς  λοιπόν  στο  ΚΙΝΗΜΑ  ΑΛΛΑΓΗΣ  αυτό  που  πιστεύουμε,

υπηρετώντας  διαχρονικές  αξίες  και  θέσεις,  διότι  γνωρίζετε  και

θυμάστε  και  οι  παλαιότεροι,  μαθαίνετε  όμως  και  οι  νεότεροι,  και

χαίρομαι  που  βλέπω και  πολύ  νέα  παιδιά  στο  χώρο,  να  υπηρετούν

το  χώρο  της  Αυτοδιοίκησης,  θυμάστε  λοιπόν  ότι  μας

πετροβολούσαν  όταν  φέραμε  τις  μεγάλες  μεταρρυθμίσεις  στην

Αυτοδιοίκηση,  στους  αιρετούς  Βαθμούς.  Τότε  λοιπόν  που  εμείς

είχαμε  εμπνευστεί,  και  είναι  αυτό  ένα  κομμάτι  του  DNA μας,  είναι

φυσιολογικό,  είναι  σαν  να  περπατάει  κανείς  σε  έναν  δρόμο.  Έτσι

αισθανόμαστε και τώρα. 

Τώρα  λοιπόν  μιλάμε  για  έναν  κόσμο  που  αλλάζει,  όπως  λέτε

εσείς.  Εμείς  λέμε  όχι  στη  χειραγώγηση,  αλλά  στη  χειραφέτηση  των

ΟΤΑ.  Ανεξάρτητο,  αντικειμενικό  τρόπο  διαφάνειας,  λογοδοσίας,  με



πόρους  και  αρμοδιότητες  συγκεκριμένες,  με  τέλος  στην

υποστελέχωση,  με  δημοσιονομική  αποκέντρωση,  και  αναβάθμιση

της καταστατικής θέσης των αιρετών. Να σταματήσουν τα παιδιά και

τα αποπαίδια, όπως επίσης τα αφεντικά και οι υπάλληλοι. 

Για  να  γίνουν  όλα  αυτά  εμείς  έχουμε  παραδώσει  στην

Αυτοδιοίκηση,  και  σε  εσάς,  κύριε  Πρόεδρε,  σας  έχουμε  αποστείλει

και  είναι  η  τελευταία  μου  φράση,  σας  έχουμε  αποστείλει

ολοκληρωμένο  το  πρόγραμμά  μας  για  την  Αυτοδιοίκηση.  Είναι

προϋπολογισμένο,  με  χρονικό  πλαίσιο,  μπορείτε  να  το

χρησιμοποιήστε,  και  θα  χαρούμε  πάρα  πολύ  να  είστε  και  εσείς  ένα

κομμάτι του διαλόγου. 

Τελειώνω  με  μια  πραγματική  επιθυμία,  σκέψη,  ευχή.  Ένα

εφαλτήριο  αγώνα  να  είναι  το  Συνέδριό  σας  αυτό.  Και  ξέρετε  γιατί;

Γιατί  η  Αυτοδιοίκηση  στους  καιρούς  της  πανδημίας  και  της

δημοσιονομικής  κρίσης,  μας  χτυπάει  και  η  ακρίβεια  αλύπητα  σε

λίγο,  το Γενάρη θα έχουμε να  δούμε πράματα και  θάματα,  και  εσείς

στους  Δήμους  σας  το  ίδιο.  Δεν  είναι  δυνατόν  παρά  μόνο  στο

επίκεντρο να μπει  η ανθρώπινη ύπαρξη,  με τις  δυνατότητες,  με όλα

αυτά,  αλλά  κα  τις  αδυναμίες.  Τα  οράματα,  τους  πόθους,  την

καθημερινότητα.  Πυρήνας  στην  Αυτοδιοίκηση  είναι  μόνο  το

νοιάζομαι  και  το  μοιράζομαι.  Αν  αυτό  καταφέρουμε  να  το  κάνουμε

μέσω  των  σχεδιασμών  μας,  τότε  θα  έχουμε  πετύχει.  Διαφορετικά

μία  από  τα  ίδια  πάλι.  Η  Αυτοδιοίκηση  όμως  μπορεί  αρκεί  να  θέλει.

Βλέπω σήμερα ότι και θέλει και μπορεί. 

Καλή επιτυχία λοιπόν στην Αυτοδιοίκησή μας.  


