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Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο πολιτικό κλίμα που κάθε φορά διαμορφώνουν οι
αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο προβληματισμός της κοινωνίας μας την περίοδο αυτή, είναι
προφανές ότι εστιάζεται στο ποιος θα είναι ο Λασιθιώτης που θα επωμιστεί το βάρος του
ηγέτη για την επόμενη δημοτική περίοδο, μέσα στο γενικότερο οικονομικό ή πολιτικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας.

Με την ευθύνη της θεσμικής ιδιότητας, της 45 χρονης διοικητικής πείρας και του
ρόλου που έχω λάβει στην κοινωνία μας, με την δική σας εμπιστοσύνη,

οφείλω να

συμμετέχω στον προβληματισμό σας και να καταθέσω τις σκέψεις μου.
Πάνω απ’ όλα οφείλω να μιλήσω με ειλικρίνεια για τα προβλήματα με τα οποία θα
βρεθεί αντιμέτωπη, η νέα δημοτική αρχή, την επόμενη δημοτική περίοδο.

Βιώνουμε ήδη ένα σφιχτό οικονομικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο μικρό
κρατικοδίαιτο δήμο μας που έχει γίνει αισθητό σε όλους. Οι ΟΤΑ έχουν υποστεί περικοπή
των πόρων τους σε ποσοστό άνω του 60%.
Η Οικονομική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί και τα πράγματα να γίνουν πολύ
πιο δύσκολα. Το κεντρικό κράτος σχεδιάζει η χρηματοδότηση των δήμων να γίνεται, τα
επόμενα χρόνια, κυρίως με τοπική φορολογία.
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Αυτό θα εξανεμίσει τις προσπάθειες μικρών δήμων, που δεν έχουν οικονομικούς
πόρους και δυνατότητες επιβολής φόρων, για να διατηρήσουν χαμηλά τα δημοτικά τέλη και
να λειτουργήσουν στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες.
Την ίδια ώρα, οι δεσμεύσεις του κράτους από το Νόμο του Καλλικράτη για ειδική
υποστήριξη των μικρών και ορεινών δήμων, έχουν αγνοηθεί και ξεχαστεί. Έχομε
εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά αδύναμοι και αβοήθητοι με μοναδική προοπτική το
νομοτελειακό αφανισμό μας από τον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. Αν η πρόκληση την
προηγούμενη δημοτική περίοδο ήταν να μείνομε αυτόνομος και ανεξάρτητος δήμος,
γεγονός που πετύχαμε με την ενωτική πορεία που είχαμε, η νέα πρόκληση είναι να
παραμείνομε “ζωντανοί” ως Δήμος, στη νέα διοικητική συρρίκνωση που προωθούν Εκείνοι
που αποφασίζουν χωρίς εμάς.

Όμως μια τέτοια εξέλιξη, θα βάλει σε περιπέτειες το Οροπέδιο Λασιθίου και τους
κατοίκους του.

Η οργανωτική κατάσταση του Δήμου μας, κυρίως από πλευράς εξειδικευμένου
μόνιμου προσωπικού και στελεχών, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο με καίριες
αιτίες:
 την απαγόρευση προσλήψεων,
 την απροθυμία υπαλλήλων να υπηρετήσουν στο δήμο μας,
 τον υπέρογκο φόρτο αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατίας που υπήρχε αλλά και
επιβλήθηκε με τον Καλλικράτη,
 τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της κεντρικής διοίκησης που επεβλήθηκαν με
τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις,
 την μόνιμη ανασφάλεια των υπαλλήλων με τις απειλούμενες απολύσεις και
διαθεσιμότητες,
 τις συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων και
 την φανερή πλέον σε όλους μας υπολειτουργία του κράτους σε όλους τους τομείς
αφού από την αδυναμία του, να επιβάλλει ένα ρεαλιστικό και αποτελεσματικό
μοντέλο διοίκησης που να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα που δημιουργεί η
οικονομική κρίση και οι αυξημένες ανάγκες των πολιτών, μεγαλώνει καθημερινά
την δυστυχία τους και εξαφανίζει το χαμόγελό τους.
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Η λέξη αυτοδιοίκηση ακούγεται σαν ειρωνεία στους Αυτοδιοικητικούς αφού κάθε
άλλο παρά αυτοδιοίκηση ευέλικτη και αποτελεσματική είναι, κάτω από τον σφιχτό και
απειλητικό έλεγχο του κράτους, αλλά και την αδυναμία ενός απόλυτα κατειλημμένου από
την ευθυνοφοβία διοικητικού μηχανισμού.
Το περιβάλλον αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο σε μικρούς ορεινούς και
μειονεκτικούς Δήμους όπως ο δικός μας, που δημιουργήθηκαν με όνειρα και υποσχέσεις
από τον Καλλικράτη, αλλά αφέθηκαν στην αδιαφορία και την απαξίωση από το Κράτος…
στη λογική που λέει: «κακό χωριό τα λίγα σπίτια»…
Το μεγάλο αυτό πρόβλημα του Δήμου μας, που ποτέ δεν παρέλειπα να αναφέρω στα
Δημοτικά Συμβούλια, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα κυρίως με τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες του ελάχιστου προσωπικού, των κοινωνικών φορέων και των αιρετών του
Δήμου, πέραν και πάνω από τυπικά ωράρια, ή τυπικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, με
ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, θυσιάζοντας όλοι, κυρίως τον προσωπικό μας χρόνο.
Προσωπικά έχω ξεχάσει τις πραγματικές διαστάσεις των όρων ξεκούραση και χαλάρωση.
Είναι όμως επιλογή μου.

Μπροστά στη νέα πρόκληση για το ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα
συσσωρευμένα προβλήματα, εκτιμώ πως δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν
διλήμματα: Όλοι και ο καθένας μας μπορεί.

Οι κοινωνίες έχουν ανάγκη να αναπροσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, αντιλήψεις
και πραγματικότητες, ή και να αλλάζουν προτεραιότητες, αρκεί να το θέλουν. Οι συνθήκες
και το αναπτυξιακό περιβάλλον στον τόπο μας άλλαξαν τα τελευταία χρόνια προς το
καλύτερο.

Ανάλωσα όλες μου τις δυνάμεις για το σκοπό αυτό. Έγιναν πάρα πολλά. Είναι
φανερό και το βλέπει όποιος θέλει να το δει. Ίσως μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Το
σίγουρο είναι ότι μπορεί και πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Για όλα αυτά θα τα ξαναπούμε σε άλλες ευκαιρίες. Σήμερα με την γνώση και την εμπειρία
της 12 χρονης παρουσίας μου στο τιμόνι του Δήμου, διαπιστώνω αυτό που πάντα έλεγα,
και συνεχίζω να πιστεύω και να υποστηρίζω, μόνο που τώρα φαίνεται μονόδρομος: Όλοι
μαζί μπορούμε, ακόμη και να κρατήσομε ανοιχτό το δήμο μας και ζωντανή την ελπίδα. Με
πολλή, πάρα πολλή δουλειά, ανιδιοτελή προσφορά, δυνατότητα, γνώση, δύναμη και
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αγάπη για τον τόπο μας. Ο Δήμος είναι ένα προνομιακό πεδίο δράσης και κοινωνικής
προσφοράς. Δεν είναι πεδίο απασχόλησης για βιοπορισμό

ή προσωπικό οικονομικό

όφελος.
Είμαστε πολλή μικρή κοινωνία, αλλά έχομε μεγάλα αποθέματα πνευματικών και ψυχικών
δυνάμεων,

υπερηφάνεια

και

φιλότιμο,

ιστορία,

πολιτισμό

και

προοπτικές

και

προσωπικότητες που τα διαθέτουν όλα μαζί αυτά. Προσωπικά δεν έχω κανένα απολύτως
υπαρξιακό σύνδρομο ή σύνδρομο εξουσίας. Το ξεπέρασα στη μακρά διαδρομή άσκησης της
εξουσίας. Έχω όμως ανεπτυγμένο το “σύνδρομο” της προσφοράς και της ευθύνης όπως
σε όλη μου τη ζωή.

Με αυτή την ευθύνη καταθέτω τις παραπάνω απόψεις μου.
Δεν είμαι άνθρωπος που πήρα “δακτυλίδι” από κανένα, παρά μόνο δημοκρατική
εντολή από Εσάς. Δεν πιστεύω σε μεθοδευμένες διαδοχές. Πάντα πίστευα και
υπερασπίστηκα την ενότητα στον τόπο κι αυτό κάνω και τώρα.

Δηλώνω πως σε μια

καθολική κοινωνική και πολιτική συμμαχία που θα κρατήσει όρθιο τον τόπο και δυνατές
τις ελπίδες, θα μπορούσα κι εγώ να έχω οποιονδήποτε ρόλο μου αναθέσετε.

Σε κάθε άλλη ενέργεια που θα δημιουργεί προβλήματα ενότητας της κοινωνίας μας,
διατηρώ το δικαίωμα να απέχω διακριτικά.

Με σεβασμό στις αποφάσεις σας

Γιώργος Μηλιαράς
Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου
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