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Σε πέντε ερωτήματα του πανθεσσαλικού ενθέτου «ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ», που κυκλοφόρησε από την εφημερίδα «Κόσμος», της Λάρισας, κλήθηκε να
απαντήσει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός για την μέχρι τώρα θητεία του.

Η συνέντευξη έχει ως εξής:

• Η πρώτη αιρετή Περιφέρεια στην ιστορία της Θεσσαλίας είναι εκτός των άλλων
και ένα «γοητευτικό ταξίδι στο άγνωστο». Ήταν όπως τα αναλάβατε, καλύτερα; Ή
μήπως χειρότερα;

-Γοητευτικό ή καλύτερα συναρπαστικό ταξίδι ναι, όχι όμως στο άγνωστο καθώς είχαμε κι
έχουμε όραμα και φυσικά από την πρώτη ημέρα θέσαμε σε εφαρμογή συγκεκριμένο σχέδιο
για το που πρέπει να πάμε. Με συγκεκριμένες αναπτυξιακές και κοινωνικές
προτεραιότητες, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της καθημερινής δράσης μας,
εμπεδώνοντας πνεύμα καλόπιστης περιφερειακής συνεννόησης και συνεργασίας.

Θεωρώ ότι το πρόσημο στον απολογισμό αυτών των τριών ετών είναι θετικό. Τόσο όσον
αφορά τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το συνολικό έργο της περιφέρειας όσο και τις πολλές
μικρές εικόνες, δηλαδή τα επιμέρους έργα, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις σε όλες τις
περιφερειακές ενότητες, σε κάθε δήμο και δημοτική κοινότητα.

Αυτό προφανώς που ουδείς μπορούσε να υπολογίσει, άρα ήταν «άγνωστο», ήταν το
μέγεθος της κρίσης και της δημοσιονομικής πίεσης που υπέστη κι εξακολουθεί να υφίσταται
η χώρα μας. Συνεπώς, ο νέος θεσμός της αιρετής περιφέρειας έκανε τα πρώτα του βήματα
στην περίοδο των ισχνών αγελάδων έχοντας διαδεχθεί τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που
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είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο τους στα τελευταία χρόνια της περιόδου των παχέων
αγελάδων.

Ενδεικτικά σας αναφέρω δύο στοιχεία: η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ μειώθηκε από 21
εκατ. ευρώ το 2010 στο 0 (!) το 2013, ενώ λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων οι
υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας καλούνται να διεκπεραιώσουν τον ίδιο ή μεγαλύτερο
όγκο δουλειάς με 600 εργαζόμενους λιγότερους.

Όλα αυτά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στη δουλειά που
έγινε και γίνεται στις αιρετές περιφέρειες. Διότι κληθήκαμε με ελάχιστα να κάνουμε
πολλά. Κληθήκαμε να λειτουργήσουμε με όρους ελάχιστου κόστους και βέλτιστου
αποτελέσματος απέναντι σε μια κοινωνία ανήσυχη, επιφυλακτική και συνάμα απαιτητική.

• Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Θεσσαλία;

-Η ανεργία. Κι αυτό δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία αλλά τη χώρα μας στο σύνολό της. Γι'
αυτό και ως αιρετή Περιφέρεια αναπτύξαμε από την αρχή τη στρατηγική μας με δύο
βασικούς άξονες:

-Να συμβάλλουμε στη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας -και
παράλληλα, να συνδράμουμε στο να «ανοίξουν» δουλειές για περισσότερους Θεσσαλούς
και ιδίως νέους.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί δώσαμε σκληρή μάχη –πιστέψτε με, εννοώ απόλυτα και
το «σκληρή» και το «μάχη» - σε δύο μέτωπα:

-Να επιταχύνουμε την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων καθώς υπήρχαν χρήματα
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αλλά δεν αξιοποιούνταν.

-Να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους από την κεντρική κυβέρνηση προκειμένου να
ολοκληρώσουμε ημιτελή έργα και να ξεκινήσουμε καινούργια στο πλαίσιο φυσικά της
οικονομικής συγκυρίας.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ απογειώθηκε από
το 25,99 % στο 67,10 %, ενώ την τελευταία διετία λόγω ακριβώς αυτών των έργων
διατηρήθηκαν ή δημιουργήθηκαν περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας (αναφέρομαι
στις θέσεις που συνδέονται άμεσα με τα έργα κι όχι σ' αυτές που συνδέονται έμμεσα κι
είναι φυσικά πολύ περισσότερες). Πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας αναπτύχθηκαν και
στις επιχειρήσεις των οποίων προωθήσαμε με ταχύτατους ρυθμούς τα επενδυτικά σχέδια.

Προφανώς, δεν λύθηκε το πρόβλημα της ανεργίας, ο καθένας όμως αντιλαμβάνεται πόσο
σημαντικό είναι για εκατοντάδες οικογένειες να έχουν εισόδημα. Και δεν σας κρύβω ότι
αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που νιώθω επισκεπτόμενος σε καθημερινή βάση τα εν
εξελίξει έργα σ' ολόκληρη την
περιφέρεια: ν' ακούω τους εργαζόμενους να λένε πόσο σημαντικό είναι γι'
αυτούς που έχουν δουλειά σ' αυτήν την δύσκολη εποχή.

• Οι δείκτες απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ δείχνουν να δικαιώνουν την πολιτική
σας στον τομέα αυτό. Πως τα βγάζετε πέρα με τη γραφειοκρατία;

- Για να χρησιμοποιήσω μια φράση από την επικαιρότητα, το ΕΣΠΑ είναι το «success story»
της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Φυσικά τα αποτελέσματα αυτά –όπως τίποτε στη
ζωή μας άλλωστε – δεν ήλθαν τυχαία. Χρειάστηκε όραμα, σχέδιο, επιμονή και κυρίως
κοπιαστική δουλειά.
Καθημερινά, για μήνες
ολόκληρους.
Με την ευκαιρία
θέλω να επαναλάβω αυτό που επισήμανα σ' ένα διεθνές
συνέδριο: Δεν αρκεί να δαιμονοποιούμε το Δημόσιο και να βρίσκουμε έναν αντίπαλο για να
του φορτώνουμε όλες τις ευθύνες. Χωρίς Δημόσιο δεν υπάρχει χώρα, ας το πάρουμε
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είδηση. Αν δεν έχουμε ισχυρό δημόσιο τομέα τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε τεράστιες
περιπέτειες. Διότι όλη η ανάπτυξη περνά μέσα από τον δημόσιο τομέα, ο οποίος πρέπει να
είναι αποτελεσματικός και αξιόπιστος και φυσικά χρειάζεται να απογαλακτισθεί κομματικά
για να πάρει εθνικό, κοινωνικό χαρακτήρα.

Μ' αυτές τις αρχές λειτουργούμε στην αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας από την πρώτη ημέρα
κι είναι δέσμευσή μας να πορευτούμε κατ' αυτόν τον τρόπο και στο μέλλον. Κι είναι
ενθαρρυντικό ότι οι εργαζόμενοι το έχουν συνειδητοποιήσει κι έχουν αντιληφθεί απόλυτα
ότι στην Περιφέρεια το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η δουλειά και το αποτέλεσμα.
Κανένα άλλο.

Συμπερασματικά, με νομοθετήματα δεν λύνεται η γραφειοκρατία. Όσοι νόμοι κι αν
ψηφισθούν, αν δεν το θελήσει ο άνθρωπος, τίποτε δεν πρόκειται να γίνει. Ψυχή, καρδιά του
συστήματος είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ένα τέτοιο τέλειο
σύστημα ώστε να μην απαιτεί καλούς ανθρώπους. Μέλημά μας, λοιπόν, δεν είναι να τα
ισοπεδώνουμε όλα προς τα κάτω αλλά να τα βελτιώνουμε.

• Από την μέχρι τώρα εμπειρία σας πιστεύετε ότι ο θεσμός του αιρετού
Περιφερειάρχη χρήζει βελτιώσεων και ποιων;

-Οι αιρετές Περιφέρειες απέδειξαν ότι μπορούν. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι μειώσαμε
τις λειτουργικές δαπάνες κατά 45%, ότι καταφέραμε για έναν ολόκληρο χρόνο να
λειτουργήσουμε με τις εξοικονομήσεις των πόρων που έχουμε επιτύχει. Φθάσαμε τον θεσμό
σ' ένα επίπεδο άριστης συνεργασίας και συνέργειας με την τοπική κοινωνία, ορθολογικής
διαχείρισης, με χειροπιαστά αποτελέσματα για τους πολίτες. Φθάσαμε στο σημείο ακόμη
και να υπερβούμε το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας προς όφελος των πολιτών.

Η επιτυχία ενός θεσμού δεν πρέπει συνεπώς να τιμωρείται αλλά να επιβραβεύεται. Με
περισσότερες και πιο ουσιαστικές αρμοδιότητες, με πόρους για επενδύσεις και έργα
ουσίας, και φυσικά με προσωπικό. Και δεν αναφέρομαι κατ' ανάγκην σε νέες προσλήψεις:
αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας στον δημόσιο τομέα,
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υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες που μπορούν να προσφέρουν και θέλουν να έρθουν στην
αιρετή Περιφέρεια. Σ' ένα κράτος που θέλει και πρέπει να λέγεται σύγχρονο, αυτά έπρεπε
να είναι λυμένα. Σε μας, δυστυχώς, εξακολουθούν να είναι ζητούμενα.

• Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο ο Θεσσαλός δημότης πρέπει να
ψηφίσει ξανά τον Κώστα Αγοραστό;

-Παρά τον... πειρασμό, επιτρέψτε μου να μην μιλήσω για τον εαυτό μου αλλά να κάνω ένα
γενικότερο σχόλιο. Κατά την άποψή μου, το κύριο ζητούμενο σήμερα από όλους όσοι
ασχολούνται με τα κοινά είναι το αποτέλεσμα.

Θεωρώ ότι έχει παρέλθει πλέον ανεπιστρεπτί η εποχή του «καλού παιδιού» ή των «καλών
προθέσεων». Τι εννοώ; Θυμάστε μέχρι πριν κάποια χρόνια ποια ήταν η συνήθης δικαιολογία
για έναν αιρετό που δεν είχε αξιόλογες επιδόσεις στη θητεία του: «Δεν κατάφερε πολλά
αλλά εντάξει, είναι καλό παιδί...» ή «δεν πέτυχε αλλά τουλάχιστον έχει καλές
προθέσεις...» Στην εποχή μας και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας,
θεωρώ ότι η λέξη – κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα. Όσο καλύτερα και περισσότερα
αποτελέσματα πετύχουμε όλοι μας, ο καθένας στον τομέα του και συνολικά ως χώρα, τόσο
γρηγορότερα θα βγει η Ελλάδα από την κρίση και τόσο γρηγορότερα θα δει θετικές αλλαγές
στην καθημερινότητα και τη ζωή του ο μέσος πολίτης.

Είμαι πεπεισμένος ότι η αποτελεσματικότητα θα βαρύνει καθοριστικά στην ψήφο των
πολιτών στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο στη Θεσσαλία όσο και γενικότερα.

Εφ. Κόσμος (ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ)
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