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Η. ΓΚΟΤΣΗΣ:  Καλημέρα και από μένα.  

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, προέρχομαι από ένα μεγάλο 

λαϊκό Δήμο της Βόρειας Αθήνας, παλιά ήταν η πιο γνωστή 

εργατούπολη  της Αθήνας. Σε πόλεις σαν τη δική μου η κρίση 

υπήρξε πολύ σκληρή με τους συμπολίτες μας και ακόμα 

περισσότερο με τη νέα γενιά. Παραδοσιακές απασχολήσεις που 

πρόσφεραν δεκάδες, χιλιάδες θέσεις εργασίας όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, η ταπητουργία, η υποδηματοπο ιία, όλα αυτά 

τα μεγάλα εργοστάσια έκλεισαν , και έκλεισαν περίπου και 3.000 

βιοτεχνίες που λειτουργούσαν από αυτά τα εργοστάσια με 

αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στη 

συνέχεια ήρθε η κατάρρευση των οικοδομών και των κατασκευών 

που πρόσθεσε και άλλες χιλιάδες ανέργους στην πόλη μας. Με 

τον ερχομό της κρίσης η μείωση των μισθών και των συντάξεων 

με τις μνημονιακές πολιτικές της σκληρής λιτότητας προκάλεσε 

γενικευμένη πτώση της κατανάλωσης της ζήτησης σε τοπικό 

επίπεδο. Με τη σειρά της αυτή η μειωμένη ζήτηση χτύπησε τις 

τοπικές μικρές επιχειρήσεις, τα καταστήματα έκλεισαν και οι 

τοπικοί επαγγελματίες βρέθηκαν χωρίς  δουλειά.  

Σας περιγράφω ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την 

πόλη μου αλλά δεκάδες λαϊκές γειτονιές στην Ελλάδα, 

εκατοντάδες  πιστεύω σε όλη την Ευρώπη, τη δημιουργία δηλαδή 

θυλάκων τοπικής φτώχειας και ανεργίας που καλύπτουν ευρείς 

ζώνες στο εσωτερικό και στα προάστια των μητροπόλεων. Ένα 

φαινόμενο που περιγράφεται στην Γαλλία και στην Βρετανία , και 

που έχει συνδεθεί με κάποιες  από τις πιο δυσκολότερες 

κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη 

Ευρώπη. Ιδιαίτερα η νεολαία των πόλεων που αντιμετωπίζουν το 

έντονο πρόβλημα της τοπικής ανεργίας έχουμε δει  τις δύο 

προηγούμενες δεκαετίες να εκδηλώνουν τη δυσαρέσκεια και την 

απελπισία της με ορισμένες μορφές διαμαρτυρίας, με εκρήξεις 

οργής που έχουν συνταράξει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στις 



εργατικές και λαϊκές συνοικίες των προαστίων η αντιμετώπιση της 

ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων σε τοπικό 

επίπεδο είναι προτεραιότητα διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. 

Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων δεν αντιμετωπίζεται με 

πολιτικές επιδομάτων γιατί αφορά όχι μόνο την οικονομική τους 

επιβίωση αλλά και το αίσθημα προοπτικής που έχουν, την ελπίδα 

που χρειάζονται για το αύριο. Η περιθωριοποίηση είναι ο 

χειρότερος σύμβουλος για τη νεολαία μας, οδηγεί σε 

αντικοινωνικές πρακτικές και  στην αύξηση της παραβατικότητας ,  

και θέλω με την ευκαιρία αυτή στη σημαντική συνάντηση να 

εκφράσω σε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους από το 

εξωτερικό , και κυρίως τους συναδέλφους αιρετούς της 

αυτοδιοίκησης την άποψή μου ότι η αντιμετώπιση των φαινομένων 

περιθωριοποίησης και διαμαρτυρίας των νέων μας δεν μπορεί να 

είναι κυρίως κατασταλτική. Πιστεύω ότι εμείς οι άνθρωποι της 

αυτοδιοίκησης έχουμε την πολιτική λογική να αντισταθούμε στις 

φωνές της ακροδεξιάς και να χτίσουμε γέφυρες με όλα τα 

κομμάτια της νεολαίας στην πόλη και την περιφέρειά μας που 

ασφυκτιούν μέσα στο δυσμενές περιβάλλον.  

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες; Η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους και τις νέες μας 

είναι πρώτιστη υποχρέωσή μας. Θεωρώ ότι υπάρχει επίσης μια 

υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης σε κάθε χώρα να σταθμίσει 

τις τοπικές ανάγκες και τα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας σε 

κλίμακα πόλης , και να καθορίσει με βάση αυτά προτεραιότητες 

στην κατανομή των ενισχύσεων και των χρηματοδοτικών 

εργαλείων. Σε λαϊκές πολυπληθείς συνοικίες των μεγαλουπόλεων 

όπως ο Δήμος που εκπροσωπώ ,  ο πολλαπλασιαστής των 

επενδύσεων και της απασχόλησης είναι αντικειμενικά 

μεγαλύτερος, τα χρήματα δηλαδή πιάνουν περισσότερο τόπο. 

Υπάρχει επίσης,  και θέλω να επισημάνω , μια ισχυρή σχέση 

ανάμεσα στις υπάρχουσες υποδομές και τη δυνατότητα στήριξης 

της επιχειρηματικότητας των νέων. Είναι αντικειμενικά πιο εύκολο 

να ιδρυθεί μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας σε μια περιοχή 



με καλύτερο περιβάλλον, καλύτερες συγκοινωνιακές προσβάσεις , 

ακόμη και καλύτερη ρυμοτομία. Η αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος στηρίζει την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα , 

και θεωρώ , και αυτό είναι προφανές, οπότε έχουμε μπροστά μας 

το δύσκολο καθήκον να συνδυάσουμε τις δυνατότητες και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία για την αυτοαπασχόληση των νέων με 

την κατά το δυνατό ισόρροπη κατανομή αυτών των δράσεων 

υπερνικώντας τις προϋπάρχουσες ανισότητες σε τοπική κλίμακ α. 

Στην πράξη αυτή η γεωγραφική δικαιοσύνη στην οποία 

αναφέρομαι συνδυάζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη ,  και τελικά 

την αποτελεσματικότητα , γιατί προφανώς οι περιοχές όπου 

βρίσκονται σε σχετική αφθονία, υποδομές που στηρίζουν την 

επιχειρηματικότητα είναι αυτές που ήδη αντιμετωπίζουν μικρότερο 

πρόβλημα τοπικής ανεργίας και φτώχειας. Η επιτυχία μας είναι να 

ανοίξουμε το παιχνίδι, να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες 

απασχόλησης στη νεολαία στο Πέραμα π.χ. , στην Νέα Ιωνία ή 

στην Καλαμαριά , με αυτές τις περισσότερες εύπορες γειτονιές.  

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό της βιωσιμότητας των 

επιχειρηματικών σχεδίων. Στο παρελθόν στην χώρα μας έχουμε 

δει καταστάσεις να δαπανώνται υπέρογκοι πόροι σε voucher 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που δεν οδηγούσαν σε 

πραγματικές θέσεις απασχόλησης , όπως επίσης έχουμε δει να 

επιδοτούνται νέες επιχειρήσεις που δρούσαν μόνο όσο κρατούσε 

η επιδότηση. Πιστεύω ότι για όλα αυτά έχουμε πάρει την απόφαση 

σαν κοινωνία να τα αφήσουμε πίσω μας και να στηρίξουμε 

επιχειρηματικές προσπάθειες που θα αναπτύξουν και τη δική τους 

δυναμική και θα συντηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης σε μόνιμη 

βάση.  

Πιστεύω ότι στην τρέχουσα δημοτική περίοδο έχουμε 

αναπτύξει μια καλή συνεργασία και με την Περιφέρεια και με τους 

κρατικούς φορείς ,  ώστε να είναι  οι παρεμβάσεις μας πιο 

αποτελεσματικές όσο επιταχύνεται και η απορρόφηση πόρων του 

ΕΣΠΑ. Ευελπιστώ το συνέδριό μας να δώσει ιδέες και απαντήσεις 

σε αυτές τις πραγματικές ανάγκες. Ιδιαίτερα η μεταφορά καλών 



πρακτικών από την ευρωπαϊκή εμπειρία και η περιγραφή των 

τρόπων με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν προβλήματα στο 

πρακτικό επίπεδο πιστεύω ότι μας αφορά όλους. Θα προτείνω 

επίσης η μεταφορά αυτή να συνεχιστεί με ακόμη πιο εξειδικευμένο 

τρόπο μέσα από τη συνεργασία μας με το ΕL ΙΖΑΝ να έχουμε 

διαρκή πρόσβαση σε εμπειρίες που αφορούν καταστάσεις και 

τοπικά προβλήματα που ταιριάζουν στις ιδιαιτερότητες του κάθε 

Δήμου. Να φτιάξουμε δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ Δήμων με 

ομοειδή κοινωνικά χαρακτηριστικά και προβλήματα. Να 

συμβάλουμε έτσι όχι μόνο  στην τόνωση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας αλλά και στην προώθηση της ιδέας τ ης  

Ευρώπης των πολιτών  

Σας ευχαριστώ.  

 


