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"Ηχώρα επιτέλους απέκτησε πολιτική πυξίδα" δηλώνει στη συνέντευξή του στο
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ Γιώργος Στεργίου
αναφερόμενος στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα προσθέτοντας: "Ακόμα και αν συγκυριακά
προβληματίσουμε κάποιες τοπικές κοινωνίες θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ως κόμμα θα
συμβάλλουμε σε ένα γόνιμο διάλογο και δεν θα επιτρέψουμε αυτό το θέμα να διχάσει τους
Έλληνες".
ΟΓιώργος Στεργίου τονίζει ακόμα ότι "η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι για τα δύσκολα"
και σημειώνει: "Όταν θέσαμε ως προτεραιότητά μας να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών
γνωρίζαμε ότι θα αναμετρηθούμε με παθογένειες του πρόσφατου αλλά και του απώτερου
παρελθόντος".
Αναφερόμενοςστον ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας της Π.Ε της ΝΔ δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι "η Αριστερά
στη χώρα είναι προφανές ότι έχει χάσει την κοινωνική της ώσμωση" και επισημαίνει ότι "η
αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας αποτελεί μία από τις τρεις βασικές προεκλογικές μας
δεσμεύσεις" και διαβεβαιώνει ότι "η κυβέρνηση δουλεύει από την πρώτη κιόλας μέρα για να
γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος".
Ερωτηθείςεάν ήλθε η ώρα να επιλεγεί γυναίκα για πρώτη φορά στο κορυφαίο αξίωμα του
Προέδρου Δημοκρατίας ο Γιώργος Στεργίου απαντά: "Για μένα η αξιοσύνη και η αρετή που
απαιτείται για τον πρώτο πολίτη της χώρας δεν εξαρτάται από το φύλο. Ωστόσο, δεν θα σας το
κρύψω ότι θα ήθελα να δω τα επόμενα χρόνια μια γυναίκα ως Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας".
Τέλος, μιλώντας για τη σχέση κυβέρνησης και κόμματος ο κ. Στεργίου υπογραμμίζει: "Δεν θα
μπορούσαμε παρά να στηρίξουμε την κυβέρνηση και να στεκόμαστε δίπλα της" ενώ για το
επικείμενο συνέδριο του κόμματος σημειώνει ότι θα σηματοδοτήσει τη σύγχρονη φυσιογνωμία της
ΝΔ.
Ακολουθείτο πλήρες κείμενο της συνέντευξης του γραμματέα Π.Ε της ΝΔ Γιώργου Στεργίου:

Ερ. Κύριε Στεργίου, εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση περνά μια δύσκολη φάση εξαιτίας του
μεταναστευτικού-προσφυγικού αλλά και της εφαρμογής του νόμου για το άσυλο;
Απ: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι για τα δύσκολα. Όταν θέσαμε ως προτεραιότητα
μας να βελτιώσουμε τη ζωή όλων των πολιτών γνωρίζαμε ότι θα αναμετρηθούμε με παθογένειες
του πρόσφατου αλλά και απώτερου παρελθόντος. Έχουμε "προπονηθεί" σκληρά τα χρόνια που
ήμασταν στην αντιπολίτευση για να μπορούμε σήμερα να σηκώσουμε το βάρος. Το γεγονός ότι
στον χρόνο που οι άλλοι χρειάστηκαν για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό εμείς ήδη
εφαρμόζουμε το σχέδιο μας για τη χώρα, το αποδεικνύει. Στους τομείς μάλιστα της διαχείρισης του
μεταναστευτικού αλλά και του πανεπιστημιακού ασύλου τρέξαμε με ταχύτατους ρυθμούς γιατί η
κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς για τη χώρα ήταν βαριά.
Ερ. Να σταθούμε στο θέμα των πανεπιστημίων και να σας ρωτήσω. Θεωρείτε υπαίτιο της όλης
κατάστασης που επικρατεί στα πανεπιστήμια τον ΣΥΡΙΖΑ;
Απ: Οι σπουδές μου είναι σε δύο ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια για αυτό επιτρέψτε μου έναν πιο
προσωπικό τόνο. Απορώ πραγματικά με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τις ιδεοληψίες τους. Δεν
αντιλαμβάνονται άραγε πόσο κακό κάνουν στους χιλιάδες φοιτητές αλλά και στο διδακτικό και
διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων θωπεύοντας πολιτικά μια ισχνή μειοψηφία που
φαντασιώνεται ότι με κοντάρια και μολότοφ κάνει επανάσταση; Δεν ενοχλούνται με όσους κάνουν
εμπόριο προϊόντων "μαϊμού" και χρησιμοποιούν τους χώρους των ιδρυμάτων ως αποθήκες της
πραμάτειας τους; Την ίδια στιγμή που πράξεις λεκτικής αλλά και σωματικής βίας, παρεμποδίζουν
την ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Ερ. Είναι, λέτε, ένα "προνομιακό" πεδίο για την αξιωματική αντιπολίτευση και τους ψηφοφόρους
της η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το θέμα των πανεπιστημίων;
Απ: Ε όχι και προνομιακό πεδίο της Αριστεράς το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου. Η κοινωνία
είναι ώριμη εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι αγκάλιασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν μόνος
αυτός έθεσε ξεκάθαρα και χωρίς υποσημειώσεις το ζήτημα αλλά και ως κυβέρνηση προχώρησε
άμεσα χωρίς συμβιβασμούς. Το επιβεβαιώνουν όλες οι μετεκλογικές δημοσκοπήσεις αλλά και η
θεαματική ενίσχυση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε όλες τις τελευταίες φοιτητικές εκλογές. Αλλά και τα όργανα
διοίκησης των πανεπιστημίων σπάνε το νόμο της σιωπής και της αδιαφορίας που είχε επιβληθεί
τα προηγούμενα χρόνια με άμεσα αποτελέσματα για τα ιδρύματα. Το θηρίο που εκτρέψαμε
ψυχορραγεί. Είναι επικίνδυνο ακόμη αλλά θα νικηθεί.
Ερ. Ξέρετε, όμως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει
το δόγμα "νόμος και τάξη" για να αλλάξει την ατζέντα. Τι απαντάτε;
Απ: Δυστυχώς για την Αριστερά στη χώρα μας είναι προφανές ότι έχει χάσει την κοινωνική της
ώσμωση. Προσπαθούν με ιδεολογήματα άλλων εποχών να ερμηνεύσουν τη νέα πολιτική
πραγματικότητα που διαμορφώνει με τις πρωτοβουλίες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η
αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας αποτελεί μία από τις τρεις βασικές προεκλογικές μας
δεσμεύσεις και η κυβέρνηση δουλεύει από την πρώτη κιόλας μέρα για να γίνουμε ένα κανονικό

ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό άλλωστε περιμένουν οι πολίτες, ακόμη και όσοι δεν μας ψήφισαν στις
τελευταίες εκλογές.
Ερ. Πώς σχολιάζετε τους βανδαλισμούς στα πολιτικά γραφεία της υπουργού Παιδείας κ.
Κεραμέως και του υφυπουργού κ. Διγαλάκη; Είναι λέτε επιχείρηση εκφοβισμού;
Απ: Περιθωριακές ομάδες πάντα υπήρχαν. Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ όμως έχαιραν μίας ιδιότυπης
ασυλίας και αυτό τους έχει αποθρασύνει. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα έχουν τη τύχη που
τους αξίζει. Ελπίζω ότι θα το καταλάβουν και οι αυτόκλητοι υπερασπιστές τους. Ας επιλέξουν
επιτέλους εάν θα είναι με τους πολλούς ή με τους λίγους και παραβατικούς.
Ερ. Να περάσουμε και στο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα και να σας ρωτήσω, μπορεί να
μετεξελιχθεί σε "αχίλλειο πτέρνα" για την κυβέρνηση;
Απ: Για το συγκεκριμένο θέμα η χώρα επιτέλους απέκτησε πολιτική πυξίδα. Είμαι σίγουρος ότι η
δράση που ανέλαβε η κυβέρνηση θα φέρει αποτελέσματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πάντα
εξαρτώνται μόνο από εμάς. Υπάρχει η διεθνής διάσταση του ζητήματος η οποία σε καμιά
περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ακόμα κι αν συγκυριακά προβληματίσουμε κάποιες τοπικές
κοινωνίες θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ως κόμμα θα συμβάλλουμε σε ένα γόνιμο διάλογο και
δεν θα επιτρέψουμε αυτό το θέμα να διχάσει τους Έλληνες.
Ερ. Ωστόσο, προ ημερών, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, σε συνέντευξή του,
εκτίμησε ότι το μεταναστευτικό θα γίνει για την κυβέρνηση ό,τι οι Πρέσπες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι
απαντάτε;
Απ: Η ανησυχία για τις επιπτώσεις ενός σημαντικού ζητήματος δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Το
αντίθετο, δηλαδή ο εφησυχασμός, θα ήταν επικίνδυνος για τη χώρα και για την παράταξη.
Οτιδήποτε άλλο είναι εκτιμήσεις οι οποίες κρίνονται από το εάν θα επαληθευθούν ή όχι.
Ερ. Αναφορικά με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας και με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός εντός
Δεκεμβρίου έχει δηλώσει ότι θα κατασταλάξει στην επιλογή προσώπου, θα προκρίνατε την
επιλογή γυναίκας για πρώτη φορά στο κορυφαίο αξίωμα;
Απ: Για μένα η αξιοσύνη και η αρετή που απαιτείται για τον πρώτο πολίτη της χώρας δεν
εξαρτάται από το φύλο. Ωστόσο δε θα σας το κρύψω ότι θα ήθελα να δω τα επόμενα χρόνια μια
γυναίκα ως Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άλλωστε οι γυναίκες και στην πατρίδα μας
διακρίνονται και αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις ευθύνης. Γιατί λοιπόν να μην κατακτηθεί ακόμη
μία κορυφή;
Ερ. Κύριε Στεργίου, συμφωνείτε με όλες τις αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε προ
ημερών στη Βουλή;
Απ: Γνωρίζετε ότι και αυτές οι αλλαγές ήταν μέρος των δεσμεύσεών μας πριν από τις εκλογές.
Επιβλήθηκαν από την κοινή λογική. Τις ζητούσαν τόσο οι απλοί πολίτες που απειλούνταν από την

εγκληματικότητα όσο και οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης που δυσχεραίνονταν στο έργο τους.
Ερ. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω, καθώς είστε γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ποια
η σχέση κυβέρνησης και κόμματος;
Απ: Με μία λέξη: στενή. Η διακυβέρνηση της χώρας είναι το μέσο ώστε οι αξίες και οι ιδέες μας να
μετουσιωθούν σε πράξεις για την ευημερία όλων των Ελλήνων. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν παρά
να στηρίζουμε την κυβέρνηση και να στεκόμαστε δίπλα της. Επιδίωξη μας είναι να βρεθούμε σε
μία σειρά από μικρά αλλά και μεγάλα ζητήματα ακόμα και ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό περιμένει
από όλους εμάς που υπηρετούμε τη ΝΔ ο πρόεδρος μας και πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Αυτό θέλουν τα χιλιάδες μέλη μας.
Ερ. Ποια θα είναι η ατζέντα της ΝΔ ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος;
Απ: Το Συνέδριο μας, που θα διεξαχθεί από 29/11 μέχρι 1/12 στο Metropolitan Expo, θα
σηματοδοτήσει τη σύγχρονη φυσιογνωμία του κόμματος μας. Ευθύνη των κομμάτων, ειδικά τώρα
που η πολιτική και οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί περνούν κρίση, είναι να ευθυγραμμιστούν με την
κοινωνία. Όχι για να την κανακέψουν αλλά για να αναδείξουν όλα εκείνα που πραγματικά
καθορίζουν τις ζωές μας. Όχι ως παρατηρητές των κοινωνικών διεργασιών αλλά ως διαμορφωτές
εξελίξεων. Δεν θα μπορούσαμε, λοιπόν, παρά να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία του Συνεδρίου μας
για να συζητήσουμε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως μεταξύ άλλων τους κινδύνους από την
ταχύτατη αλλαγή του κλίματος, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, την
ποιότητα του ελεύθερου χρόνου, την ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην κοινωνική και οικονομική
ζωή, την ουσιαστική στήριξη των πιο αδύναμων και την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
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