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Ποια Ασηοδιοίκηζη Ονειρεσόμαζηε
Η ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη έλαο θνηλσληθόο
ζεζκόο, αλνηρηόο, αλαηξνθνδνηνύκελνο από ηελ ίδηα ηελ
θνηλσλία, με ρόλο εγγσηηή ηων κοινωνικών αγαθών και
ηης δημοκραηικής έκθραζης. Είλαη θαη παξακέλεη ζέλα
βαζκό ν πιεζηέζηεξνο πξνο ηνλ πνιίηε δεκνθξαηηθόο
αληηπξνζσπεπηηθόο ζεζκόο. Καη απηή ε άκεζε ζρέζε
πνιίηε-θαηνίθνπ κε ηε δεκνηηθή αξρή πξέπεη λα
δηαζθαιίδεηαη ζην λέν απηνδηνηθεηηθό κνληέιν. Υπό ην πξίζκα απηώλ ηνλ ζθέςεσλ
θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο θάζεο ηεο δηαβνύιεπζεο γηα ην πξόγξακκα
«Καιιηθξάηεο» λα έρεη νινθιεξσζεί, κε ηνλ ηξόπν πνπ έρεη νινθιεξσζεί κε ηηο
ελζηάζεηο από θάζε πιεπξά, γηα ηνλ ηξόπν, ηε ζεκαηνινγία, ην ρξνληθό νξίδνληα
απηήο, θαη ηα εξσηήκαηα λα παξακέλνπλ θαζώο ζαθείο απαληήζεηο από πιεπξάο
Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ δελ θαίλεηαη λα δίλνληαη, έξρνληαη λα ζπκπιεξσζνύλ κε
λέα εξσηήκαηα, όπσο ην ρσξνηαμηθό ή αιιηώο κε ηηο ζπλελώζεηο ππνρξεσηηθέο θαη
κε ησλ Δήκσλ αιιά θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζρήκαηνο, (θαηάξγεζε
Ννκαξρηώλ, λένη «κεγάινη» Δήκνη, Πεξηθέξεηα).
Καηαξρήλ ε ινγηθή πνπ πξέπεη λα επηθξαηήζεη ζηηο ζπλελώζεηο θαη θαη΄
επέθηαζε ζηελ δεκηνπξγία ησλ λέσλ «κεγάισλ» Δήκσλ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη
αληηθείκελν θνπηνξαπηηθήο, εθινγηθώλ ζθνπηκνηήησλ θαη ινγηθήο ζπγθνιιήζεσλ,
εμππεξεηώληαο βξαρππξόζεζκα θαη θνληόθζαικα νθέιε ή εγσπαζεηηθέο ηάζεηο
αλάδεημεο πξνζσπηθώλ επηινγώλ.
Κάζε άιιν, πξέπεη λα παξακείλεη ζηε ινγηθή ηνπ εμνξζνινγηζκνύ ηεο
δηαρείξηζεο, θαηαλνκήο θαη εμνηθνλόκεζεο ησλ πόξσλ, κε θξηηήξηα θνηλσληθά,
δεκνγξαθηθά, ηζηνξηθά, εζηκηθά, γεσγξαθηθά, θνηλώλ ζηόρσλ θαη πνξείαο. Υπάξρνπλ
δνκέο πνπ αλ αμηνπνηεζνύλ κπνξνύλ λα δώζνπλ πξννπηηθή αλάπηπμεο, πξνβνιήο,
αθόκα θαη ελόο ζπηηηνύ, πόζν κάιινλ κηαο πεξηνρήο, ελόο ρσξηνύ, ελόο πξντόληνο
καο.
Πξέπεη, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε ηνπηθή αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα ελλννύκε όρη
κόλν ηνπο δεκνηηθνύο ηνκείο, αιιά θαη ηηο κνξθέο ζπλεξγαζηώλ πνπ ζα
απηνδηαρεηξίδνληαη θάπνηνλ παξαγσγηθό ηνκέα.
Εηδηθόηεξα, κέζα από ηε λέα δνκή, πξέπεη λα βξνύκε ηηο αλαπηπμηαθέο
επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ
πξνζθέξεη ε θεληξηθή εμνπζία θαη λα αθήζνπκε απ έμσ ηηο κηθξνηνπηθηζηηθέο
πξαθηηθέο θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε πινπνίεζε ζηόρσλ πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ
νιόθιεξν ην λνκό θαη ηηο πεξηνρέο πνπ ζα εκπιαθνύλ, ζηνρεύνληαο ζηελ
κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηώλ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θαη
ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρώλ.
Θα πξέπεη λα πξνθξίλνπκε θαη λα απαηηήζνπκε ιύζεηο, από ηνπο δηεθδηθεηέο
ησλ ζέζεσλ ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα ελζσκαηώλνπλ θαη
ζα εθαξκόδνπλ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, απινπνίεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ
νξγαλνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλαιιαγώλ κε ηνπο πνιίηεο, πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ γηα

θαηάζεζε αηηεκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ γεηηνληά ηνπο γηα ηνλ ηόπνο ηνπο,
αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ) πξνο όθεινο
ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο, πηζαλή ελζσκάησζε ησλ
ΝΠΔΔ πνπ θαηαξγνύληαη ζηνπο Δήκνπο θιπ.
Όζνλ αθνξά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο, πνιινί ζεσξνύλ όηη δελ
πξνθύπηεη θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, παξά κόλν
ζηεξίδεηαη ζηα εξείπηα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ α’ θαη β’ βαζκνύ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
αο αλαινγηζηνύκε πόζα έξγα δελ πξνρώξεζαλ ή «ζθάισζαλ» γηαηί έξρνληαλ ζε
αληίζεζε ή ήηαλ παξόκνηα κε άιια όκνξσλ λνκώλ ή έπξεπε λα γίλνπλ ζπλδηαζηηθά
κε άιια έξγα άιισλ λνκώλ. Αο ζπκεζνύκε ην πξόβιεκα ηνπ λεξνύ, ηε δηάζεζε ηνπ,
ηε δεκηνπξγία Φνξέα Δηαρείξηζεο θιπ..
Τν εξώηεκα ηειηθά όπσο θαίλεηαη δελ είλαη κηθξνί ή κεγάινη δήκνη. Είλαη
θπξίσο ην ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο, νη αξκνδηόηεηεο, νη πόξνη, πνηεο νη
δπλαηόηεηεο παξέκβαζεο ησλ πνιηηώλ θαη πνία ε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη
ελ ηέιεη, ζέινπκε απηνδηνίθεζε ή απιά εθηειεζηέο ησλ θεληξηθώλ πνιηηηθώλ
θαηεπζύλζεσλ;
Δελ κηιάσ απιά γηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πξέπεη λα κηιάκε γηα
απνθεληξσκέλν θξάηνο, δηαρεηξηζηέο ηεο κνίξαο καο.
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