
Ε. ΦΑΝΙΔΗΣ:   Καλησπέρα σας και  σας ευχαριστώ. (…) κυρίως με τη

μορφή  της  κρίσης  της  νομιμοποιητικής  δημοκρατικής  λειτουργίας

του  κεντρικού  κράτους  και  του  ενοποιητικού  ρόλου  που  αυτό

καλείται  να  διαδραματίσει,  έρχεται  ως  λογικό  ακόλουθο  μίας

διεθνούς  εξελικτικής  τάσης  και  μίας  ολοένα  αυξανόμενης  έντασης

αμφισβήτησης του εθνικού κράτους. 

Απέναντι  σε  αυτή  την  πραγματικότητα,  το  εθνικό  κράτος

βρίσκεται σε μία θέση τεράστιας αποδυνάμωσης και μετεωρισμού. Η

ίδια  η  πολιτική  διαδικασία  καταντάει  μια  απλή  διαχειριστική  πράξη

που στην ουσία της υπηρετεί  αποκλειστικά και  μόνο τα συμφέροντα

μίας  διεθνούς  τάξης  πραγμάτων  και  μίας  ολιγοπολιτικής

συγκρότησης. 

Φυσικά  εδώ  προκύπτει  ένα  ερώτημα.  Θα  αφήσουμε  τα

πράγματα  να  ακολουθήσουν  αυτή  την  τεχνητή  νομοτέλεια  ή  θα

αντιδράσουμε;  Θα  αναζητήσουμε  τρόπους  διάσωσης  της  ιδέας  της

εθνικής  μας  κυριαρχίας  ή  απλώς  θα  μοιρολατρούμε;  Εμείς

πιστεύουμε  ότι  χρειάζεται  αντίδραση.  Χρειάζεται  μια  πειστική

απάντηση,  μία  θαρραλέα  αναδιάταξη  των  εθνικών  μας  δυνάμεων,

κοινωνικών, πολιτικών, θεσμικών και αξιακών. 

Την  αναδιάταξη  των  δυνάμεων  αυτών  είναι  δεδομένο  ότι  σε

ένα  πολύ  μεγάλο  βαθμό  μπορεί  να  την  προσφέρει  μία  ισχυρή

ανεξάρτητη  και  πολιτικά  ακηδεμόνευτη  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Είναι

δεδομένο  ότι  δεν  μπορεί  πλέον  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  να

αντιμετωπίζεται  πρώτα  από  όλα  από  τους  ίδιους  τους  ταγούς  της

και  έπειτα  συνολικά  από  την  κοινωνία  και  το  πολιτικό  σύστημα,  ως

μία  απολίτικη  στενά  διαχειριστικού  χαρακτήρα  υπόθεση.  Μία  τέτοια

θεώρηση  οδηγεί  μοιραία  την  Αυτοδιοίκηση  στην  υποβάθμιση  και

ενδεχομένως και στη συρρίκνωσή της. 

Εμείς,  κυρίες  και  κύριοι,  θεωρούμε ότι  η  σύγχρονη έννοια  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης αφορά την ίδια  την ανάδειξή της σε θεσμικό

και δημοκρατικό αντίβαρο, που μπορεί να διαθέτει το εθνικό κράτος.

Σε  ένα  θεσμικό  και  πολιτικό  οπλοστάσιο  ενόψει  των  έντονων



κλυδωνισμών  της  από  τις  τυφλές  και  ανεξέλεγκτες  δυνάμεις  των

παγκόσμιων  ιδιωτικών  και  αγοραίων  συμφερόντων  και  τις  εξουσίες

της  λεγόμενης  παγκοσμιοποίησης.  Είναι  δεδομένο  ότι  στη  χώρα

μας,  υπό  τη  σημερινή  μορφή,  η  Αυτοδιοίκηση  δεν  μπορεί  να

διαδραματίσει  έναν  τέτοιο  ρόλο.  Απαιτείται  η  άμεση  και  η  ριζική

αναβάθμισή  της,  χωρίς  μικροκομματικές  σκοπιμότητες,  χωρίς

υπεκφυγές. 

Ως δομή πολιτικής οργάνωσης,  μπορεί  η  Τοπική Αυτοδιοίκηση

να  ενεργοποιήσει,  λόγω  της  αμεσότητας  και  της  εγγύτητας  των

αυτοδιοικητικών  θεσμών  με  την  κοινωνία,  νέες  και  ουσιαστικότερες

μορφής  πολιτικής  συμμετοχής,  νοοτροπίας  και  ελέγχου  και  να

ενισχύσει τη νομιμοποίηση των πολιτικών αποφάσεων. 

Συν  τοις  άλλοις,  η  αποκεντρωτική  λογική  που  διέπει  την

αυτοδιοικητική  ιδέα,  μπορεί  να  ανταποκριθεί  αποτελεσματικότερα

από  το  συγκεντρωτικό  γραφειοκρατικό  και  αντιπαραγωγικό  κράτος

στις  νέες  κοινωνικές  απαιτήσεις  και  ανάγκες  που  έχει  δημιουργήσει

η  παρατεταμένη  πολιτική,  οικονομική  και  υγειονομική  κρίση  που

βιώνουμε.  Μέσω  μίας  νέας  κατανομής  κρατικών  εξουσιών  και

αρμοδιοτήτων,  θα μπορούσε η  Τοπική Αυτοδιοίκηση να μετεξελιχθεί

σε  ένα  αυτόνομο  κρατικό  τομέα  πολιτικής,  με  ένα  ευρύ  φάσμα

αρμοδιοτήτων,  από  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση,

έως την υγεία, την εκπαίδευση και την πρόνοια.

Αυτό  που  απαιτείται  πρώτα  από  όλα,  κύριε  Υπουργέ,  και

μπορείτε  να  το  κάνετε,  είναι  μία  ουσιαστική  διασφάλιση  της

οικονομικής  και  διοικητικής  της  αυτοδυναμίας.  Απαιτείται  μία

γενναία  ανακατανομή  των  φορολογικών  εσόδων  μεταξύ  κεντρικού

κράτους  και  Αυτοδιοίκησης.  Αυτό,  έχω έρθει  σε  πολλά Συνέδρια,  το

έχω  ακούσει  πολλές  φορές  να  το  υπόσχονται  στη  Διοίκηση  της

ΚΕΔΚΕ και  μετά  στης  ΚΕΔΕ,  αλλά δεν  έγινε  ποτέ  πράξη.  Κάντε  το,

να γράψετε ιστορία.

Μόνο,  λοιπόν,  εάν  διασφαλιστεί  ότι  ένα  ικανό  μέρος  των

κρατικών  πόρων  θα  εισπράττεται  και  θα  αξιοποιείται  από  τους



Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  θα  μπορεί  να  υπάρξει  η

πολυπόθητη  ανεξαρτητοποίηση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  από την

ελεημοσύνη του κεντρικού κράτους.  Επιπλέον,  απαιτείται  η  θεσμική

ενίσχυση του χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  της τοπικής

δημοκρατίας,  μέσα από ένα  καθαρά θεσμικό  αυτοδιοικητικό  πλέγμα

πολιτικών. Η ουσιαστικοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών,  του

κοινωνικού  ελέγχου  και  της  λογοδοσίας,  η  ριζική  μεταρρύθμιση  του

διοικητικού  πλαισίου  που  θα  φέρνει  πιο  κοντά  τον  πολίτη  με  την

πολιτική  και  θα  αναβαθμίσει  την  αποτελεσματικότητα  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών. 

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ένα τέρμα στην ασφυκτική εποπτεία

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και  του  ελέγχου  πολιτικής  σκοπιμότητας

που  ασκείται  από  το  κεντρικό  κράτος  μέχρι  σήμερα,  με  την

οργάνωση  ενός  αμερόληπτου  ελεγκτικού  μηχανισμού,

απαλλαγμένου  από  μικροπολιτικές  σκοπιμότητες  και  ενδεχομένως

υστερόβουλες ελεγκτικές αποφάσεις. 

Πάντως,  στην  κατεύθυνση  αυτή  σίγουρα  δεν  βοηθάει  ο  νέος

εκλογικός  νόμος  και  ειδικότερα  η  ρύθμιση  της  εκλογής  των  νέων

Δημάρχων,  με  τη  βάση του  43% από τον  πρώτο  γύρο  των  εκλογών

και  παράλληλα αυτό που δίνει  και  τα 3/5 των εδρών των Δημοτικών

Συμβουλίων  στους  εκλεγέντες  Δημάρχους.  Είναι  ένα  στοιχείο  που

σίγουρα  δεν  βοηθά  στην  ανάγκη  ουσιαστικής  δημοκρατικής

νομιμοποίησης  των  αιρετών  Οργάνων  της  Αυτοδιοίκησης  και

ταυτόχρονα  υποβαθμίζει  τον  ίδιο  το  νομιμοποιητικό  ρόλο  που

πρέπει να διαδραματίσει  η Αυτοδιοίκηση συνολικά στη σχέση της με

το πολιτικό σύστημα και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  αναδιαταχτεί.  Είναι  ανάγκη

να  αναδιαταχτεί.  Πρέπει  με  τρόπο  θεσμικό  να  στηρίξει  την  πατρίδα

μας,  το  εθνικό  μας  κράτος  και  να  ενεργοποιήσει  ξανά  τους  πολίτες

μέσω  ουσιαστικών  συμμετοχικών  διαδικασιών.  Η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση πρέπει  να αναλάβει  έναν ολοένα και  μεγαλύτερο ρόλο

στην εκπόνηση και  εφαρμογή δημοσίων πολιτικών.  Να εγγυηθεί  την



πολιτική  ενότητα,  αλλά  και  την  κοινωνική  συνοχή  του  εθνικού

κράτους.  Και  να  το  κάνει  αυτό  με  αποτελεσματικότητα,  αξιοπιστία,

διαφάνεια και κομματική ανεξαρτησία.

Κυρίες  και  κύριοι  Δήμαρχοι,  εμείς  θέλουμε  μία  Αυτοδιοίκηση

ισχυρή  και  ακηδεμόνευτη.  Για  αυτό  και  μένουμε  μακριά  από

χρίσματα  και  στηρίξεις  στις  τοπικές  εκλογές.  Θέλουμε  μία

Αυτοδιοίκηση  που  θα  στηρίζει  την  πατρίδα  και  την  κοινωνία  μας,

που  θα  ανταποκρίνεται  στις  νέες  κοινωνικές  απαιτήσεις  και

ανάγκες. 

Το δίλημμα για εμάς ήταν και  θα είναι  πάντα ξεκάθαρο. Σιωπή

και  συναίνεση  στην  παρακμή  του  πολιτικού  συστήματος  ή

αναζήτηση  επιτέλους  λύσεων,  με  πρακτικό  όμως  πολιτικό

αντίκρυσμα;  Εμείς  απαντάμε  καταφατικά.  Θέλουμε  λύση

αυτοδιοικητική  και  ελληνική.  Θέλουμε  η  Αυτοδιοίκηση  να  βγει

μπροστά. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


