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1. Η επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθ-
μιση, στο χώρο της Α‘θμιας αυτοδιοίκησης,
θα καθορίσει τη ζωή μας για τα επόμενα
χρόνια. Ο δημόσιος διάλογος αποδεικνύεται
φτωχός. Για την αναγκαιότητα του εγχειρή-
ματος προβλήθηκαν, κυρίως, τα επιχειρή-
ματα της εξοικονόμησης πόρων και των με-
γάλων δομών, που θα οδηγήσουν σε ανά-
πτυξη. Η προτεινόμενη από το υπουργείο
λύση, στα υπαρκτά προβλήματα της αυτοδι-
οίκησης, προβάλλεται ως μονόδρομος. Εί-
ναι, όμως, έτσι;

2. Στο επιχείρημα της εξοικονόμησης πό-
ρων και της ανάπτυξης οι απαντήσεις δεν
είναι πειστικές. Αξιολογήθηκε, αλήθεια, ο
“Καποδίστριας“; Ποιοι ΟΤΑ και γιατί είναι
υπερχρεωμένοι και ποιοι νοικοκυρεμένοι;
Πού γίνονται υπερτιμολογήσεις και πού αν-
θούν οι μελετοκατασκευές; Στους μικρούς
δήμους είναι που ανθεί η αδιαφάνεια, η
διαφθορά, η κακοδιοίκηση; Ποιος έχει
μπλοκάρει το ΕΣΠΑ; Ποιος δεν ήταν συνε-
πής στο “Θησέα“ και τα ΟΠΑΑΧ; Η κε-
ντρική διοίκηση δεν ήταν αυτή που, όπως
ομολογείται, ουσιαστικά, υπονόμευε τον
“Καποδίστρια“; Η κεντρική διοίκηση δεν
ήταν αυτή που εισέπραττε και ανακατένει-
με πόρους στους ΟΤΑ ρουσφετολογικά; Τι
σημαίνει για τους πολίτες και την αυτοδιοί-
κηση η ένταξη των ΟΤΑ στο πρόγραμμα
σταθερότητας και πώς θα εξοικονομηθεί το
1,8 δισ. ευρώ; Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Με
τις περικοπές των ΚΑΠ που ήδη έχουν αρ-
χίσει; Με τη μείωση του αριθμού των αιρε-
τών και του αριθμού των εργαζομένων; Με
τοπική φορολογία, διεύρυνση και αύξηση
ανταποδοτικότητας, διαφοροποίηση παρε-
χόμενων υπηρεσιών ανά ΟΤΑ, εισχώρηση
του ιδιωτικού μέσω των ΣΔΙΤ στο δημόσιο
χώρο, υποχρηματοδότηση, ψαλίδισμα των
κοινωνικών πολιτικών; Ο άνεμος του οικο-
νομισμού ήδη διαπνέει την όλη πρόταση.
Και αυτό δεν οδηγεί σε ανάπτυξη.

3. Στο επιχείρημα ότι το μέγεθος δήθεν
του δήμου οδηγεί σε ανάπτυξη απαντά κα-
ταλυτικά η ευρωπαϊκή εμπειρία, εκτός αν
υποστηρίξουμε ότι εκεί δεν υπάρχει ανά-
πτυξη και δεν ξέρουν τι κάνουν, έτσι: 

στην Ε.Ε. των 15, ο μ.ο. κατοίκων ανά δή-
μο είναι 5.200,

στην Ε.Ε. των 25, ο μ.ο. κατοίκων ανά δή-
μο είναι 5.100,

στην Ελλάδα των 1.034 ΟΤΑ, ο μ.ο. κα-
τοίκων ανά δήμο είναι 10.735,

στη Γαλλία των 36.683 ΟΤΑ, ο μ.ο. κατοί-
κων ανά δήμο είναι 1.722,

στη Γερμανία των 12.312 ΟΤΑ, ο μ.ο. κα-
τοίκων ανά δήμο είναι 6.692,

στην Ισπανία των 8.111 ΟΤΑ, ο μ.ο. κα-
τοίκων ανά δήμο είναι 5.437.

Με τον “Καλλικράτη“, ο μ.ο. κατοίκων ανά
Δήμο στη χώρα μας θα είναι 37.000 περί-
που!

Τα ίδια και στην έκταση ανά ΟΤΑ, που
πλέον θα διαμορφωθεί από 127 σε 400,00
km2, περίπου, στη χώρα μας, τη διάσπαρτη
από νησιά και ακρωτήρια, κατά τα άλλα,
των Βαλκανίων.

Ενώ οι αντίστοιχοι μ.ο. στη Γαλλία είναι
14,9 - στη Γερμανία 29,0 - στην Ισπανία
62,4!

Το ζήτημα της ανάπτυξης, όπως φαίνεται
από τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία, δεν
ακυρώνεται από τις μικρές δομές αλλά από
τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

4. Με την προτεινόμενη χωροταξία υπη-
ρετούνται τα μεγάλα σχήματα. Χάνεται η μι-
κρή, τοπική κλίμακα. Υποχωρεί η δημοκρα-
τία. Οδηγούμαστε έτσι περισσότερο σε απο-
συγκέντρωση και όχι σε τοπική αυτοδιοίκη-
ση και αποκέντρωση. Αυτό γίνεται ορατό
από την προβλεπόμενη κηδεμονία της ειδι-
κής υπηρεσίας εποπτείας, την αντιμετώπι-
ση της Τ.Α. ως θεσμού γενικής κυβέρνησης,
την πρόταση για συνήγορο του δημότη, που
εξ ορισμού θέτει απέναντι την Τ.Α., και σω-
στά ως μέγεθος, και υποκαθιστά τη συμμε-

τοχή και εγγύτητα με δήθεν ανεξάρτητη αρ-
χή. Την όλη διοικητική αντίληψη που διέπει
το νομοσχέδιο.

5. Η έννοια της γεωγραφικής έκτασης,
του ορεινού και ημιορεινού αγροτικού χώ-
ρου απουσιάζει, από την οπτική των συντα-
κτών. Ο πληθυσμός είναι άλλο μέγεθος στα
αστικά κέντρα και άλλο στη διάσπαρτη
ιδιομορφία της ελληνικής επαρχίας. Οι πο-
λίτες, η ιδιομορφία, οι ανάγκες της ηπειρω-
τικής χώρας αγνοούνται. Οι δήμαρχοι όμως
των πρωτευουσών, που ηγεμονεύουν στην
ΚΕΔΚΕ και αποφασίζουν για το μέλλον
των πολιτών της επαρχίας αυτά δεν τα γνω-
ρίζουν. Δεν γνωρίζουν ότι στην επαρχία
αναφέρεται ένα πλήθος κατοίκων του κέ-
ντρου. Δεν γνωρίζουν ότι η επαρχία υποδέ-
χεται τριπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό κατοί-
κων ανά περιόδους (Πάσχα, Χριστούγεννα,
καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα, ελαιοσυγκομι-
δή, ...).

6. Η αντίθεση κέντρου - περιφέρειας λύ-
νεται υπέρ του κέντρου. Τα αστικά κέντρα
ουσιαστικά δεν επηρεάζονται παρά μόνο
οριακά από τον “Καλλικράτη“, τον οποίο
ουσιαστικά «πληρώνει» η ελληνική επαρ-
χία, η ηπειρωτική χώρα. 

7. Οι ενδοδημοτικές αντιθέσεις θα γνωρί-
σουν νέα ένταση. Στα αστικά κέντρα της
περιφέρειας, που εντάσσονται, οι μικροί
ΟΤΑ θα είναι οι αδύναμοι κρίκοι τόσο σε
θεσμική εκπροσώπηση όσο και σε θεσμικές
παρεμβάσεις. Αυτοί οι μικροί όμως ΟΤΑ και
οι οικισμοί τους αγκαλιάζουν τη μεγαλύτερη
έκταση της πατρίδας μας. Είναι ήδη η περι-
φέρεια της περιφέρειας και η θέση τους θα
επιδεινωθεί. Οι χώροι και οι άνθρωποι θα
αντιμετωπίζονται ως δεύτερης ή και τρίτης
προτεραιότητας. Η τοπική επιχειρηματική
δραστηριότητα, η τοπική οικονομία θα υπο-
χωρήσει.

8. Η περαιτέρω αστικοποίηση και ερημο-
ποίηση της υπαίθρου είναι προφανής. Το
ίδιο και η ποιότητα ζωής καθώς τα δίκτυα,
που πρέπει να συντηρήσει ένας μικρός
ΟΤΑ, τα οποία δεν αφορούν έναν ΟΤΑ του
κέντρου, (ύδρευσης, αποχέτευσης, παραγω-
γικά δίκτυα αγροτικών δρόμων, υποδομές
διεσπαρμένες σε πολλά δημοτικά διαμερί-
σματα, κ.λπ.) δεν συναρτώνται πάντα με τον
πληθυσμό του. Τα παραγωγικά, για παρά-
δειγμα, δίκτυα για τη λειτουργία του αγροτι-
κού τομέα, δεν αφορούν μόνο τους κατοί-
κους του μικρού ΟΤΑ, αλλά τους πολλα-
πλάσιους των μεγάλων κέντρων, που έχουν
αναφορές σ`αυτά αλλά και τα ίδια τα αστι-
κά κέντρα, στα οποία κατευθύνεται η γεωρ-
γική παραγωγή. Η περιοχή αναφοράς των

μικρών ΟΤΑ και οι αντίστοιχες υποδομές
αποτελούν αναπτυξιακά ζητήματα για τη
χώρα αλλά και ζητήματα ύπαρξης των αν-
θρώπων και των γεωγραφικών χώρων της
πατρίδας μας, πέραν των αστικών κέντρων.

9. Τα προβλήματα αυτά, που αποτελούν
καθημερινό βίωμα των μικρών ΟΤΑ, δεν
αναδεικνύονται, δεν αξιολογούνται και δεν
αντιμετωπίζονται, ούτε από το κεντρικό
κράτος, ούτε από τους μεγάλους ΟΤΑ της
χώρας, ούτε με την επιχειρούμενη μεταρ-
ρύθμιση. Ενισχύεται, αντίθετα, η πλήρης
αστικοποίηση της χώρας και η αντίστοιχη
ερημοποίηση των μικρών και μεσαίων οικι-
σμών.

10. Οδηγούμαστε τον Νοέμβριο σε εκλο-
γές επάρχων. Το μέγεθος του δήμου επηρε-
άζει καθοριστικά και τους όρους της αυτο-
διοίκησης. Οι πολίτες στερούνται των όποι-
ων δυνατοτήτων παρέμβασης. Το τοπικό χά-
νεται στο υπερτοπικό μέγεθος. Χάνεται η
συνοχή, η εγγύτητα, η ταύτιση του πολίτη με
το χώρο, με τους ανθρώπους του και το δή-
μο, που ωθούν σε ενεργοποίηση και συμμε-
τοχή. Η Τ.Α. που λειτούργησε ιστορικά στον
ελλαδικό χώρο, ως κοινωνία προσώπων,
που επανασυστήθηκε από τον Ε. Βενιζέλο
και αναπτύχθηκε στα χρόνια της εθνικής
αντίστασης οδηγείται στα όρια της εξαφάνι-
σης.

11. Οδηγούμαστε πλέον σε συγκεντρωτι-
σμό τόσο σε οικονομικό και πολιτικό όσο
και σε λειτουργικό και κοινωνικό επίπεδο.
Σε συρρίκνωση της δημοκρατίας, αποστα-
σιοποίηση των πολιτών, εξαφάνιση της μι-
κρής οικονομίας, αστικοποίηση, υποχρημα-
τοδότηση, μεταφορά οικονομικών βαρών
στους πολίτες.

12. Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες που
οδηγούν στην εξαφάνιση των μικρών ΟΤΑ
και του ρόλου τους, στην επιβάρυνση και
αποστασιοποίηση των πολιτών, θα πρέπει
όλοι να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο, που θα
διατηρήσει τις μικρές πόλεις, τα μικρά νη-
σιά και τα χωριά μας στη ζωή. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:
1. Την παραμονή του αριθμού των ΟΤΑ

ως έχει. Οι όποιες συνενώσεις να γίνουν με
τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Να
αξιοποιηθεί, ταυτόχρονα, ο αυτοδιοικητικός
πλούτος των πολλαπλών και αδιαβάθμιτων
μορφών συνεργασίας (προγραμματικές
συμβάσεις, διαδημοτικές συνεργασίες, συ-
μπολιτείες, δίκτυα …), που έχουν αναφορές
στην ευρωπαϊκή εμπειρία, στην ελληνική
παράδοση και ιδιομορφία.

2. Τη θεσμοθέτηση ενός Ειδικού Αναπτυ-
ξιακού Προγράμματος, ενός προγράμματος
κοινωνικής συνοχής, μικρών και μεσαίων
ΟΤΑ, που θα δημιουργεί τις οικονομικές και
θεσμικές προϋποθέσεις για τη σύγχρονη
λειτουργία και ανάπτυξη των μικρών δήμων
και κοινοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό θα επι-
λύει σε βάθος πενταετίας τα προβλήματα
βασικών υποδομών, κοινωνικών υπηρε-
σιών, προστασίας του περιβάλλοντος και
αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος
καθώς και της λειτουργίας των μικρών ΟΤΑ.
Οι πόροι του προγράμματος θα πρέπει να
θεσμοθετηθούν. O τρόπος υλοποίησής του
οφείλει να είναι απλός και στο σχεδιασμό
και τη διαχείρισή του να μετέχουν εκπρόσω-
ποι των μικρών ΟΤΑ, που γνωρίζουν τα με-
γέθη και τις ανάγκες.

3. Με τροποποίηση του καταστατικού, τη
θεσμοθέτηση ποσόστωσης, τουλάχιστον
50%, στα όργανα της ΚΕΔΚΕ, προκειμένου
να εκπροσωπηθούν ουσιαστικά, αυτόνομα
και χωρίς εξαρτήσεις οι μικροί ΟΤΑ όλης
της χώρας (μικρά νησιά, ημιορεινές και
ορεινές περιοχές, δήμοι και κοινότητες μέ-
χρι 10.000, για παράδειγμα, κατοίκους, ...)
που σήμερα αποτελούν το 85% περίπου
των ΟΤΑ της χώρας και στερούνται εκπρο-
σώπησης. Η εκπροσώπηση αυτή του πλή-
θους των μικρών ΟΤΑ συσχετίζεται άμεσα
με ευρύτερες ανθρωπογεωγραφικές ενότη-

τες, που έχουν να επιλύσουν ένα σύνολο
σύνθετων προβλημάτων επιβίωσης και
αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Σε κάθε, τέλος, περίπτωση, με δεδομένη
τη βούληση του υπουργείου να νομοθετήσει
τον “Καλλικράτη“, το γεγονός ότι συμφωνη-
μένες αυτοδιοικητικές αρχές και κόκκινες
γραμμές δεν προβλήθηκαν από ΚΕΔΚΕ -
ΤΕΔΚ και ιστορικές και γεωγραφικές ενό-
τητες δεν λήφθηκαν υπόψη, προτείνουμε:

1. Εκδημοκρατισμό της διαδικασίας χω-
ροθέτησης. Ενιαία εφαρμογή των συμφωνη-
μένων κριτηρίων ανά δήμο και νομό. Μέχρι
σήμερα δεν έγινε διαβούλευση με βάση τα
κριτήρια που ανακοινώθηκαν. Η διαβούλευ-
ση έγινε με βουλευτές και παράγοντες. Εξω-
θεσμικά και όχι θεσμικά. Μυστικά και όχι
δημόσια. Ο δημόσιος διάλογος χωρίς αξιολό-
γηση των κριτηρίων και σε ασφυκτικά χρο-
νικά πλαίσια είναι προσχηματικός. Είναι
λογικό, έτσι, και στρεβλώσεις να υπάρχουν
και σοβαρός αναπτυξιακός σχεδιασμός να
μη γίνεται και η συνοχή των τοπικών κοινω-
νιών να τραυματίζεται. Ενώ, για παράδειγ-
μα, στο νησιωτικό χώρο γίνεται προσπάθεια
να κρατηθούν μικρά νησιά, ακόμα και σε
βάρος μεγάλων, στην ορεινή χώρα δεν φαί-
νεται να επικράτησε μιά τέτοια λογική. Η
ΚΕΔΚΕ, όφειλε με βάση τα κριτήρια της
Κυλλήνης (πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολι-
τισμικά, κοινωνικοοικονομικά ...), τις προ-
τάσεις των ΟΤΑ και των ΤΕΔΚ να διαμορ-
φώσει πρόταση σε αυτό το κορυφαίο ζήτη-
μα. Δεν το έχει κάνει.

2. Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου
της ορεινότητας, σε ό,τι αφορά την προτει-
νόμενη από το υπουργείο χωροταξία, να λη-
φθούν υπόψη η Κ.Υ.Α. 454/2001 καθώς
και οι κοινοτικές οδηγίες 75/268/ΕΟΚ,
81/645/ΕΟΚ, 85/148/ΕΟΚ, όπως ισχύουν.
Σε διαφορετική περίπτωση ο τρόπος θεώ-
ρησης της ορεινότητας θα είναι ασύμφωνος
με τις κοινοτικές οδηγίες και αυτό θα έχει
αρνητικές αναπτυξιακές συνέπειες. Με βά-
ση την ορεινότητα, όπως, άλλωστε, και για
το νησιωτικό χώρο, αναπτύσσονται ανα-
πτυξιακές πολιτικές και πολιτικές συγκρά-
τησης του πληθυσμού, τόσο από την κοινό-
τητα όσο και από την ελληνική κυβέρνηση.
Δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση ο προσ-
διορισμός της ορεινότητας στον “Καλλικρά-
τη“ με τον προσδιορισμό της ορεινότητας
στην κοινότητα και τον επίσημο ευρωπαϊκό
κατάλογο των ορεινών περιοχών, που χρη-
σιμοποιεί η χώρα στις πολιτικές της.

3. Διασφάλιση, με δεσμευτικό τρόπο,
στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος
και του προϋπολογισμού των νέων καλλι-
κράτειων ΟΤΑ, ότι οι πόροι που ήδη παρά-
γονται σε έναν καποδιστριακό δήμο επι-
στρέφουν ως επένδυση στο δήμο που παρή-
χθησαν και δεν διαχέονται παντού. Πολύ δε
περισσότερο όταν αυτοί οι τ. δήμοι έχουν εί-
τε μειονεκτικά είτε ορεινά χαρακτηριστικά.

4. Αποχωρισμός των αυτοδιοικητικών
εκλογών από αυτές των ευρωεκλογών. Τι
αλήθεια επιδιώκεται με την ταυτόχρονη διε-
ξαγωγή τους; Η ένταση του κομματισμού; Η
διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής στις
ευρωεκλογές; Η εξοικονόμηση πόρων; Και
τι σχέση έχει η Τ.Α. με τα μέτωπα που θα
σχηματίζονται για τις ευρωεκλογές; Φαντα-
στείτε προεκλογικό διάλογο για δήμο, περι-
φέρεια και ευρωεκλογές ταυτόχρονα. Θα
χαθεί η συζήτηση για την αυτοδιοίκηση. Και
γιατί 5/ετής η θητεία των αιρετών οργάνων;
Ενισχύεται έτσι η άμεση δημοκρατία;

5. Η θεσμοθέτηση, τέλος, του 50+1%
στην εκλογή των αιρετών καθώς και η μετο-
νομασία των δημοτικών και τοπικών διαμε-
ρισμάτων σε δημοτικές και τοπικές κοινότη-
τες, η επαναφορά δηλαδή του όρου κοινό-
τητα, καταγράφονται στα θετικά. Θεσμοί,
όμως, χωρίς εξουσία και πόρους είναι κατα-
δικασμένοι να πεθάνουν. Και εάν όχι στην
Τ.Α. οι εκλογές με απλή αναλογική τότε,
αλήθεια, πού;.

Ο “Καλλικράτης”, απειλή 
για την ελληνική επαρχία

Του Δημήτρη Α. Δριμή
δημάρχου Αετού, μέλους του Δ.Σ. 

της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας


