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BEMATA

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ν.Α.Ε.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ, μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ, «Ανεξάρτητη Νομαρχία»

Ο «Καλλικράτης» δεν είναι Μεταρρύθμιση.
Είναι ένα ακόμη δημοσιονομικό μέτρο…
Το Σχέδιο Νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση και το εκλογικό του σύστημα βάζει
στο περιθώριο δυνάμεις που θέλουν να εκφραστούν μέσα από την Αυτοδιοίκηση.
Αυτό οδηγεί σε περιστολή της Δημοκρατίας.
Συσχετίζοντας τον «Καλλικράτη» με τα
τραγικά γεγονότα που σημειώθηκαν στις
κινητοποιήσεις της Αθήνας το μέλος του
Δ.Σ. της ΕΝΑΕ και επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Νομαρχία» κ. Γιώργος
Αγοραστάκης, τόνισε ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας. Η κοινωνία χρεώνει πια τη δραματική θέση της
χώρας σε όλο το πολιτικό σύστημα, γεγονός που θέτει πλέον σε αμφισβήτηση τους
θεσμούς που μοιάζουν να έχουν χρεοκοπήσει. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί πλέον
μια σωστή ανάγνωση και η εμμονή σε δευτερεύουσες διατάξεις του «Καλλικράτη»
δεν δίνει απαντήσεις.
Κρίνοντας τις βασικές θέσεις του Νομοσχεδίου, ο κ. Αγοραστάκης στάθηκε μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:
«Ο «Καλλικράτης» δυστυχώς κατάντησε
από διοικητική, δημοκρατική μεταρρύθμιση που έπρεπε να είναι μέρος των δημοσιονομικών μέτρων που επέβαλε η Κυβέρνηση αποβλέπει καθαρά στον περιορισμό του
δημόσιου χώρου, στη συρρίκνωση της δημοκρατίας και στην παραπέρα αποξένωση
της κοινωνίας.
Εμείς σε ότι αφορά τον «Καλλικράτη» τοποθετηθήκαμε στο περασμένο συνέδριο ανοιχτά και καθαρά. Ορίσαμε βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί μια διοικητική μεταρρύθμιση και για τις οποίες προϋποθέσεις είπαμε ότι ο «Καλλικράτης» δεν
τις ικανοποιεί. Η δουλειά μας λοιπόν σήμερα είναι πολύ απλή. Ξαναλέμε τα ίδια πράγματα και λέμε ότι δεν τα ικανοποιεί. Ανοιχτά
και καθαρά.
Η πρώτη προϋπόθεση είναι η αποκέντρωση του κράτους, προς την Αυτοδιοίκη-

ση και ο περιορισμός του κράτους στον επιτελικό του ρόλο. Αυτό δεν συμβαίνει.
Δεύτερον, όλες οι αρμοδιότητες που είχαμε πει στη βάση του προηγούμενου κανόνα της κρατικής περιφέρειας και όλων των
μονοκλαδικών δομών των Υπουργείων της
περιφέρειας και στους νομούς θα πρέπει να
περιέλθουν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, δεν ικανοποιείται.
Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτό, όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά έχουμε περικοπή θεσμοθετημένων πόρων κατά 1,8 δις.
Στα θέματα της δημοκρατίας όπως εκφράζονται με τα εκλογικά συστήματα, αυτό
το σύστημα είναι ενισχυμένη, super ενισχυμένη αναλογική. Περιθωριοποιεί κάθε πολιτική και κοινωνική δύναμη η οποία θέλει να
εκφραστεί μέσα από την Αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι περιστολή της δημοκρατίας.
Τρίτον, πρέπει να αναβαθμιστούν λέγαμε τα συλλογικά όργανα εις βάρος των μονοπρόσωπων. Αυτό δεν συμβαίνει.
Τέταρτον, η συμμετοχή των πολιτών πρέπει να είναι πιο άμεση στη διαχείριση των
υποθέσεων της. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Το αντίθετο μάλιστα. Τα μεγάλα σχήματα καταστρέφουν την αρχή της εγγύτητας που είναι η θεμελιώδης αρχή της Αυτοδιοίκησης.
Λέγαμε ακόμα ότι η εισαγωγή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει να
γίνει εις βάρος της πολιτικής και διοικητικής
οντότητας της Νομαρχίας, η οποία πρέπει
να διατηρηθεί μέσα στα πλαίσια της Περιφέρειας. Τώρα καταστρέφεται όλο αυτό. Καταστρέφεται η Αυτοδιοίκηση».
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