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I. Εισαγω γή

Η αντιφ ατική πορεία συγκρότησης του κράτους πρόνοιας, η πορεία ανάπ τυξής του όπως και
η δομική του κρίση, που σ ηματοδοτείται από τις νεοσ υντηρητικές αναδιαρθρώσεις οι οποίες
διαπερνούν ολόκληρο το οικονομικό και πολιτικό εποικοδόμημα, πρέπει να αποτελόσουν
σ τοιχεία ανάλυσης και επιστημονικής αναζήτησης, τόσο στο γενικό πολιτικοδιοικητικό
επίπεδο (κεντρική διοίκηση) αλλά ιδιαίτερα στο τοπικό, περιφερειακό επίπεδο (αυτοδιοίκηση).
Η κοινωνική λειτουργία του κράτους δεν πρέπει να αποσπάται και να εκλαμβάνεται μόνο σαν
σ τοιχείο τω ν δικών του ιδιαίτερω ν κεντρικώ ν αυστηρών διοικητικών δομών, αλλά οφ είλουμε
να διακρίνουμε τη ν κοινωνική λειτουργία και τον ειδικό ρόλο που παίζει η αποκεντρω μένη και
αντιφ ατική αυτοδιοικητική μορφή του κράτους σε τοπικό επίπεδο.
Η τοπική αυτοδιοίκηση επ ιτελεί μια σειρά λειτουργίες, οι οποίες από μόνες τους
π εριέχουν ευδιάκριτα σ τοιχεία του κράτους πρόνοιας. Η κρίση του κράτους πρόνοιας και κατά
προέκταση η νεοσυντηρηπκή πολιτική, που θ έτει υπό αμφισβήτηση τις κοινω νικές λειτο υρ γίες
του κράτους, έχ ει σαν συνέπεια στοιχεία αυτής τη ς κρίσης να μεταφ έρονται στην εσω τερική
δομή των τοπικών συμβουλίων (αυτοδιοίκηση). Επιπρόσθετα, η αυτοδιοίκηση αδυνατεί να
ανακόψ ει τη νεοσυντηρηπκή προέλαση που αμφισβητεί σχεδόν πλήρως την ύπαρξη του
κράτους πρόνοιας.
Η προοπτική τη ς Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης επ ανατοπ οθετεί σε νέο εκσυγχρονισπκό
πλαίσιο τις κοινω νικές λειτο υρ γίες του κράτους και αποδίδει στην αυτοδιοίκηση εκ είνες πς
αρμοδιότητες που απαιτούν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό άλλω στε έδ ειξε και η
συνάντηση του Ζακ Ντελόρ, σπς 19 Μ αίου 1988 στη Βόννη, με τους τοπικούς πρωθυπουργούς
των γερμανικώ ν κραπδίων, όπου ο Πρόεδρος τη ς Επιτροπής τόνισε την αναγκαιότητα
συγκρότησης στο εσω τερικό της ενω μένης Ευρώπης περιφερειών, στις οποίες θα πρέπει να
μεταφ ερθούν αυτόνομες αρμοδιότητες, ενώ δεν παρέλειψ ε να εξά ρ ει το λειτουργισμό και τη
χρησιμότητα που διασφαλίζει το ομοσπονδιακό μοντέλο της Γερμανίας, το οποίο μπορεί να
εκλη φ θεί σαν παράδειγμα για αποκέντρωση και περιφερειοποίηση συνολικά τη ς κοινότητας'.
Η συμμετοχή των γερμανικώ ν κραπδίων στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, δεν απ οτελεί εμπόδιο
σ’ αυτή τη διαδικασία, ανπ θετα ο δομικός τους λειτουργισμός υπόσχεται το δρόμο τη ς κοινής
επ ιτυχίας1
2. Η προωθούμενη αναδιάρθρωση των ίδιων των δομών τη ς αυτοδιοίκησης εισ άγει ένα
νέο λειτουργισμό στο θεσμό, χρήσιμο για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ο ι σύγχρονες τάσ εις
που τροφ οδοτεί η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ασκούν στο ελληνικό αυτοδιοικηπκό μοντέλο

1. W altgang Renzsch: Deutsche Länder und Europäische Integration. Kom petenzverluste und neue Handlungschancen
In einen "Europa der Region* Bonn 1 989 σελ. 3 7
2. G eorg-B erndt O schatz und H orst Risse Europäische Intergration und deutscher Föderalism us. Europa-Archiv,
Folge 1 /1 9 8 8 σ ελ 16
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άμεση πολιτική επιρροή. Ο ι πεπαλαιω μένες ελλη νικές αυτοδιοικητικές σχέσεις, οδηγήθηκαν
σε σύγκρουση μ ε τις προω θημένες ευρω παϊκές δομές.
Ο εκσυγχρονισμός τη ς ελληνικής αυτοδιοίκησης, είναι αναγκαίος όρος για να
συντονιστεί η οικονομία μας στα κοινοτικά πρότυπα Το ελληνικό αυτοδιοικητικό έλλειμ μ α
επ ιβάλλει την επανατοποθέτηση του αναπτυξιακού, κοινωνικού, ρόλου που οφ είλει να
διαδραματίσει η αυτοδιοίκηση στα κοινοτικά π λαίσια Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μ ελέτη των
αργοπορημένων αυτοδιοικητικών σχέσεων που παρατηρήθηκαν τα νεότερ α χρόνια στην
Ελλάδα, η υποβάθμιση του κοινωνικού ρόλου τη ς αυτοδιοίκησης, αλλά και οι ταχύρρυθμες
μ εταβολές που υπ αγορεύει η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οποία προωθώντας τη ν άμεση σύνδεση
των περιφερειών και εν γ έν ει των αυτοδιοικητικών οργάνων μ ε τα κοινοτικά όργανα, εν δ έχ ετα ι
να επ ιφ έρει τη διάσπαση του εθνοκράτους ισχυροποιώντας τις υπ ερεθνικές δομές.

2 . Α ναδιάρθρω ση τω ν Δομώ ν τη ς Α υτοδιοίκησ ης και Ευρω παϊκή Ο λοκλήρω ση

Η κοινωνική λειτουρ γία του κράτους, ο αναπ τυξιακός του ρόλος, αλλά και ο ιδιαίτερος ρόλος
τη ς αυτοδιοίκησης, δεν μπορούν να εξετά ζο ντα ι αποσπασματικά και μεμονωμένα, αλλά πρέπει
να εντάσσονται και να προσεγγίζονται κάτω από το πρίσμα των γενικότερω ν πολιτικοοικονομικών
και διεθνώ ν εξελ ίξεω ν και των τάσεων τη ς κοινω νίας Η οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη,
όταν δεν σ υνδέονται μ ε την πολιτική των διεθνών σχέσεων και τις θεω ρίες συγκρότησης και
ανάπτυξης των εθνικών κρατών, μπορεί να αποδειχθούν αμφίβολης εφαρμογής και περιορισμένης
χρησιμότητας.
Ο ι πρόσφατες εθνικές εκρήξεις που σημειώνονται στην Ε Σ Σ Δ , τη Γιουγκοσλαβία και
τις ά λλες ανατολικές χώρες, έχουν σαν απ οτέλεσμα τη 'μετατόπ ιση του κοινοτικού
ενδιαφ έροντος και των προτεραιοτήτω ν προς την Κεντρική Ευρώπη μ ε εξασ θένηση του
ενδιαφ έροντος για τη Μ εσ όγειο'3, ανάγοντας τα εθνικά προβλήματα, σε βασικές παραμέτρους
για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των κρατών. Ο ι αναπ τυγμένες χώ ρες αρχικά, θα
προωθήσουν μεγάλα επ ενδυτικά προγράμματα, σε επ ιλεγμένα νέα κράτη, τα οποία θα
πληρούν ορισμένους πολιτικούς όρους, ενώ δεν προτίθενται να προσφέρουν ανεξαιρέτω ς
οικονομική βοήθεια συνολικά στην Ε Σ Σ Δ , και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επ ιλεγεί, σαν
χώρα πιλότος η αχανής Δημοκρατία τη ς Ρωσίας. Μ εγά λες επ ενδύσεις και οικονομική βοήθεια
θα κατευθυνθούν στις ολιγοπληθείς Δημοκρατίες της Βαλτικής, ώστε μέσα από το συγκεκριμένο
οικονομικό πρότυπο να αποκαλυφθεί το ιστορικό 'σφ άλμα* τη ς Ρωσίας και η επ ιλογή τη ς για
σοσιαλισμό στην Ε ΣΣΔ .
Ο ι ε ξ ε λ ίξ ε ις σ την Ε Σ Σ Δ , τη Γιουγκοσ λαβία και ά λ λ ες α ν α το λ ικ ές χώ ρες,
επαναπροσδιορίζουν σε ν έα βάση και τη ν προοπτική τη ς Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω σης, ενώ τα
δεδομένα διαρκώς μεταβάλλονται *η Ελλάδα εκ των πραγμάτων κινδυνεύει να γλιστρήσει (εάν
δ εν έ χ ει ήδη γλιστρήσει) έξω από το κεντρικό σώμα τη ς κοινότητας, *να περιφερειοποιηθεΓ,
να είνα ι τυπ ικά και νομικά ισότιμο μ έλος αλλά ουσιαστικά να αδυνατεί να σ υμμετάσχει πλήρως
στις διαδικασίες τη ς ενοποίησης, Κυρίως τη ς οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης"4.
Μ άλιστα, το Σεπ τέμβριο του 1 9 9 1 , η Ο λλανδική Προεδρία, υποβοηθούμενη από τη Γερμανία.

3.
Π. Κ. Ιωακειμίδης. Η Ευρώπη οε Μ εταλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα στη νέα Π ροοπ τκή Εκδόσεις
θ εμ έλ ιο . Αθήνα 1990 οελ. 128
4. Π Κ Ιω ακειμίδης ο.π.σελ 109
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επιχείρησε αρχικά, ανεπιτυχώς, να δημιουργήσει την κοινότητα των δύο ταχυτήτων, αποκλείοντας
τα λιγότερο αναπ τυγμένα κράτη μέλη από την Οικονομική και Νομισμαπκή Ενωση (Ο Ν Ε )56
.
Τα υψηλά συγκριπκά π λεονεκτήματα που διαθέτουν οι ανατολικές χώρες, όπως η
υψηλή επιστημοτεχνική εξειδίκευσ η του εργατικού δυναμικού ο πλούτος σε πρώτες ύλες, οι
κοινές ιστορικοπολιτικές παραδόσεις μ ε την οικονομική δύναμη τη ς ενω μένης Γερμανίας
(Κροατία, Σλοβενία, Ο υγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Β αλτικές Δ ημοκρατίες) δυσχεραίνουν, αν δεν
απ οκλείουν πλήρως, τη ν προσπάθεια τη ς χώρας μας για οικονομική ανάπ τυξη στις ν έες δομές
τη ς Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Σ τη ν περίοδο τη ς καπιταλιστικής ανασυγκρότησης και στην προοπτική τη ς Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρω σης, το σύστημα διοίκησης διέρχεται συχνές αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις,
οι οποίες όλο και περισσότερο αποκτούν διαρκή χαρακτήρα Ο ι βασικοί λόγοι που επιβάλλουν
τις σ υχνές αναδιαρθρώσεις στην εσω τερική δομή των κρατικών οργάνων σε κεντρικό αλλά
και σ ε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να αποδοθούν : στη ραγδαία μονοπωλιακή
•κοινωνικοποίηση’ τη ς παραγωγής μαζί μ ε την παράλληλη διατήρηση τη ς ατομικής σχέσης
ιδιοποίηση των αποτελεσμάτω ν της, που α υ τές έχουν σαν συνέπεια την υπέρβαση και τον
εκσυγχρονισμό των πεπαλαιωμένων κοινωνικών σχέσεων. Η διαρκής πίεση που εξα σ κεί στις
συγκεντρω τικές δομές τη ς εξουσ ίας, ο ιδεολογικός παράγοντας, δηλαδή η μακρόχρονη και
επίμονη πάλη των ρεφορμιστικών, εκσυγχρονιστικών πολιτικών δυνάμεων*.
Ο ειδικευμένος εργαζόμενος τη ς εποχής τη ς πληροφορικής, των νέων τεχνολογιώ ν
και τω ν οικονομικών ολοκληρώσεων, διεκδικεί και συχνά επ ιτυγχάνει τη δική του συμμετοχή
σπς διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Ο ι εθνικές όμως και υπ ερεθνικές εξουσ ιασ τικές
δομές, σταδιακά και μ ε μεθοδικότητα, προσανατολίζονται να εντάξουν τη λαϊκή αυτενέργεια,
όπως και τα δομικά όργανα αυτοέκφρασής της, δηλαδή τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής,
στην πολιπκή τη ς κοινωνικής συναίνεσης, την ενσωμάτωση και την πλήρη έντα ξη στο
σύσ τημα
Η εποχή των εθνικών και υπερεθνικών ολοκληρώσεων, χαρακτηρίζεται από την ήττα
τη ς αριστερός και την υποχώρηση τη ς ιδεολογίας της. Η ενσωμάτωση των δυνάμεων που
εκφ ράζει στο σύστημα και η συναίνεσή τους για το π εριεχόμενο και το βάθος των
δρομολογούμενω ν τοπικών και περιφερειακών ολοκληρώσεων, η κατάρρευση των χωρών
προτύπων, α ν έδ ειξε μ ε τον καλύτερο τρόπο, τη συγκρότηση αυστηρών συγκεντρωπκών
δομών, στο εσω τερικό των οργάνων τη ς αυτοδιοίκησης. Ενώ η πολιτική τη ς π ερεστρόικα
π ροβάλλει το μοντέλο του δημάρχου τη ς Μ όσχας Ποπόφ, οπαδού τη ς καπιταλιστικής
ανάπ τυξης στη Ρωσία, ο οποίος πρόσφατα ανακάλυψ ε την οικονομία τη ς αγοράς.
Η πολιπκή και κοινωνική συναίνεση που δίδεται μαζί με την αριστερά σπς κοινω νικές
δυνάμεις που ηγούνται αυτών των διεθνών ανακατατάξεω ν, είναι ένα ζητούμενο, κατά πόσο
μπορεί να απ οκαλυφθεί από την ταξική πάλη αναδείχνοντας τόσο την επ ικαιρότητα του
μαρξισμού, αλλά και την τοξικότητα των θεσμών, μη εξαιρουμένης τη ς αυτοδιοίκησης.

3 . Η Ε.Ο .Κ . τω ν Π εριφ ερ ειώ ν και το Ε λλη νικό Α υτοδιοικηπ κό Ε λλ ειμ μ α

Η διοικηπκή ιστορία τη ς Ελλάδας από την απελευθέρω ση μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται από
έντασ η του συγκεντρωπσμού, ο οποίος διαπερνά ολόκληρο το πολιπκό μας σύσ τημα Η

5.
6.

Ελευθεροτυπ ία 1 2 /9 /1 9 9 1
Τρύφωνας Κωστόπουλος. Λαϊκή Συμμετοχή και Νομαρχιακά Συμβούλια. "Επιστημονική Σκέψη" τευχ. 4 4 σ ελ 20
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αναχρονιστική δομή τη ς ελληνικής κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, τροφοδοτούν την
έλλειψ η αστικού ορθολογισμού, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη γραφ ειοκρατία στη
λειτουργία των οργάνων της. Η ανεξήγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στον εκσυγχρονισμό
των δομών τη ς και η αδυναμία τη ς να προσαρμοστεί και να συντονίσει τα βήματά τη ς με τα
αντίσ τοιχα ευρω παϊκά δεδομένα, αναμφ ίβολα θέτο υ ν το πρόβλημα των θεσμικώ ν
μεταρρυθμίσεω ν και αναδόμησης τη ς ελληνικής κοινωνίας σε άμεση π ροτεραιότητα
Η συμμετοχή της Ελλάδας στις ταχύρρυθμες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης,
πραγματοποιείται σε μια ιστορική συγκυρία που βρίσκει όλες τις κυρίαρχες π ολιτικές δυνάμεις
να συμπίπτουν και να συμφωνούν για την αντικειμενική πορεία ενσωμάτωσης τη ς χώρας στην
Ε.Ο.Κ. Η πολιτική που προδιαγράφει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τη ς ελληνικής κοινωνίας,
όφ ειλε να συνδυάζεται με άμεσο επαναπροσδιορισμό της δομής και της λειτουργίας των
αυτοδιοικηπκών οργάνων, αλλά και με την εισαγωγή νέων μορφών διοίκησης και τοπικής
ρύθμισης, ανάλογων των ευρωπαϊκών, όταν μάλιστα στην Ευρώπη σ υζητείται η διαδικασία τη ς
π εριφερειακής αποκέντρωσης και τη ς μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το κέντρο στα
θεσ μοθετημένα περιφερειακά όργανα7. Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση εισαγω γής σύγχρονων
μεθόδων διοίκησης, μπορεί να έχ ει καταστροφικές συνέπ ειες και τούτο γιαπ "όσο περισσότερο
προχωρά η διαδικασία τη ς Ολοκλήρωσης (άρση των περιορισμών στο εμπόριο και στην κίνηση
των συντελεστώ ν), τόσο λιγότερο είναι πιθανό να υπάρξει σύγκλιση με πς δυνάμεις τη ς
αγοράς"8, ενώ οι δομικές αναδιαρθρώσεις στο σύστημα κοινωνικής διοίκησης, θα μπορούσαν
να αναπληρώσουν ή ακόμα να περιορίσουν πς καταστροφικές σ υνέπ ειες που επιφέρουν οι
νόμοι της αγοράς.
Είναι ευδιάκριτες οι προθέσεις τη ς Ε.Ο.Κ. για την άμεση προώθηση όλων των βαθμιδών
της αυτοδιοίκησης. Η προοπτική αυτή διευκολύνει πς επ ιλογές και το υς υπολογισμούς των
ισχυρών εταίρω ν, για γρήγορη προσαρμογή και ενσωμάτωση τη ς ελληνικής κοινωνίας σπς
ανάγκες και π ς π ροτεραιότητες τη ς Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αλλω στε, ο ευρωπαϊκός
εκσυγχρονισμός των δομών τη ς αυτοδιοίκησης, λειτουργεί ευεργετικά για την ανάπ τυξη των
τοπικών κοινωνιών, ενώ όσο καθυσ τερεί η συγκρότηση των οργάνων τη ς δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο θα εξα σ θενεί επικίνδυνα και η κεντρική εθνική
διαπραγματευπκή ικανότητα τη ς Ελλάδας σπς σχέσεις τη ς με τα κεντρικά όργανα της
κοινότητας.
Τ α κράτη μ έλη τη ς κοινότητας, για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή το υς στα κοινοπκά
προγράμματα, υποχρεούνται να συνδέουν μ ε επ ιτυχία ό λες πς βαθμίδες τη ς αυτοδιοίκησης,
αλλά ιδιαίτερα πς π εριφ έρειες μ ε τα όργανα των Βρυξελλώ ν. Σ τη ν Ε.Ο.Κ. των περιφερειών
τα κράτη μ έλη θα εξασφαλίζουν την ισχυροποίηση των εθνικών περιφερειών, ανοίγοντας
αμέσως διοικητικά γραφ εία σπς Β ρ υξέλλες, τα οποία θα τους διασφαλίζουν την καλύτερη
ανταλλαγή πληροφοριών, μ ετα ξύ των θεσμικών οργάνων τη ς Ε.Ο.Κ. και των Τοπικών
Συμβουλίων.
Ο ι τάσ εις α υ τές καταγράφηκαν μ ε τον καλύτερο τρόπο σε δύο συνέδρια (Οκτώ βριος
1 9 8 9 στο Μ όναχο, Απρίλιος 19 90 σπς Β ρ υξέλλες) στα οποία έλαβαν μέρος 4 0 ανππρόσωποι
από κρατίδια και π εριφ έρειες τη ς Ë.O.K. Ο ι σύνεδροι αποφάσισαν όπ είνα ι ωφέλιμο και
λειτουργικό, η ενω μένη Ευρώπη να δομηθεί σε τρία βασικά διοικητικά επίπεδα: Τ α κραπδια
ή πς π εριφ έρειες, το εθνικό κράτος και την κοινότητα, τα οποία θα εφοδιαστούν μ ε νομοθεπ κά

7.
8.
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και εκτελεσ τικά όργανα Η ίδια έμφαση δίδεται και στην Περιφερειακή Χάρτα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που συζητήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1988*. Η Περιφερειακή Χάρτα το νίζει την
ανάγκη δημιουργίας περιφερειών στις οποίες πρέπει να εκλέγοντα ι τα κοινοβούλια (Αρθρ. 6
και 9 ) να συγκροτούν νομοθετικά και εκτελεσ τικά σώματα (Αρθρ. 7 -1 1 ) που θα έχουν σαν
βασικές αρμοδιότητες τον έλεγχο τη ς π εριφερειακής οικονομίας, την υγεία, τα σχολεία, και
τις π ολιτιστικές δραστηριότητες (Αρθρ. 12), την επιβολή φόρων κ,τλ.
Η εισαγω γή τη ς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να έχ ει
την έννοια ενός τοπικού και περιορισμένου αιτήματος. Η μεγάλη πρόκληση τη ς Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρω σης είναι, κατά πόσο θα μπορέσει να επ ιφέρει ένα καίριο κτύπημα στο σύστημα των
πελατειακώ ν σχέσεων, που βάζει ανυπ έρβλητα εμπόδια για τον εκσυγχρονισμό τη ς ελληνικής
κοινωνίας. Η Ελλάδα, στερημένη προωθημένων διοικητικών δομών που θα τη ς επ έτρεπ αν μια
ισότιμη έντα ξη στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, είναι
αναγκασμένη για να μην απ ολέσει πλήρως τους κοινοτικούς πόρους, να αυτοσχεδιάζει και με
επ ικίνδυνους ερασιτεχνισμούς, να καταφ εύγει σε π ολιτικές ρυθμίσεις, που ξεφ εύγο υν από
το υς θεσμούς τη ς Ε.Ο.Κ. Αυτό γίνετα ι όταν οι Ο .Τ Α έρχονται να ανπκαταστήσουν το
αυτοδιοικητικό έλλειμμα τη ς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Ετσι οι θεσμοί
αυτοί ερχόμενοι σε άμεση επαφή, σύνδεση, με τα όργανα τη ς E.OJC, έστω και για πρόσκαιρο
οικονομικό όφελος, δημιουργούν επ ικίνδυνες σ υνέπ ειες που μπορούν να επ ιφέρουν σοβαρές
βλάβες τόσο στις εξω θεσμικές σχέσεις τη ς χώρας μας όσο και στην εθνική συνοχή. Πράγματι,
το τοπικό κοινωνικό στοιχείο τη ς ελληνικής επαρχίας, στην προσπάθειά του να αποσπάσει
οικονομικούς πόρους από την κοινότητα, συμμαχεί μ ε τις Β ρ υξέλλες, πς οποίες μ’ ένα
στρεβλό τρόπο αρχίζει να π ς αισθάνεται όπ βρίσκονται στο πλευρό του, και αυτό γιαπ' λόγω
του αυτοδιοικητικού κενού μοιραία παρακάμπτει την ελληνική κυβέρνηση επ ιδεικνύοντας στο
έπ ακρο σ τοιχεία κοσμοπολιπσμού, αυτοπροσδιορίζοντας τα ευρωπαϊκά του χαρακτηριστικά.
Κ ατά σ υνέπ εια η Ε.Ο.Κ. σε όσους δεν ακολουθούν πς σύγχρονες τάσ εις και αδυνατούν να
προσαρμόσουν π ς διοικητικές τους δομές, στην πολιτική του εκσυγχρονισμού και τη ς
μεταρρύθμισης, επιφυλάσσει μια πρώτου μ εγέθο υς έκπ ληξη, δηλαδή τη διάσπαση του
εθνοκράτους εκ των έσω. Σ ιγά-οιγά αρχίζει να αδυνατίζει η πλευρά του τριγώνου που σ υνδέει
τη ν ελληνική κυβέρνηση μ ε το υς οργανισμούς τη ς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ σταδιακά
ισχυροπ οιείται η π λευρά του τριγώνου, που συνδέει τους Ο .Τ Α μ ε πς Β ρ υξέλλες.
Ο ι εκσυγχρονιστικές προσπάθειες τη ς Ε.Ο.Κ. για αναδόμηση του λειτουργικού ρόλου
τη ς αυτοδιοίκησης, δεν ακολουθούν ευθύγραμμη πορεία αλλά προσκρούουν σ ε π αλιές
σ υνήθειες και δόγματα, που ανπστέκονται μ ε όλη τη δύναμη του παλιού.
Η ανάπ τυξη των π ελατειακώ ν σχέσεω ν και το αναγκαίο συμπλήρωμά τους, η
ανορθολογική διαχείριση, όπως και η σύμφυτη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να
επ εξερ γα σ τεί συγκροτημένες αναπ τυξιακές προτάσεις προς την κοινότητα, έχουν σαν
επακόλουθο η Ε λλάδα να απορροφά από πς προβλεπόμενες πιστώσεις, που τη ς αναλογούν
μήνο το 2 0 -3 0 % ,0, ποσοστό ρεκόρ για χώρα μ έλος τη ς κοινότητας. Τ ις μ εγα λύτερ ες απώ λειες
από α υ τά τα προγράμματα πς έχουν οι Ο .Τ Α μιας και οι πόροι των διαρθρωπκών ταμείω ν
έχουν σαν κύριους απ οδέκτες την αυτοδιοίκηση και τα περιφερειακά λαϊκά συμβούλια
Οσο η ελληνική κοινωνία διστάζει να διαρρήξει πς σχέσεις τη ς μ ε τον αναχρονιστικό
■θεσμό* των π ελατειακώ ν σχέσεων, επ ιλέγει έναν ολισθηρό και γι’ αυτό επικίνδυνο δρόμο, που9
1
0
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μας οδηγεί μ ε βεβαιότητα στο ευρωπαϊκό περιθώριο και την εθνική υποβάθμιση. Η δογματική
εμμονή στη διατήρηση πεπαλαιωμένων και συνεπώς αναχρονιστικών κοινωνικών σχέσεων, το
μόνο που μας διασφ αλίζει είνα ι η αναπαραγωγή μίζερων πολιτικών σχέσεων, ο επαρχιωτισμός
και μια θέσ η στο περιθώριο τη ς Ε.Ο.Κ. στη δεύτερη ή την τρ ίτη τα χ ύ τη τα
Ο ετεροχρονισμός για την κάλυψη του αυτοδιοικητικού ελλείμ μα τος αρχίζει να
τοπ οθετείται τουλάχιστον στη μεταπολιτευτική περίοδο αμέσως με την ψήφιση του Συντάγματος
του 19 75 , όπου αν και εισάγονται προωθημένες εκσυγχρονιστικές δ ια τά ξεις για την
π εριφερειακή αναδιάρθρωση του χώρου, οι συντηρητικές δυνάμεις που κυβέρνησαν την
περίοδο 1 9 7 4 -1 9 8 1 διστάζουν να εισηγηθούν τη θεσμοθέτηση νέων περιφερειακών οργάνων
λαϊκής συμμετοχής.
Το παράδειγμα τη ς Ιταλίας είναι αποκαλυπτικό. Το Σύνταγμα του 19 48 π ροέβλεπε
ρητά τη διοικητική διαίρεση της Ιταλίας σε π εριφέρειες, ρύθμιση που υλοποιήθηκε με
καθυστέρηση δύο δεκαετιώ ν (1 9 7 1 ). Σημασία έχ ει να δούμε, μέσα από το συγκεκριμένο
παράδειγμα, την προνοητικότητα των Ιταλών, οι οποίοι όταν οι ανάγκες το επ έβαλαν,
έσπευσαν ταχέω ς να προσαρμόσουν το διοικητικό τους σύστημα στις ανάγκες τη ς
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ώστε έγκαιρα να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα τη ς
εποχής μας.
Ο ι λόγοι που οι συντηρητικοί δεν προχώρησαν στην αναδιάρθρωση των δομών της
τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να αποδοθούν, στα πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη που απέδιδαν
οι συγκεντρω τικές ρυθμίσεις. Λόγοι αδράνειας και η δύναμη τη ς συνήθειας ανάγκασαν τους
συντηρητικούς να προσδεθούν στο παλιό διοικητικό σύστημα και κάθε σκέψη για εκσυγχρονισμό
και μεταρρύθμιση να θεω ρηθεί πολιτικά "επικίνδυνη* και να αναχθεί σε διοικητικό ταμπού Ετσι
η αναζήτηση τη ς κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης, μέσω ενός αναδομημένου περιφερειακού
συστήματος λαϊκής συμμετοχής, παραπέμφθηκε στις ελλη νικές καλένδες.
Την ιστορική ανεπάρκεια των συντηρητικών επιχειρούν να αναπληρώσουν οι σοσιαλιστές,
οι οποίοι απ αλλαγμένοι από διχαστικά δόγματα, που χαρακτήριζαν ά λλες επ οχές, εισηγούνται
μια περιορισμένη και ελεγχόμενη μεταρρύθμιση στις απαρχαιω μένες δομές τη ς τοπικής
αυτοδιοίκησης, αναγκάζοντας το σύστημα να ισορροπήσει σε νέο επίπεδο ισορροπίας. Το
ποιοτικά ανώτερο επίπεδο ισορροπίας χαρακτηρίζεται από νέους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής
και επ ιτυγχάνεται μέσω ενός νέου κοινωνικού μέσου, που πολιτογραφήθηκε να απ οδίδεται με
τον όρο κοινω νική συναίνεση.
Στη ν περίοδο των σοσιαλιστών (1 9 8 1 -1 9 8 9 ) επ ιτυγχάνεται η ανασύνταξη του
κοινωνικού χώρου, όπως και η αναδιάρθρωση των τοπικών συμβουλίων, "ειδικότερα η τάση
αυτή τείν ει στην ενίσχυση του ρόλου του "τοπικού κράτους" το οποίο σ υγκροτείται μ ε βασικό
πυρήνα την προϋπάρχουσα νομαρχιακή διοίκηση και με την παράλληλη ανάπ τυξη διαδικασιών
αποκέντρω σης αρμοδιοτήτων και πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση και το υς νέους
θεσμούς σ υμ μ ετο χ ή ς"’. Ο ι σοσιαλιστές ακολουθώ ντας τις διαδικασίες αποκέντρωσης,
στοχεύουν στην ανανέωση των πεπαλαιωμένων αυτοδιοικητικών δομών, αλλά χωρίς να
διαρρηγνύονται οι σχέσεις με τις παλιές. Μ ε την εισαγωγή των Νομαρχιακών Συμβουλίων,
αφήνουν άθικτες τις π αλιές π ελατειακές σχέσεις, δημιουργώντας παράλληλα και "σύγχρονες",
οι οποίες έχουν σαν βάση τα μικροαστικά στρώματα του χωριού και τις ανερχόμενες
π εριφ ερειακές ελ ίτ. Ο ι νομαρχιακοί σύμβουλοι, κατά κανόνα διανοούμενοι, λειτουργούν
διαμεσολαβητικά σαν ιμάντες μεταβίβασης τη ς κοινωνικής συναίνεσης, από την π εριφέρεια 1
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προς την κεντρική διοίκηση, αμβλύνοντας την ταξική πάλη, με τελική κατάληξη την κοινωνική
έντα ξη και την ενσωμάτωση στο σύστημα12.
Πολλά προβλήματα στις σχέσεις μας με την Ε.Ο.Κ. θα μπορούσαν να έχουν λυθεί, αν
τα Νομαρχιακά Συμβούλια παραχωρούσαν έγκαιρα τη θέση τους στη δημοκρατικά εκλεγμένη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, απ οφεύγοντας την εκσυγχρονιστική έκδοση, δευτεροβάθμιω ν
π ελατειακώ ν σχέσεων. Ενώ το εκσυγχρονιστικό προφίλ της χώρας θα είχ ε βελτιω θεί πλήρως,
αν προχωρούσε και η άμεση εκλογή και τη ς τριτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (Π εριφ έρειες). Να
σημειώσουμε ότι α υ τές οι πρωτοπόρες μεταρρυθμίσεις δεν υπήρξαν απ λές διακηρύξεις, αλλά
πήραν το δρόμο για να υλοποιηθούν, όπου το παλιό αντέδρασε με όλες του τις δυνάμεις, με
τελική κατάληξη στη μάχη του με το καινούργιο, να επικρατήσει, ανακόπτοντας την
εκσυγχρονιστική πορεία της χώρας.
Η αριστερά, μπροστά στην αδυναμία τη ς να προβάλλει το δικό τη ς εναλλακτικό
αυτοδιοικητικό μοντέλο, μη έχοντας άλλη επιλογή, προσχωρεί στις απόψεις των κυρίαρχων
πολιτικών δυνάμεων. Οι αριστεροί δήμαρχοι εργάστηκαν και αυτοί για την αναπαραγωγή των
κυρίαρχων κοινωνικών δομών, στο κέντρο και την περιφέρεια, ειοάγοντας στην εσωτερική
δομή των Τοπικών Συμβουλίων και αριστερές π ελατειακές σχέσεις. Δ εν εντόπισαν έγκαιρα
το αυτοδιοικητικό έλλειμμα, έμειναν αδρανείς και δεν ενεργοποιήθηκαν για την εισαγωγή μιας
ώριμης μεταρρύθμισης στην ελληνική κοινωνία. Αυτό όμως που ανακάλυψαν με άνεση ήταν
η προοπτική τη ς Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, σπεύδοντας να αξιοποιήσουν όπως όπως, τα
κοινοτικά προγράμματα που απευθύνονται στην αυτοδιοίκηση. Μ ε την τακτική το υς οι
αριστεροί δήμαρχοι θέλουν "να προσπαθήσουν να γίνουν μέρος του συστήματος διεισδύοντας
στις θέσ εις αυτών που έχουν την εξουσία, εξασφ αλίζοντας έτσ ι τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων"13.
Ασκώντας οι αριστεροί δήμαρχοι με ερασιτεχνικό τρόπο τη διοίκηση, δ ε δείχνουν να
ανησυχούν όταν σπεύδουν και συνδέουν τα δημαρχεία τους με τα υπ ερεθνικά όργανα τη ς
Ε.Ο.Κ., διασπώντας τη συνοχή του εθνοκράτους και ταυτιζόμενοι πλήρως μ ε τις αναχρονιστικές
δομές τη ς ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Συνεπώ ς, η συγκρότηση ενός εκσυγχρονιστικού, εναλλακτικού, αυτοδιοικητικού
μοντέλου, το οποίο θα ανταπ οκρίνεται στις σύγχρονες τάσ εις τη ς Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης,
είνα ι ένα ζητούμενο για κοινωνική κατάκτηση.

4 . Συμπ έρασ μα

Η κοινωνική λειτουργία τη ς αυτοδιοίκησης επ ηρεάζεται αισθητά από τη διαδικασία της
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η νεοουντηρητική πολιτική επιδιώκει μέσω του νεοφιλελευθερισμού,
να οδηγήσει τη χώρα μας στις ν έες ανάγκες τη ς καπιταλιστικής ανασυγκρότησης,
εκσυγχρονίζοντας π αλιές και άκαμπ τες κοινωνικές δομές. Ο ι ανάγκες τη ς Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρω σης, τοπ οθετούν σε νέο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο, την οργάνωση και τη λετουργία
των τοπικών και περιφερειακών συμβουλίων λαϊκής συμμετοχής.

12. Τρύφωνας Κωοτόπουλος. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Λαϊκή Συμμετοχή Η Περίπτωοη των Νομαρχιακών
Συμβουλίων στην Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα 1988 σελ. 171
13. Η λίας θερ μ ό ς. Μ ορφολογία Συοτημικής Αλλαγής: Η Περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Δ εκα ετία του
1960. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 4 /1 9 9 1 σ ελ 30.
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Ο ι δημοτικές αναδιαρθρώσεις, που παρατηρούνται διεθνώ ς αλλά και στη χώρα μας,
μπορούν να αποδοθούν, στη μείωση των μικρών αγροτικών κοινοτήτων με τη δημιουργία
ισχυρών δήμων, με συνακόλουθο την εδραίωση τη ς δημοτικής γραφειοκρατίας, τη σταδιακή
δόμηση της περιφερειακής διοίκησης με στόχο τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και το συντονισμό
των δημοτικών υποθέσεων, την αφαίρεση παραδοσιακών αρμοδιοτήτων τη ς αυτοδιοίκησης, οι
οποίες μεταβιβάζονται, είτε σε ανώτερα δημοτικά τμήματα (Π εριφ έρειες) ε ίτ ε συχνότερα, σε
π εριφερειακά κρατικά όργανα, αλλά και σε ιδιώ τες επ ιχειρηματίες, υποχρεώνοντας την
αυτοδιοίκηση σε ρόλο δεύτερο και συμπληρωματικό.
Τ α δημαρχεία των μεγάλω ν πόλεων λειτουργούν με γραφ ειοκρατικές δομές που
συχνά ξεπ ερνούν και τα Υπουργεία. Ο ι δήμαρχοι τέτοιω ν πόλεων, είναι αναγκασμένοι να
απ οδέχονται το ρόλο του "αυτοδιοικητικού" γραφειοκράτη, αναπτύσσοντας τις δημοτικές
π ελα τεια κές σχέσεις, αυξάνοντας την τοπική φορολογία και συνδέοντας τα δημαρχεία τους
με τα όργανα τη ς κοινότητας.
Η νεοφ ιλελεύθερη άποψη εμφ ανίζεται σαν η καλύτερη εναλλακτική διέξοδος, μπρος
στο καταρρέον συγκεντρω τικό αυτοδιοικητικό μοντέλο, π ροβάλλοντας τον δήμαρχο
επ ιχειρηματία, κάτοχο της τεχνογνω σίας και άριστο γνώστη των μυστικών του M anagem ent.
Το συγκεκριμένο μοντέλο θεω ρείται η καλύτερη επιλογή την οποία ακολουθούν, σοσιαλιστές,
ρεφορμιστές, νεορεφορμιστές, κ,τλ. δηλαδή χωρίς εξαίρεση όλο το φάσμα των πολιτικών
δυνάμεων. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να ορισθεί. χωρίς περιστροφές, ως ο πολιτικός θεσμός, που
προσφέρεται για τις καλύτερες πολιπκές και κοινωνικές συναινέσεις και συγκλίσεις.
Ο ι πολιπκές δυνάμεις τη ς χώρας πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους, το
αυτοδιοικηπκό έλλειμμα που διαπερνά το θεσμό τη ς αυτοδιοίκησης, αποτρέποντας π ιθανές
π αρενέργειες που προέρχονται από τη λειτουργία των αργοπορημένων αυτοδιοικητικών
σχέσεων. Το κίνημα πρωτοβουλίας πολιτών πρέπει να έχ ει τη δική του συμβολή στην
αποτροπή διαδικασιών που οδηγούν στην αποσύνθεση του εθνικού ιστού. Και μη μας διαφ εύγει
όπ τα πάντα εξακολουθούν να κινούνται μ ε αναθέσ εις, όπως και η ανάπ τυξη τη ς Ε.Ο.Κ.
προχώρησε πάντα εμπρός μέσα από κρίσεις και α ντιθέσ εις'4.
Αλλω στε, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση όταν η συμμετοχή γίνεται μ ε ίσους θεσμικούς
και οικονομικούς όρους, διασφ αλίζεται η ισόρροπη ανάπ τυξη αλλά και η εθνική συνοχή των
κρατών μελών. Ο ι οικονομικοί πόροι αποκτώνται με μ εγά λες θυσ ίες και απαιτούν πολλά έτη.
Η θεσμική προσαρμογή τη ς ελληνικής κοινωνίας, στα πρότυπα της Ε.Ο .Κ, πρέπει να γίνει
αμέσως και αυτό γιαπ το κόστος που απ αιτείται είναι πολύ μικρό, ενώ τα οφ έλη που θα
επ ιφ έρει στην εθνική οικονομία είναι πολύ μ εγά λα Η πολιτική βούληση όσο μ εγάλη και να είναι
πρέπει να β ρεθεί σύντομα γιατί οι εθνικές απώ λειες συνεχώς διευρύνονται
Το κέντρο λοιπόν του ενδιαφ έροντος μας πρέπει να επικεντρω θεί στην άμεση
θεσ μοθέτηση τη ς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, συντονίζοντας τις
προσπάθειές μας μ ε τη ν Ε.Ο.Κ των Περιφερειών.

Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ
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