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«...ήταν απόφασή µας, η νέα διοικητική διάρθρωση της
χώρας να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Προγράµµατος
Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, που έχουµε
καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
από το κείµενο της εισήγησης του Καλλικράτη στην βουλή

ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΘΕΙ ΚΡΙΣΗ

Ο

ι τοπικές εκλογές γίνονται σε µια κρίσιµη ιστορική περίοδο κάτω από τη σκιά της πιο λυσσαλέας επίθεσης
ενάντια στις εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις από την µεταπολίτευση και µετά. Μειώσεις µισθών, περικοπές επιδοµάτων,
αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης, κατάργηση των
αποζηµιώσεων και αύξηση του ορίου απολύσεων, παρατεταµένες αυξήσεις στους άµεσους και έµµεσους φόρους, και ανεργία που αγγίζει το 1.000.000 εργαζόµενους. Επίσης, έχουν
βάλει χέρι στις συντάξεις µε γενναίες µειώσεις έτσι ώστε η
σύνταξη µετατρέπεται ουσιαστικά σε προνοιακό βοήθηµα, παράλληλα µε την διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.
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Από την άλλη, το κράτος χαρίζει στις τράπεζες πάνω από
50 δις, προσφέρει στις εταιρείες και τους µεγαλοεπιχειρηµατίες φορο-αµνηστία και ελαφρύνσεις µε επιδοτούµενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά ακόµα και την δυνατότητα να
πληρώνουν χαµηλότερα µεροκάµατα από αυτά που προβλέπονται στις συλλογικές συµβάσεις, καταργώντας τες έτσι στην
πράξη. Για το τελευταίο, συµφώνησε µάλιστα και ο πρόεδρος
της ΓΣΕΕ.

από τους οικονοµικούς πολέµους που µαίνονται, θα επιβάλουν
ένα κατοχικό καθεστώς στη χώρα βαφτίζοντας το ταξικό τους
συµφέρον εθνικό, αυτοί που στην αυγή της κρίσης µετέφεραν
τα κεφάλαιά τους σε off shore εταιρείες.

Ο δε Γιωργάκης ο Β΄ έχει πάρει σβάρνα τα εξωτερικά και
εκποιεί τη δηµόσια περιουσία βουνά, θάλασσες, νησιά, ∆ΕΚΟ,
ολυµπιακές εγκαταστάσεις, το Ελληνικό- είτε απευθείας είτε
µέσα από τα περιβόητα Σ∆ΙΤ (Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα). Παρουσιάζουν τη χώρα σα να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χτυπηµένη από κάποια φυσική
καταστροφή και αποσιωπούν τις µυστικές συµφωνίες µε την
Goldman Sachs που µαζί παραποίησαν τα στοιχεία προκειµένου να ενταχτεί η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Ούτε αναφέρουν το τζογάρισµα µε τα αποθεµατικά των ταµείων, τις φούσκες του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ή την µείωση της φορολογίας
στους πλούσιους µε ανεκδιήγητα νοµοθετήµατα.

Τ

Αν δεν υπήρχε κρίση θα την είχαν επινοήσει. Η αναγέννηση
του καπιταλισµού επιτάσσει ανθρωποθυσίες και θέλουν να µας
πείσουν να συµµετάσχουµε εθελοντικά γιατί γίνονται, λέει, για
το καλό µας!
Κάτω από την επικυριαρχία του ∆.Ν.Τ και της Ε.Ε οδεύουµε
σταθερά προς την διάλυση της κοινωνίας στον ελλαδικό χώρο
όπως την ξέραµε µέχρι τώρα, µε την κρίση της εργασίας να
παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις, ενώ ταυτόχρονα ξαναθεµελιώνονται οι βάσεις για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η διεθνής οικονοµική κρίση, κρίση υπερσυσσώρευσης, έχει
εντείνει τις ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και αλλάζει τις ισορροπίες, κάτι που αποτυπώνεται στις έντονες οικονοµικές και νοµισµατικές διενέξεις, και εκδηλώνεται µε πολέµους τοπικού,
προς το παρόν, χαρακτήρα.
Ο ελληνικός καπιταλισµός συµµετέχει σε αυτούς τους ανταγωνισµούς που λαµβάνουν χώρα ακόµα και
µέσα στην Ε.Ε., µε την Γερµανία να σέρνει πρώτη τον χορό. Οι ντόπιοι κεφαλαιοκράτες δεν έχουν κανένα
σκοπό να απεµπολήσουν ούτε τα
προνόµιά τους, ούτε και τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Έως ότου κατασταλάξει ο κουρνιαχτός
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ΜΕ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΟΤΟ
ο κράτος έχει αναλάβει το «ιερό» καθήκον να επιβάλει τη
συναίνεση και την καθυπόταξη των υπηκόων στα νέα µέτρα
που θα οδηγήσουν στην εξαθλίωση µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού αλλά και στην βίαιη προλεταριοποίηση των µικροµεσαίων στρωµάτων και των φτωχών αγροτών. Μέσα από την
καταιγιστική προπαγάνδα και την τροµοκρατία των µµε, αξιοποιώντας και τις εξωνηµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, καθώς
και µε την άγρια καταστολή, επιδιώκουν την πειθάρχηση και την
υποταγή στο µνηµόνιο.
Η κρίση που ζούµε σήµερα είναι πολύπλευρη και πολυσύνθετη. Το σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης βασίστηκε στην κατανάλωση και στην αέναη παραγωγή ώστε να επιτυγχάνεται η
ανεξέλεγκτη οικονοµική µεγέθυνση, εξάντλησε τους φυσικούς
πόρους και οδήγησε σε ένα ντόµινο φυσικών καταστροφών,
όπως το φαινόµενο του θερµοκηπίου, που απειλούν όχι µόνο
την βιωσιµότητα της ανθρωπότητας αλλά και ολόκληρου του
πλανήτη.
Το µοντέλο της ευδαιµονίας του δυτικού τρόπου ζωής, του
εργάτη-καταναλωτή, κλυδωνίζεται. Η κρίση γίνεται πολιτισµική
και ανθρωπολογική, αφού αµφισβητείται και υπονοµεύεται το
φαντασιακό ενός ολόκληρου συστήµατος στο οποίο οι περισσότεροι είχαν πραγµατικά πιστέψει.
Μέσα σε αυτή την συγκυρία, η αστική δηµοκρατία και οι νεοφασίστες πασόκοι διαχειριστές της εδώ στην Ελλάδα, έχουν
αφήσει κατά µέρος τα προσχήµατα. Ένα ολοκληρωτικό καθεστώς σκιάζει όλη την κοινωνία. Στρατιές αστυνοµικών σε όλες
τις µεγάλες πόλεις εφαρµόζουν το δόγµα της µηδενικής ανοχής στους απειθείς. Οι ειδικές δυνάµεις του στρατού εκπαιδεύονται για την καταστολή διαδηλώσεων µε τον φόβο
επικείµενων ευρύτατων κοινωνικών ταραχών. Περνάνε τροπολογίες στη βουλή εν µια νυκτί για να µπορούν να ποινικοποιηθούν και να διωχθούν η συνδικαλιστική δράση και η
συµµετοχή σε διαδηλώσεις µε τον αντιτροµοκρατικό, ενώ µε
βάση ανώνυµες µαρτυρίες µπορεί κανείς να βρεθεί στη φυλακή.
Ζούµε σε µια εποχή λογοκρισίας και σκόπιµης αποσιώπησης
γεγονότων, όπως για παράδειγµα τα µµε αποκρύπτουν συ5

στηµατικά ότι τα στελέχη της κυβέρνησης τρώνε αυθόρµητο
κράξιµο καθηµερινά σε όποιον δηµόσιο χώρο κι αν βρεθούν.
Ταυτόχρονα, η συκοφάντηση και η λάσπη ενάντια στους απεργούς φορτηγατζήδες, στους λιµενεργάτες, στους ναυτεργάτες,
στους αγρότες, στους συµβασιούχους, στους διαδηλωτές,
στους αγωνιστές του αντιεξουσιαστικού κινήµατος, είναι συνεχής και αδιάλειπτη.
Τα σκάνδαλα εξωραΐζονται. Ο ένας νίπτει τας χείρας του
άλλου κι όλοι µαζί συµφωνούν κρυφογελώντας αυτάρεσκα
«όλοι µαζί τα φάγαµε». Αυτός είναι ο πραγµατικός υπόκοσµος της εξουσίας: τα κοµµατικά ανδρείκελα, οι αλληλοεµπλεκόµενοι εργολάβοι, οι δικαστικοί, οι κατασκευαστές, οι
διευθυντές και τα στελέχη δηµόσιων υπηρεσιών, οι µεγαλοπαπάδες, συνθέτουν τον άθλιο εσµό που παρασιτεί εις βάρος της
κοινωνίας.
Όλοι αυτοί και το σύστηµα µε το οποίο αλληλοτρέφονται ζητούν τη νοµιµοποίηση και την επικύρωση µέσα από τις επερχόµενες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές. Τώρα έχουν να
επιδείξουν το νέο τους αρχιτεκτόνηµα, τον Καλλικράτη, που
έρχεται να αποτελειώσει ότι ξεκίνησε ο Καποδίστριας. Ο
µέγας άθλος του τελευταίου ήταν η διάλυση της οικονοµικής
και διοικητικής αυτοτέλειας των µικρών κοινοτήτων, κάτι που
έδωσε τη χαριστική βολή στην εγκατάλειψη και την ερήµωση
της υπαίθρου. [Αυτό, βέβαια, συνέβη συνεπικουρούµενο από
την ούτως ή άλλως προδιαγεγραµµένη συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσµού µε την υιοθέτηση της νέας Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής και των συµφωνιών της GATT παλαιότερα.]

Οι νέοι καποδιστριακοί δήµοι και οι νοµαρχίες πλαισιώθηκαν από µια πλειάδα ειδικών, -µηχανικών, γεωπόνων, οικονοµολόγων τεχνοκράτες που επιφορτίστηκαν το έργο της
οργάνωσης των δοµών των δήµων µε βάση τις επιταγές της
κοµισιόν και της ελεύθερης αγοράς.
Τα αποτελέσµατα καταστροφικά: Η περίφηµη απορροφητικότητα παρέµεινε σε χαµηλά ποσοστά γιατί ο συντονισµός µεταξύ των διάφορων υπηρεσιών ήταν ανύπαρκτος, γιατί οι
δοσοληψίες και οι πολιτικές σκοπιµότητες κυριάρχησαν, ενώ
τα περισσότερα έργα που έγιναν αφορούσαν έργα µεγάλης οικονοµικής κλίµακας, δηλαδή µεταφορές και υποδοµές που ευνοούν την ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας.
Χαρακτηριστικά, η απορροφητικότητα για την προστασία του
περιβάλλοντος ήταν 1%, για την υγεία και την κοινωνική προστασία 3%, για την γεωργία 4%. Άλλωστε αυτού του είδους
οι επενδύσεις λογίζονται ως µη αποδοτικές άρα και ασύµφορες.
Η εξαφάνιση των µικρών κοινοτήτων δεν κατάργησε µόνο
την ψευδαίσθηση της συµµετοχής στα κοινά. Συνέβαλλε, κυρίως, σε κείνα τα χρόνια του µεγαλοϊδεατισµού της ολυµπιάδας, στην άλωση της υπαίθρου από τους εργολάβους και τις
κατασκευαστικές εταιρείες.
Εδώ στις Κυκλάδες ειδικά, το τσιµέντο φύτρωσε παντού, τα
καρτέλ της παραθεριστικής κατοικίας και οι ντόπιοι συνεργάτες τους φρόντισαν στοργικά αυτή τη νέα µονοκαλλιέργεια.
Το πρόσφατο σκάνδαλο µε την πολεοδοµία της Σύρου όπου

Οι υποχρεωτικές συνενώσεις τόνωσαν το φαινόµενο της
εσωτερικής µετανάστευσης στις έδρες των δήµων. Εδώ στη
Νάξο, ο πληθυσµός της πόλης έχει σχεδόν υπερδιπλασιαστεί,
ενώ στα περισσότερα χωριά κατοικούν ελάχιστοι νέοι άνθρωποι χωρίς καµιά προοπτική

Ο ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΚΟΜΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ

Ο

ι πραγµατικοί λόγοι της αναµόρφωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον Καποδίστρια ήταν πρωτίστως οικονοµικοί και αφορούσαν την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Το ζητούµενο ήταν η καλύτερη οργανωτική δοµή,
οι σαφείς και διαχωρισµένες αρµοδιότητες των διάφορων
υπηρεσιών της νοµαρχιακής και περιφερειακής διοίκησης, ώστε
να αξιοποιηθούν τα χρήµατα και να παύσει το χάος των χιλιάδων µικρών κοινοτήτων οι οποίες, πολλές φορές, σήκωναν
το δικό τους µπαϊράκι.
6

7

εµπλέκονται στελέχη του δήµου Μυκόνου, ή το άλλο µε την
πολεοδοµία της Νάξου µε τα σπίτια στη Στελίδα που ενώνονται µε υπόγειες υδατοδεξαµενές ώστε τρεις ή τέσσερεις
βίλες να παρουσιάζονται στα χαρτιά σαν ένα κτίσµα(!!!) (ακόµα
και οι πέτρες βοούν για το ευρύτατα διαδεδοµένο φαινόµενο
πάνω στο νησί), το σκάνδαλο µε τις κατοικίες-εµπορικά κέντρα στη Σαντορίνη .καταδεικνύουν πως οι δηµόσιες υπηρεσίες
και οι παράγοντες των ΟΤΑ στην ουσία πρακτορεύουν τα συµφέροντα των µεγαλοεργολάβων. Είναι προφανές ότι το πρόβληµα είναι συστηµικό και όχι θέµα δυο-τριών διεφθαρµένων
υπαλλήλων.
Όµως οι καποδιστριακοί δήµοι διακρίθηκαν και στα εργασιακά. ∆εν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές και στο παρελθόν
οι δήµοι αποτέλεσαν προπύργια για αντιδραστικές αλλαγές
όπως η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και η αντικατάστασή τους από τοπικά σύµφωνα απασχόλησης.
Στη Νάξο, ο µόνιµος συνεργάτης του δήµου και δια βίου
εργολάβος καθαριότητας αποκοµίζει τεράστια κέρδη εκµεταλλευόµενος την τεχνική υποδοµή που του παρέχει δωρεάν ο
δήµος διατηρώντας περίπου 50 υπαλλήλους µε εποχικές οχτάµηνες συµβάσεις. Με αυτό τον τρόπο ο δήµος Νάξου γλιτώνει το κόστος της µόνιµης απασχόλησης µαζί µε όλα τα
επιδόµατα και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα που απορρέουν από
αυτήν.
Παράλληλα, ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθµός από εργάτες, -που µεγαλώνει δραµατικά αν συνυπολογίσει κανείς και
τις οικογένειές τους-, παραµένουν όµηροι και εξαρτηµένοι από
τις πελατειακές σχέσεις και τις εξυπηρετήσεις του κάθε δηµάρχου. Οι περισσότεροι συµβασιούχοι που σήµερα βρίσκονται στον αέρα δούλευαν στους ΟΤΑ.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σ

την πραγµατικότητα ο Καλλικράτης είναι το τελευταίο βήµα
στην διαδικασία των διαρθρωτικών αλλαγών στο επίπεδο
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ψήφιση και η εφαρµογή του
Νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων πριν λίγα χρόνια, οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, τα προγράµµατα ΘΗΣΕΑΣ, το ΕΣΠΑ, όλα συντελούν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
στην µετατροπή των ΟΤΑ σε τοπικά κυβερνεία, έµπλεα από την
αγοραία λογική της επιχειρηµατικότητας.
Ο Καλλικράτης και η δηµιουργία νέων ισχυρών διοικητικών
κέντρων διαµορφώνουν το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο ώστε να
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µπορούν να εφαρµοστούν απρόσκοπτα επενδύσεις για οικονοµίες κλίµακας µε την άµεση ενεργοποίηση ντόπιων και πολυεθνικών κεφαλαίων.
∆εν µπορούµε να µιλάµε πλέον για τοπική αυτοδιοίκηση αλλά
για αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση. Η «λαϊκή συµµετοχή» και
η ανεξαρτησία των τοπικών κοινοτήτων, οι άξονες δηλαδή
πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε ο µύθος της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάνε περίπατο. Οι καποδιστριακοί δήµοι µειώνονται
κατά το ένα τρίτο και φτάνουν στους 330, οι νοµαρχίες και
τα επαρχεία καταργούνται και τη θέση τους παίρνουν 13 περιφέρειες και 7 κρατικές διευθύνσεις.
Τα χωριά έως 500 κατοίκους εκπροσωπούνται από έναν δηµοτικό σύµβουλο επιλεγµένο από την πλειοψηφούσα αρχή, ανεξάρτητα µε το ποιον έχει ψηφίσει ο κόσµος του χωριού. Τα
χωριά από 500 µέχρι 1000 κατοίκους από τρεις συµβούλους
και αυτά µε πάνω από 1000 κατοίκους από πέντε. Κι αν αυτό
δεν λογίζεται σαν περιφρόνηση ακόµα και των εκλογών, οι
οποίες σύµφωνα µε τους θιασώτες της δηµοκρατίας εκφράζουν την λαϊκή θέληση, τότε πώς λέγεται;

ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ-ΚΥΒΕΡΝΕΙΩΝ

Τ

ο κράτος προχωράει στην ανακατανοµή αρµοδιοτήτων προς
τους νέους διευρυµένους δήµους και τις περιφέρειες χωρίς
την αντίστοιχη ανακατανοµή στους κρατικούς πόρους. Πώς θα
γίνει λοιπόν η αυτοχρηµατοδότηση των δήµων αν όχι µε την
κατακόρυφη αύξηση των δηµοτικών φόρων και την επινόηση
καινούργιων, µε τις περικοπές και την µείωση στον αριθµό
των εργαζόµενων, αλλά και µε την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας;
Ενδεικτικά, οι νέοι δήµοι θα διαχειρίζονται θέµατα υγείας,
πρόνοιας και παιδείας µε δυνατότητα µάλιστα πρόσληψης εκπαιδευτικών υπό ελαστικό καθεστώς εργασίας µέσω των προγραµµάτων δια βίου µάθησης. Στο θέµα της υγείας και
πρόνοιας (προγράµµατα «Βοήθεια στο σπίτι», ΚΑΠΗ, παιδικοί
σταθµοί κλπ) είναι δεδοµένη η υποβάθµιση λόγω της µείωσης
δαπανών από τη µια και την επικράτηση της λογικής της ανταποδοτικότητας από την άλλη. Η αγοραία λογική του κέρδους
εισβάλλει και στις κοινωνικές παροχές και θα οδηγήσει στην
ιδιωτικοποίηση µεγάλου µέρους των κοινωνικών υπηρεσιών.
Και πιο συγκεκριµένα στους δήµους µεταφέρονται:
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Πολεοδοµικές αρµοδιότητες: η έκδοση οικοδοµικών αδειών,
ο έλεγχος µελετών, αλλά και κάθε συναφούς χαρακτήρα αρµοδιότητες και πράξεις εφαρµογής.
Τα αποτελέσµατα είναι ορατά ειδικά στις Κυκλάδες όπου οι
παράνοµες κατατµήσεις, πολεοδοµήσεις και οι µεζονέτες σε
παρθένες περιοχές είναι ο κανόνας.
Υπηρεσίες και πολιτικές για την Πρόνοια: η έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας, η χορήγηση κάρτας αναπηρίας, η καταβολή επιδοµάτων, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς
και σε συλλόγους ή σωµατεία, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών.
Τοµέας Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής: οι δήµοι αναλαµβάνουν
εποπτικές και άλλες αρµοδιότητες, όπως τη διοργάνωση διενέργειας εµβολιασµών, την υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής κλπ.
Να υποθέσουµε ότι θα ξαναεγκαινιάσουν το νοσοκοµείο της
Νάξου ή τουλάχιστον θα κάνουν κανένα σέρβις της προκοπής
στο καΐκι που µας πηγαίνει στη Σύρο;
Τοµέας Παιδείας: το σχολείο γίνεται αποκλειστικά υπόθεση
του ∆ήµου. Αναλαµβάνουν αρµοδιότητες για ανέγερση σχολείων και την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές
για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, την µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης. Εντός των διοικητικών τους ορίων, µπορούν να
αποφασίζουν την διακοπή µαθηµάτων λόγω έκτακτων συνθηκών. Αποκτούν επίσης την δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και
εποπτείας κέντρου δια βίου µάθησης, όπως σχολές γονέων
και κέντρα κατάρτισης.
Τώρα σωθήκαµε! Εδώ στη Νάξο, διευθυντές σχολείων ζητάνε
από γονείς ή συλλόγους γονέων να τους δώσουν 100, 200,
300 ευρώ για να ασπρίσουν το σχολείο ή να αλλάξουν τα
σπασµένα τζάµια, όταν τα παγκάρια του δήµου, όπως όλοι
διαλαλούν, είναι γεµάτα!
Τοµέας Εµπορίου: αναλαµβάνουν τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του
τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, την συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των παραγωγών και επαγγελµατιών
των λαϊκών αγορών, για την χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης
περιπτέρων και άλλα.
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Η δηµοτική αστυνοµία έχει αναλάβει µέρος του Τοµέα Εµπορίου καταδιώκοντας µαζί µε µέλη του Εµπορικού Συλλόγου
(που έχουν διατελέσει και υποψήφιοι στη Νάξο για δηµοτικά
αξιώµατα) τους φτωχοδιάβολους που βγάζουν ένα µεροκάµατο.
Τοµέας Τοπικής Ανάπτυξης: οι ∆ήµοι αποκτούν την δυνατότητα για την µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής τοπικής σηµασίας που αφορούν την γεωργία, την
κτηνοτροφία και αλιεία, και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε
την αγροτική οδοποιία.
Το µόνο ενδιαφέρον που έχουν δείξει µέχρι τώρα για τον
πρωτογενή τοµέα και τα τοπικά προϊόντα είναι η µάσα. Γνωρίζουµε από έγκυρες πληροφορίες ότι τοπικοί άρχοντες προµηθεύονται τα παράνοµα κεφαλοτύρια του νησιού τα οποία
καταναλώνουν µετά µανίας και ας υπονοµεύουν τους παραγωγούς µε κάθε τρόπο.
Αναλαµβάνουν επίσης την εποπτεία στους Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων για την κατασκευή φραγµάτων, λιµνοδεξαµενών, γεωτρήσεων, για αποξηραντικά έργα,
αναδασώσεις κλπ
Τοµέας Μεταφορών: αναλαµβάνουν όσες αρµοδιότητες εµπίπτουν µε τις αστικές τοπικού επιπέδου αρµοδιότητες, όπως
τα σχετικά µε τις γραµµές των λεωφορείων.

Και η χρηµατοδότηση
Η χρηµατοδότηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πάγιο
αίτηµα της ΚΕ∆ΚΕ) γίνεται µε ένα σύστηµα φόρων. Ο νέος
ΚΑΠ περιλαµβάνει, τον Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και τον Φόρο
Ακίνητης Περιουσίας
Μεγάλο πλιάτσικο όµως θα στηθεί και πάλι στον τοµέα του
περιβάλλοντος, µε τους πολυεθνικούς κολοσσούς της ενέργειας να καραδοκούν. Ο νέος νόµος για την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ευνοεί τα σχέδια για υπερµεγέθεις εγκαταστάσεις βιοµηχανικών αιολικών ζωνών που θα
ισοπεδώσουν τα βουνά και θα αποικιοποιήσουν τις θάλασσες.
Οι υποψήφιοι επενδυτές εφεξής θα συνδιαλέγονται απευθείας
µε τον περιφερειάρχη και τον υπερδήµαρχο αφού τους παραχωρείται η υλοποίηση προγραµµάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ.
Εύκολα και αναίµακτα, οι επιχειρηµατίες θα παρακάµπτουν
τυχόν ενστάσεις και τις όποιες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών..
Ωστόσο, ακόµα και η διαχείριση των υδάτινων πόρων µπαίνει σε επικίνδυνη τροχιά αφού εκχωρείται στους δήµους ο
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έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων και η εκτέλεση εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων νερών. Θα µπορούν πλέον ανενδοίαστα να
εκµεταλλευτούν το νερό µε τους όρους της αγοράς, όπως
κάνει η ΕΥ∆ΑΠ στην Αττική, και θα ενταθεί αυτό που συµβαίνει ακόµα και σήµερα µε την άτυπη εκµετάλλευση των γεωτρήσεων από ιδιώτες και του φράγµατος της Φανερωµένης
εδώ στη Νάξο.
Καλλικράτης λοιπόν, σηµαίνει δήµοι - παραρτήµατα της κρατικής εξουσίας, που απροσχηµάτιστα και µε αυξηµένες αρµοδιότητες θα ενεργούν σαν αυτοτελείς επιχειρηµατικές µονάδες
χωρίς έλεγχο από την βάση. Ο δήµαρχος θα µετατραπεί σε
κυβερνήτη και θα χαθεί ακόµα και η ελάχιστη αµεσότητα που
µέχρι τώρα έδινε την δυνατότητα στους κατοίκους ενός τόπου
να εκφράσουν την δυσαρέσκεια ή τα αιτήµατά τους. Ίσως να
µην είναι πολύ µακριά η ώρα που θα διαδηλώνουµε έξω από
τα δηµαρχεία φωνάζοντας κι εδώ στην επαρχία «Να καεί, να
καεί το µπουρδέλο η βουλή»!!

την εξοικονόµηση πόρων µέσα από τις µαζικές απολύσεις
και την εφαρµογή «ευέλικτων προγραµµάτων εργασίας».
Οι επικείµενες εκλογές λοιπόν, έχουν µια ιδιαίτερη σηµασία µιας και το περιεχόµενό τους είναι περισσότερο πολιτικό από ποτέ. Ο Καλλικράτης, τα σηµαινόµενα και οι
πολιτικές που θα εξυπηρετήσει θα διαµορφώσουν ένα νέο
πλαίσιο που θα αλλάξει την σχέση των κατοίκων µε τον
φυσικό τους χώρο και τις τοπικές κοινωνίες.
Ειδικά για την ορεινή Νάξο µε την πλούσια αγροτοκτηνοτροφική παράδοση, η υποβάθµιση των χωριών στη νέα
εποχή, µαζί µε τις αντιξοότητες που ήδη υπάρχουν, θα
οδηγήσουν πολλές φτωχές αγροτικές οικογένειες στον οικονοµικό και παραγωγικό αφανισµό και τους τόπους σε
πλήρη εγκατάλειψη.
Οι τοπικοί µας άρχοντες θα αποκτήσουν µια νέα διάσταση πέρα από εκείνη του φοροεισπράκτορα αφού θα
παίρνουν µέρος του ΦΠΑ και του ΦΑΠ. Η αλαζονεία και
µικρο-µεγαλοϊδεατισµός τους θα γιγαντωθεί, αφού θα
ηγούνται πλέον σε σχηµατισµούς και µηχανισµούς που δύσκολα θα ελέγχονται.

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ: ΚΟΝΤΑ ΒΡΟΝΤΑ

Μ

νηµόνιο και Καλλικράτης πάνε µαζί γιατί µεγάλο µέρος
του πεδίου δράσης του ντόπιου και του πολυεθνικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα στην περιφέρεια. Οι ευέλικτοι όσο και
συγκεντρωτικοί οργανισµοί δηµοτικής και περιφερειακής διοίκησης ευνοούν τις συνεργασίες µε επενδυτικούς οµίλους, ενώ
το καθεστώς επισφάλειας και οι αλλαγές στο ασφαλιστικό χαµηλώνουν το κόστος εργασίας και αυξάνουν την κερδοφορία
των επιχειρηµατιών. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πλείστοι κρατικοί παράγοντες, αλλά και µερίδα του τύπου, λιβανίζουν το
νέο αρχιτεκτόνηµα σαν το «µελλοντικό µοντέλο ανάπτυξης της
χώρας».
Η εµπειρία από αντίστοιχες µεταρρυθµίσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική δεν δικαιολογεί την αισιόδοξη
προπαγάνδα των κρατούντων. Πρόσφατα, η γαλλική πόλη Σαιντ
Ετιέν χρεοκόπησε. Μεγάλες πόλεις όπως το Ντιτρόιτ και το
Λος Άντζελες στις Ενωµένες Πολιτείες βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και περικόπτουν δαπάνες από τα νοσοκοµεία και την συντήρηση των δρόµων ενώ αναζητούν
εναγωνίως πακέτα σωτηρίας. Στα δικά µας τώρα, ο δήµος
Πειραιά έχει κηρύξει παύση πληρωµών για κάποιους εργαζόµενους ενώ και στην Αλεξανδρούπολη συµβαίνει κάτι αντίστοιχο.

ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

Τ

α παλαιά µας βάσανα θα πολλαπλασιαστούν αφού
αυτός ο συρφετός παραγόντων, κοµµαταρχών, δευτεροκλασάτων ή/και αποτυχηµένων κοµµατικών στελεχών και
συνδικαλιστών, όλοι αυτοί οι λιµοκοντόροι της εξουσίας
θα µας κατσικωθούν για τα καλά στο σβέρκο. Και από
κοντά τους το γλοιώδες πλήθος των ευρωλιγούρηδων τεχνοκρατών, των σοβαροφανών επιστηµόνων που δουλεύουν «µόνο για το καλό του τόπου και την ουδετερότητα
της επιστήµης» ενώ στην πραγµατικότητα είναι πάντα εκεί
που τους χρειάζονται οι αρχές.
Η αποχή λοιπόν έχει ακόµη µεγαλύτερη αξία, όχι γιατί
θα καταγραφεί σαν λαϊκή δυσαρέσκεια, αλλά επειδή σαν
συνειδητή πράξη περιφρονεί έµπρακτα την λογική της αντιπροσώπευσης, δηλαδή τον θεµέλιο λίθο της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας-ολιγαρχίας και καταγγέλλει το νέο
µοντέλο ανάπτυξης που έρχεται µε τον Καλλικράτη.
Ωστόσο, αυτή η στάση παραµένει ανολοκλήρωτη και µισή
αν δεν συνδέεται µε την ανάπτυξη ολοµέτωπου αγώνα
ενάντια στο µνηµόνιο και στον Καλλικράτη, τόσο στα
αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία.

Το υπουργείο εσωτερικών προσβλέπει στον Καλλικράτη για
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Οι κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών ενάντια στα αιολικά πάρκα στην Κέρκυρα και στο Αποπηγάδι Χανίων, στην
εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική, ενάντια στις νέες χωµατερές
στα Γιάννενα, στη Λευκίµµη, στη Νάξο και αλλού, οι αγώνες
των αγροτών, πρέπει να γίνουν καθηµερινότητα σε κάθε τόπο
που επιχειρείται η λεηλασία του.
Η συµµετοχή σε συλλογικούς τοπικούς αγώνες βάσης για
την επίλυση ζωτικών προβληµάτων -στην δουλειά, στο σχολείο, στην γειτονιά όπως και οι δράσεις για την διάσωση των
ελεύθερων χώρων-, αποτελεί την άµεση απάντηση στα ολοκληρωτικά σχέδια εκµετάλλευσης και καθυπόταξης.
Η αυτοοργάνωση και η δηµιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης είναι η εφικτή αντίσταση ενάντια στην ολοκληρωτική
επίθεση που έχει εξαπολύσει το κράτος και το κεφάλαιο ενάντια στα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. Στον αντίποδα της εξατοµίκευσης που οδηγεί στον κοινωνικό κανιβαλισµό
✒ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
✒ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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