
Ήλθε η ώρα για το μεγάλο ΟΧΙ 

 

Δδώ πνπ θζάζακε, έηζη όπσο ε θεληξηθή εμνπζία, ν «Καιιηθξάηεο» θαη 

ηα κλεκόληα θαηάληεζαλ ηελ Διιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νύηε ηζρπξή είλαη 

νύηε κε απηνδηνίθεζε κνηάδεη, ζύκθσλα πάληνηε κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ 

πληάγκαηνο (άξζξν 102), πνπ πξνβιέπεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηε Γηνηθεηηθή Οηθνλνκηθή ηεο Απηνηέιεηα. 

Γεθάδεο ηξνπνπνηήζεηο έγηλαλ θαη άιιεο ηόζεο απαηηνύληαη ζηνλ λόκν 

(3852/2010) ηνπ δηαβόεηνπ «Καιιηθξάηε», πνπ ζηελ πξάμε απνδείρηεθε 

Καθνθξάηεο. Πξόθεηηαη γηα λνκηθό γνλαηνγξάθεκα πνπ έγηλε ελ άθξα ζπνπδή. 

Η θαηά ηνλ κνηξαίν γηα ηελ απηνδηνίθεζε Γ.Ραγθνύζε «αηκνκεραλή» πνπ ζα 

έζεξλε ην ηξέλν ηεο απηνδηνίθεζεο  κπξνζηά δει. ην πξόγξακκα «ΔΛΛΑΓΑ» 

έκεηλε ζηα ραξηηά. Σξέμαλε όινη νη απηνδηνηθεηηθνί νη πξνζθείκελνη ζηελ ηόηε 

Κπβέξλεζε ηνπ Γ.Παπαλδξένπ λα κπνύλε ζην ηξέλν ηνπ Καιιηθξάηε. Σν 

ηξέλν όκσο έκεηλε θνιιεκέλν ζην ζηαζκό ρσξίο ηελ αηκνκεραλή ηνπ. Η 

αηκνκεραλή δελ ήιζε πνηέ….... Αιήζεηα, ηη κεγάιε απάηε……. 

Μπήθε «θαπέιν» ζηελ απηνδηνίθεζε ην Παξαηεξεηήξην. Έγηλαλ ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξόληα άγξηεο, κεγαιύηεξεο από 65%, πεξηθνπέο  ησλ πόξσλ 

ησλ δήκσλ. ηνλ ηνκέα ηεο ιεγόκελεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο-

εμπγίαλζεο, ν κόλνο θνξέαο ηεο γεληθήο Κπβέξλεζεο δειαδή ηνπ δεκνζίνπ, 

πνπ πξνρώξεζε ζε ζπγρσλεύζεηο θαη αλαδηαξζξώζεηο ησλ δνκώλ θαη ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ είλαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. πγρσλεύζεθαλ ηα Ννκηθά 

Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) ζε 520 (κείσζε 88%), ελώ ηα ΝΠΙΓ από 

1350 ζε 492 (κείσζε 64%). Μεηώζεθαλ νη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο από 1134 

ζε 325. Καη όια απηά όηαλ νη κέρξη ζήκεξα Κπβεξλήζεηο δελ ηόικεζαλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο αλαγθαίεο ζπγρσλεύζεηο ησλ Οξγαληζκώλ ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο. 

Η Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζήκεξα, ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, αλαθνπθίδεη 

ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο κε ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο, Βνήζεηα ζην 

πίηη, ΚΗΦΗ, ΚΓΑΠ, ΚΓΑΠ/ΜΔΑ, Ιαηξεία, Γπκλαζηήξηα, Ωδεία θιπ., 

ππεξεζίεο ηηο νπνίεο δελ πξνζθέξεη θαη δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην θξάηνο. 

 Γη’ απηό ινηπόλ ιέκε: ΦΣΑΝΔΙ ΠΙΑ!! Ω ΔΓΩ!! Γελ δερόκαζηε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ ρνιηθώλ Φπιάθσλ. Σα 

ζρνιεία ρσξίο ζρνιηθνύο θύιαθεο ζα ξεκάμνπλ. Χσξίο Γεκνηηθή Αζηπλνκία  



 

ζα επηθξαηήζεη κεγάιε αηαμία ζηηο πόιεηο καο θαη ζα ραζνύλ πνιύηηκα έζνδα 

ησλ δήκσλ. Γελ δερόκαζηε λα είκαζηε εκείο, ε Σ.Α., λα είκαζηε γηα κία αθόκε 

θνξά ην εύθνιν ζύκα. 

 Πνιιέο  θνξέο πξόηεηλα ζηελ εγεζία ηεο ΚΔΓΔ λα παξαηηεζνύκε όινη 

νη δήκαξρνη θαη λα παξαδώζνπκε ηα θιεηδηά ησλ δήκσλ. Γπζηπρώο ζ’ απηήλ 

ηελ αθξαίαο κνξθήο επίζεζε θαηά ηεο Σ.Α., ε πιεηνςεθία ηνπ Γ.. ηεο ΚΔΓΔ 

δελ θαίλεηαη δηαηεζεηκέλε λα πεη ην Καβαθηθό κεγάιν ΟΧΙ.  
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