
 

 

 

 

 

 

Ο ΚΑΚΟΚΡΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΤΡΟ Γ.ΡΑΓΚΟΤΗ 
 
 

Ο κνηξαίνο απηόο άλζξσπνο γηα ηελ Διιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ν «θεπνπξόο» ηνπ 

Γ.Παπαλδξένπ, κε ηελ εθηόο ηόπνπ θαη ρξόλνπ ζπλέληεπμή ηνπ, ζπλερίδεη λα πξνθαιεί αθόκε θαη 

ηώξα ηελ θξίζε, ηε λνεκνζύλε θαη ηελ αληνρή καο. Σώξα πνπ πιένλ έρνπκε όινη δεη η’ 

απνηειέζκαηα ηνπ λνκηθνύ ηνπ γνλαηνγξαθήκαηνο, (κέζα ζην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ρξεηάζζεθαλ δεθάδεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ρξεηάδνληαη άιιεο ηόζεο), πνπ θέξεη ηελ 

θαη’ εθεκηζκόλ επσλπκία «Καιιηθξάηεο», ελώ απνδείρζεθε ζηελ πξάμε « Καθνθξάηεο». Πξηλ όκσο 

εμεγήζσ ην γηαηί, πξέπεη λα επηζεκάλσ κηα αλαθξίβεηα ηνπ αλσηέξσ πξώελ Τπνπξγνύ θαη θπζηθά 

… πξώελ «θεπνπξνύ». Ο «Καιιηθξάηεο» δελ έγηλε πξηλ από ηελ θξίζε. Σα πξώηα  απνηειέζκαηα 

ηεο θξίζεο είραλ ήδε θαλεί από ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ν Καιιηθξάηεο (Ν.3852/2010) ςεθίζηεθε από 

ηε Βνπιή  θη έγηλε λόκνο ηνπ θξάηνπο ηνλ Ινύλην ηνπ 2010 δειαδή κεηά ην πξώην κλεκόλην, πνπ 

ςεθίζηεθε από ηε Βνπιή ηνλ Μάην ηνπ 2010. Άξα γλώξηδε ν θ. Ραγθνύζεο θαη ηελ ύπαξμε θαη ηηο 

δπζκελείο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνβιέςεηο ηνπ α’ κλεκνλίνπ (Μάηνο 2010) θαη ελζπλείδεηα 

πξνρώξεζε ζηνλ Καιιηθξάηε (Ινύληνο ηνπ 2010). Όηαλ κάιηζηα άξρηζε λα ηζρύεη (1.1.2011) ν 

Καιιηθξάηεο, ήδε είρακε κπεη γηα ηα θαιά, κέρξη ηε κέζε, ζηελ θξίζε. Γηαηί δελ αλέζηεηιε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, αθνύ ήηαλ πιένλ βέβαην, όηη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ην εγρείξεκα 

ζα απνηύγραλε; Διιείςεη πόξσλ νη νπνίνη ζα εμαζθάιηδαλ ηελ επηηπρία ηνπ; 

Ο Καιιηθξάηεο έγηλε ινηπόλ θαη’ επηηαγήλ ηνπ α΄ κλεκνλίνπ θαη όρη γηαηί θάπνηνη, ηξνκάξα 

ηνπο, «νξακαηίζζεθαλ» ηε δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε. Γηαηί αλ επξόθεηην πεξί απηνύ, ηόηε ζα είραλ 

πεξηιάβεη ζηνλ «Καιιηθξάηε» θαη ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ θεληξηθνύ θξάηνπο, ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Απηό πνπ έγηλε δελ ήηαλ απηό πνπ κε ηηο ζρεδόλ νκόθσλεο απνθάζεηο ηεο ε Διιεληθή Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε δεηνύζε δει. μεηαρρύθμιζη ζε ηρία επίπεδα: πρωηοβάθμια ασηοδιοίκηζη 

(δήμοι), δεσηεροβάθμια ασηοδιοίκηζη (περιθέρειες), κράηος. Δεν επρόκειηο λοιπόν περί 

ωραίοσ ονείροσ, περί οράμαηος αλλά περί εθιάληη.  

Θπκίδνπκε ηελ ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή θνπηνξαπηηθή πνπ εθαξκόζζεθε θαηά ην ζρεδηαζκό 

ησλ Καιιηθξαηηθώλ δήκσλ. Παξά ηηο δηαβεβαηώζεηο ηνπ θ. Ραγθνύζε όηη ζηελ Αηηηθή θαη ηε 

Θεζζαινλίθε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ίδηα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ ησλ λέσλ δήκσλ, 

δπζηπρώο απηό δελ έγηλε. Δίπε ςέκαηα ζηνπο αηξεηνύο θαη ηνπο πνιίηεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 

Μεγάια λεζηά, όπσο Λέζβνο, Ρόδνο, Κέξθπξα θιπ. έγηλαλ έλαο δήκνο, κε γλσζηά πιένλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αηξεηνί θαη νη πνιίηεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 

Οη πεξηθνπέο ησλ πόξσλ ησλ δήκσλ, πνπ άξρηζαλ επί ησλ εκεξώλ ηνπ, κέρξη ζήκεξα 

μεπέξαζαλ ην 60% . Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο), 

κε βάζε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ, έπξεπε λα εθδνζνύλ δεθάδεο Τ.Α., Κ.Τ.Α. 

θαη Π.Γ.. Δπί ησλ εκεξώλ ηνπ δελ έγηλε ζρεδόλ ηίπνηε. Αιιά θαη κέρξη ζήκεξα ειάρηζηα βήκαηα 

έγηλαλ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη όισο ελδεηθηηθά αλαθέξσ ην εμήο: ην Π.Γ. ηνπ πεξηβόεηνπ θαη πνιπζξύιεηνπ 

αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο ΔΛΑΓΑ, πνπ έπξεπε λα εθδνζεί κέρξη 31.12.10, γηα λ’ αξρίζεη ε 

εθαξκνγή ηνπ από 1.1.2011 (έλαξμε ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ 1.1.2011 - 31.8.2014), δελ 

εθδόζεθε πνηέ. Σν πξόγξακκα ΔΛΑΓΑ πνπ θαηά ηελ ηόηε πξνζθηιή έθθξαζή ηνπ ζα απνηεινύζε 

«ηελ αηκνκεραλή» πνπ ζα θηλνύζε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζα εμαζθάιηδε ηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, δελ εθδόζεθε πνηέ. Σξέμαλε όινη θαη κπήθαλε ζηα βαγόληα ηνπ ηξέλνπ. Η 

αηκνκεραλή πνπ ζα ην έζεξλε όκσο δελ ήιζε πνηέ. Καη … κείλακε κνλάρνη ζην ζηαζκό … 

Τπνζρέζεηο, ιόγηα, ςέκαηα, πνιηηηθή απάηε… 

Σώξα ηάζζεηαη ππέξ ηεο αλαβνιήο ηνπ ρξόλνπ δηεμαγσγήο ησλ απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ, 

ελώ ν ίδηνο όξηζε ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο  δεκνηηθήο πεξηόδνπ θαη ην ρξόλν δηεμαγσγήο ησλ 

δεκνηηθώλ εθινγώλ ζηνλ Καιιηθξάηε. Μάιηζηα ηόηε δελ δέρζεθε ηελ ζρεηηθή πξόηαζε ηεο ΚΔΓΔ λα 

κελ ζπκπέζνπλ απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο θαη επξσεθινγέο. Σώξα όκσο ηπρόλ επηκήθπλζε ηεο 

ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ είλαη αληηζπληαγκαηηθή, παξάλνκε θαη ζηεξείηαη δεκνθξαηηθήο 

λνκηκνπνίεζεο. 

 

Σν θαηά Ραγθνύζε πείξακα πξνέβιεπε ηελ ύπαξμε 325  δήκσλ, κε θαηά κέζν όξν 

πιεζπζκό 30.000 θαηνίθνπο αλά δήκν. ηελ Ιζπαλία ππάξρνπλ 8.110 δήκνη κε κέζν όξν 5.430 

θαηνίθνπο αλά δήκν (85%  ησλ δήκσλ έρνπλ πιεζπζκό θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ). ηελ Γαιιία 

ππάξρνπλ 36.684 δήκνη κε κέζν όξν 1.720 θαηνίθνπο αλά δήκν (95% ησλ δήκσλ έρνπλ πιεζπζκό 

θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ). ηε Γεξκαλία ππάξρνπλ 12.431 δήκνη, κε κέζν όξν 6.690 θαηνίθνπο 

αλά δήκν (ην 75% ησλ δήκσλ έρνπλ πιεζπζκό θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ). ηε Φηιαλδία ππάξρνπλ 

416 δήκνη κε κέζν όξν 12.660 θαηνίθνπο αλά δήκν (ην 50% ησλ δήκσλ έρνπλ πιεζπζκό θάησ ησλ 

5.000 θαηνίθσλ). Σα ζηνηρεία ιήθζεθαλ από ηελ έξεπλα ηεο δεκνζηνγξάθνπ Διέλεο Γειβηληώηε. 

ηην Ελλάδα έπρεπε να βαδίζοσμε ζηον ανηίποδα ηης εσρωπαϊκής πρακηικής και 

πραγμαηικόηηηας. Έπρεπε να δημιοσργήζοσμε πληθσζμιακά και γεωγραθικά ηέραηα…, εκεί 

ποσ σπήρταν ηων Ελλήνων οι Κοινόηηηες. 

Ο Καιιηθξάηεο έηζη όπσο έγηλε θαη έηζη όπσο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο εθαξκόζζεθε, 

δελ έγηλε γηα ην θαιό αιιά γηα ην θαθό ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 

Ο πξώελ Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ θαη πξώελ «θεπνπξόο» ηνπ Γ. Παπαλδξένπ πξέπεη λ’ 

αλαγλσξίζεη ηα ιάζε ηνπ. Να δεηήζεη επηηέινπο ζπγλώκε από ηνπο αηξεηνύο θαη ηνπο πνιίηεο ησλ 

ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 
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