
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 
1 Té Εχω ήδη τονίσει, <ri προηγού

μενες δηλώσεις »oc, δτι ή ava. 
μέτρηση στίς δημοτικές εκλογές, ά-
φοροϋσ« σύγκρουση ανάμεσα σέ δυό 
αντιλήψεις διαμετρικό αντίθετες, σί 
δ,τι άφορα στό ρόλο τής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ν ' Ενα δημοκρατικό 
πολίτευμα. 

Σύμφ«»να μέ τή» άντίληιρη τής «Ν. 
Δημοκρατίας» κα! της Δεξιάς γένι-
κότερα, ή Τοπική Αυτοδιοίκηση δέν 
ιΐναι παρά μια διοικητική προέκτα
ση της κρατικής κεντρικής εξουσίας. 
Ή Αντίληψη αυτή, δχι μόνο καταδι
κάζει διοικητικά καί οίκονομικά τους 
δήμους καί τ ίς κοινότητες σέ μαρα
σμό, ¿λλά αποστερεί τόν πολίτη ά
πα το αναμφισβήτητο δικαίωμα του 
νά συμμετέχει ó ίδιος ενεργά στις 
αποφάσεις πού τόν αφορούν στην πό
λη του, στη συνοικία του καί στδ 
χωριό του. 

Ή θέση του ΠΑΣΟΚ, μά καί γενικό
τερα, τών δημοκρατικών καί προοδευ
τικών δυνάμεων της χώρας, στηρίζε
ται σέ μιά διαιιετοικά αντίθετη θεώ
ρηση του ρόλου της Τοπικής Αυτο
διοίκησης. 

Γιά μας, ή Δημοκρατία δέν εκφράζε-

Συγκρουοη 
δυο αναλήψεων 

ται μονάχα μέσα άπό τ ! ς διαδικα
σίες τοΟ Κοινοβουλίου, άλλα απαιτεί 
τήν ενεργό παρουσία του πολίτη, τό
σο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 8σο 
καί ατό συνδικαλισμό. Κι αυτό, α
παιτεί μιά ανεξάρτητη καί ακηδεμό
νευτη Τοπική Αυτοδιοίκηση μέ ευ
ρείες διοικητικές καί οικονομικές αρ
μοδιότητες, γενικότερα τή διοικητική 
αποκέντρωση καί τό δημοκρατικό προ 
γραμματισμό. 

"Ο πολίτης, πρέπει νά Εχει τή δυνα
τότητα νά καταπιάνεται μέ τή λύση 
τών προβλημάτων πού τόν αφορούν 
αμεσα, οσο αυτό είναι δυνατόν. 

Βέβαια, στις εκλογές, ασφαλώς πα-
ρεισέφρυσαν καί άλλοι παράγοντες. 
"Αναμφισβήτητα, εκφράστηκε μέσα 
άπό τ ις κάλπες καί ή αντίθεση του 
Εκλογικού σώματος προς την αντι

λαϊκή βίκονομική καί κοινωνική πο
λιτική πού ακολούθησε καί ακολουθεί 
ή «Ν.Δ.». Πρόκειται, δηλαδή, καί 
γιά μιά αποδοκιμασία της κυβερνη
τικής πολιτικής. 

Ο Ή αντιπολίτευση θά βγει ενισχυ
μένη, στό μέτρο πού oi νέοι δη

μοτικοί καί κοινοτικοί άρχοντες εί
ναι Ετοιμοι νά δώσουν τή μάχη γιά 
τήν επίλυση τών καυτών προβλημά
των πού αντιμετωπίζει crí\istpa ή πό
λη, ή συνοικία και τό χωριό. 

Παρά τά πολλά εμπόδια διοικητικής 
καί οικονομικής φύσης πού θά καρεμ-" 
βάλει ή κυδέρνηίτη στό έργο τους, 
υπάρχουν περιθώρια γιά σωστή πρα
κτική δουλειά, πού θ' ανοίξει τουλά
χιστον τό δρόμο γιά τήν επίλυση των 
τοπικών προβλημάτων. 

θ ά πρέπει ταυτόχρονα ο! δημοτικοί 
καί κοινοτικοί άρχοντες νά κινητο
ποιήσουν τ ις λαϊκές δυνάμεις. Ετσι 
ώστε νά υποχρεώσουν τήν κεντρική 
εξουσία νά παραχωρήσει στην Τοπική 
Αύτοδιοίκηοτι αυτό πού συνταγματι
κά της ανήκει. Γι' αυτό καί θεωρώ 
τήν περιφανή νίκη στις δημοτικές 
εκλογές, σάν μιά φάση στον αγώνα 
γιά τήν εδραίωση της λαϊκής κυριαρ
χίας καί τών δημοκρατικών θεσμών 
ατή χώρα μας. 

"3 01 πολίτες, οργανωμένοι σί το-
πικούς συλλόγους, σέ αναπτυξια

κές επιτροπές βάσης, ή καί ακόμα, 
σέ κομματικά πλαίσια, θά πρέπει νά 
κάνουν καταγραφή καί ιεράρχηση τών 
προβλημάτων της πόλης, της συνοι
κίας ή του χωρίου τους καί νά συμ
παρασταθούν ενεργά στους τοπικούς 
άρχοντες στή μάχη γιά τήν αντιμε
τώπιση τών ζωτικών προβλημάτων 
της περιοχής τους. ©ά πρέπει, ταυ
τόχρονα, ν" ασκήσουν πίεση πάν<* 
στην κεντρική εξουσία νά χαλαρώσει 
τόν ασφυκτικό Ελεγχο πού σήμερα α
σκεί πάνω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
καί νά της αποδώσει τους πόρους, 
χωρίς τους οποίους δέν θά είναι ο-έ 
θέση νά βγάλει σέ ·πίρα% τό σημαν
τικό της Εργο. 


