
Ε.Ο.Κ. καί δήμοι

'Η ΕΟΚ δεν έχει διαμορφώσει μέχρι σήμερα ένιαία πολιτική δσου 
άφορα τό θεσμό τής τοπικής αύτοδιοικήσεως καί ούτε είναι πιθανό, 
έάν έξακολουθήσει νά λειτουργεί στό σημερινό αποκλειστικά οίκονο
μ ικό πλαίσιο, νά θεσπίσει κανόνες γιά τους δήμους καί τίς κοινότη
τες. Κύριο μέλημα τής ΕΟΚ είναι ή ένιαία ρύθμιση δλων των θεμάτων, 
πού σχετίζονται με τήν έλεύθερη κυκλοφορία των έμπορευμάτων, των κε
φαλαίων καί των έργατών. ’Επομένως στήν περίπτωση τής τοπικής αύτο- 
διοίκησης αντίθετα με δ,τι ίσχύει π.χ. γιά τά αγροτικά προϊόντα δέν 
θά υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική, πού θά κληθούμε νά έφαρμόσουμε.
Οί έπιπτώσεις τής ένταξης πάνω στούς δήμους καί τίς κοινότητες θά 
είναι άπόρροια των ‘'ενικώτερων έπίπτώσεων τής ένταξης πάνω στήν κοι 
νωνική ζωή του τόπου.

Μερικοί πιστεύουν, δτι μιά πού στίς χώρες τής Δυτικής Ευρώπης 
οί δήμοι παίζουν σημαντικό ρόλο στήν πολιτική ζωή τό παράδειγμα 
των χωρών τής ECK θά έπηρεάσει οπωσδήποτε θετικά τήν έλληνική έξέ- 
λιξη. "Ομως ή έλπίδα τους είναι λαθεμένη. 'Η ύποβάθμιση τών δήμων 
στήν ‘Ελλάδα σέ τοπικές κρατικές υπηρεσίες μέ περιωρισμένες αρμο
διότητες όφείλεται στή λειτουργία του οικονομικού καί πολίτικου 
μας συστήματος. 'Η ένταξη στήν ΕΟΚ θά ένισχύσει τόν αρνητικό γιά τό 
θεσμό τής τοπικής αύτοδιοίκησης τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Τό κεντρικό κράτος είναι σήμερα φορέας τής δημοσίας τάξης καί 
καθοδηγητικό κέντρο του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Γιά νά 
εκπληρώσει τόν άποστολή του τούτη είναι υποχρεωμένο, στό βαθμό πού 
ή διεθνής οικονομική έξέλιξη έπηρεάζει τήν έσωτερική έξέλιξη, νά 
παρεμβαίνει δλο καί πιό έντονα στή λειτουργία πολιτικών καί οίκο- 
νομικών υποσυστημάτων δπως οί δήμοι. Είναι π.χ. χαρακτηριστικό δτι 
6 πληθωρισμός καί ή διεθνής οίκονομική ύφεση οδήγησαν τήν κυβέρνη
ση τής ‘Ομοσπονδιακής Γερμανίας τό 1967 νά παρέμβει άποφασιστικά 
στήν έλευθερία τών δήμων νά συντάσσουν τούς προϋπολογισμούς τους.
Οί δήμοι υποχρεώθηκαν δχι μόνο νά συντάσσουν τούς προϋπολογισμούς 
ακολουθώντας ένιαίους κανόνες αλλά καί νά σχεδιάσουν τά έσοδα καί 
τίς δαπάνες τους σύμφωνα μέ τίς γενικώτερες κατευθύνσεις τής κυ
βερνητικής πολιτικής. ‘Η ένταξη στήν ΕΟΚ μέ τό νά ένισχύσει τήν έ- 
ξάρτηση του κράτους άπό ξένα Αέντρα άποφάσεων θά οδηγήσει σέ έ- 
νίσχυση τής κεντρικής κρατικής έξουσίας καί τήν άρνηση τής άπο-



-κέντρωσης, που Οά έδινε κάποια ζωή στήυ τοπική αύτοδιοίκηση.
'Η διευκόλυνση τής λειτουργίας τής οίκονομίας στή μονοπω

λιακή της φάση απαιτεί τή συγκέντρωση τής έξουσίας στήν κεντρική 
κρατική διοίκηση, Μιά έπιχείρηση, πού πρέπει νά συζητήσει μέ μιά ή 
περισσότερες δημοτικές αρχές τίς προϋποθέσεις έγκαταστάσεως έργο- 
στασίου της θά συναντήσει αντιδράσεις πού δύσκολα θά μπορέσει νά 
υπερνικήσει. '0 πιό σύντομος γι’αύτήν δρόμος είναι ή ρύθμιση των 
θεμάτων άπ’εύθείας μέ τήν κυβέρνηση. Καλό παράδειγμα είναι τά διυ
λιστήρια τής Μότορ-Οϊλ, στούς 'Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας πού έ- 
πεκτε^νονται μέ απόφαση τής κυβέρνησης παρά τήν καθολική άντίδράση 
των κατοίκων τής περιοχής. 'Η ένταξη στήν ΕΟΚ μέ τό νά ένισχύσει τή 
μονοπωλιακή δομή τής οίκονομίας θά οδηγήσει σέ συγκέντρωση κρατι
κής έξουσίας μέ Αντίστοιχη άποδυνάμωση των φορέων τής τοπικής αύ- 
τοδιοίκησης.

'0 πολίτης είναι σήμερα λίγο ως πολύ αδιάφορος απέναντι στήν 
τοπική αύτοδιοίκηση τόσο γιατί οί αποφάσεις σέ τοπικό έπίπεδο,πού 
μπορεί νά επηρεάσει έχουν έλάχιστη σημασία γιά τίς κοινωνικές του 
δυνατότητες καί τόν τρόπο ζωής του δσο γιατί ο δήμος καί ή κοινότη
τα παύουν νά είναι ό τόπος έπαφής καί κοινής αντιμετώπισης προβλη
μάτων. 'Η ένταξη στήν ΕΟΚ θά εντείνει τόν καπιταλιστικό τρόπο ζωής 
δηλαδή τήν έμπορευματοποίηση καί όργάνωση δλων καί περισσοτέρων το
μέων τής οικονομικής ζωής μέ βάση τό νόμο τής μεγιστοποίησης του 
ίδιωτικού κέρδους. Θά έντείνει επόμενα καί δλα τά αρνητικά γιά τή 
ζωή στήν κοινότητα φαινόμενα καθώς οί καθοριστικοί γιά τή τοπική 
ζωή παράγοντες θά μετατίθενται έξω άπό τήν κοινότητα.

Στή Δυτική Ευρώπη ή τοπική αύτοδιοίκηση έχει πραγματικά πολύ 
ευρύτερες έξουσίες άπ'ο,τι στήν ‘Ελλάδα . "Ομως βρίσκεται καί έκεΐ 
γιά λόγους πού άναφέραμε σέ κρίση. Τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
τόνιζε στό μανιφέστο του γιά τίς δημοτικές έκλογές του 1976 δτι οί 
κοινότητες είναι αιχμάλωτες ενός συγκεντρωτικού καί Ανωνύμου κρά
τους, πού τίς στερεί Από έσοδα καί τίς διοικεί μέ έπιδοτήσεις.
Οί δημοτικές Αρχές είναι ανίκανες νά άνακόψουν τή συνεχή χειροτέ
ρευση τής ποιότητας ζωής. *Ενω”χρηματοδοτουν τά 2/3 των έρων κοι
νωνικού έξοπλισμού είσπράττουν μόνο τά 19% των φόρων.
*Η κρίση αυτή δέν είναι παροδική. Είναι συνέπεια τού οικονομικού 
καί κοινωνικού συστήματος. Γιά τούτο καί θά ένταθεΐ. Στή Γερμανία



ή άναδιάρθωση των δήμων, που πραγματοποιήθηκε τά τελευταία χρό
νια ώδήγησε οτόν περιορισμό τους από 25.000 σέ 8.000 περίπου. ‘Η 
έζέλιξη τούτη δείχνει, ότι ό παλαιός τύπος κοινότητας δεν είναι 
δυνατόν νά έπιζήσει κάτω από τίς σημερινές συνθήκες.

Συμπερασματικά ή ένταξη στήν ΕΟΚ δεν θά οδηγήσει στήν άνα- 
μόρφωση τής τοπικής αύτοδιοίκησης, αλλά θά έπιτείνει τά σημερινά 
προβλήματα καί θά παρεμποδίσει τήν δημοκρατικώτερη διαμόρφωση τής 
κοινωνίας μας.


