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Νοµίζετε ότι είναι ώριµες οι συνθήκες για την εφαρµογή του µοντέλου της
Μητροπολιτικής Συνεργασίας στους ∆ήµους της Αττικής;
Όχι απλώς είναι ώριµες οι συνθήκες, αλλά έχουµε ήδη καθυστερήσει σηµαντικά. Εκείνο,
όµως, το οποίο έχει σηµασία είναι βάσει ποιας φιλοσοφίας θα προχωρήσουµε. Θέλουµε
µια συντηρητική, διαχειριστική πολιτική ή µια εναλλακτική στρατηγική για τη
δηµοκρατική διακυβέρνηση του λεκανοπεδίου; Η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση συνιστά
ένα ριζικά διαφορετικό µοντέλο διοίκησης, που ενσωµατώνει όλες τις λειτουργίες,
µητροπολιτικού χαρακτήρα, που σήµερα ασκούνται από δεκάδες διαφορετικές
υπηρεσίες. Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι ένα σχέδιο για τη ριζική αποκέντρωση και το
µετασχηµατισµό όχι µόνο της Αυτοδιοίκησης, αλλά και του κράτους. Μόνο έτσι θα
έχουµε ισχυρή και αναβαθµισµένη Αυτοδιοίκηση, µε ένα επιτελικό κράτος που θα
αποκεντρώνει εξουσίες και αρµοδιότητες κεντρικά και γραφειοκρατικά ασκούµενες,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τους αντίστοιχους πόρους. Είναι, εποµένως, επιτακτική
ανάγκη οι σηµερινές αρµοδιότητες των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. της Αττικής να
µεταφερθούν σε Μητροπολιτικούς Συνδέσµους ∆ήµων και οι αρµοδιότητες της
δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης, µαζί µε τις κρατικές αρµοδιότητες και τις λειτουργίες
µητροπολιτικού χαρακτήρα, να µεταβιβαστούν σε έναν ισχυρό Μητροπολιτικό ∆ήµο,
που θα ταυτίζεται µε τα γεωγραφικά όρια του Λεκανοπεδίου.

Ποια κοινά προβλήµατα επιθυµείτε να αντιµετωπίσετε από κοινού και µε
ποιους όµορους ∆ήµους;
Ο ισχυρός ∆ήµος αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την τοπική ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή. Σήµερα, µάλιστα, που αποδοµείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το

«Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» και συκοφαντείται το Κοινωνικό Κράτος, η
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Στήριξης, µπορεί να είναι η απάντηση, για την αποτελεσµατική

αντιµετώπιση της νέας φτώχειας, της όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και των
φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. Υποστηρίζω τη δηµιουργία ενός ισχυρού
Μητροπολιτικού Ο.Τ.Α. στο λεκανοπέδιο γιατί θεωρώ ότι η ίδια η Αυτοδιοίκηση οφείλει
να εγγυηθεί την καθολική συµµετοχή των πολιτών στα δηµόσια και τα κοινωνικά
αγαθά: στην παιδεία, την υγεία, την εργασία, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισµό.
Επιπρόσθετα, προβλήµατα των ∆ήµων της ∆υτικής Αθήνας, όπως η ατµοσφαιρική
ρύπανση, το κυκλοφοριακό, η διαχείριση

των απορριµµάτων, αλλά και µια

ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης του περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων
χώρων, είναι αδύνατον πλέον να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο του ισχύοντος
µοντέλου. Η προστασία και η οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους, η
ανάδειξη του Πάρκου «Α. Τρίτσης», η αποµάκρυνση των Στρατοπέδων Αγ. Αναργύρων
και Χαϊδαρίου, η πλήρης λειτουργία του Αττικού Νοσοκοµείου, το κλείσιµο της
χωµατερής των Α. Λιοσίων, αλλά και ο αγώνας ενάντια στη δηµιουργία ιδιωτικού
εµπορικού λιµανιού στον Σκαραµαγκά και την κατασκευή νέας ρυπογόνου Μονάδας της
∆ΕΗ στις εγκαταστάσεις της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ» στην Ελευσίνα, καθιστούν απαραίτητη
τη διαδηµοτική συνεργασία, η οποία έχει ήδη γίνει πράξη µε την κοινή δράση των
∆ήµων που µετέχουν στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας.
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πραγµατοποιηθούν µε τον νέο Αυτοδιοικητικό χάρτη που θα διαµορφώσει ο
λεγόµενος «Καποδίστριας 2»;
Σηµασία δεν έχει αν θα γίνουν µε το νέο, αλλά µε ποιο «χάρτη». Να συµφωνήσουµε
καταρχήν ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρηµα απαιτεί υπεύθυνο σχεδιασµό και σοβαρή
προετοιµασία. Όποιος επιχειρήσει από µια τέτοιου είδους µεταρρύθµιση να αποκοµίσει
µικροκοµµατικά οφέλη, θα φανεί αναντίστοιχος των ώριµων κοινωνικών αναγκών και
θα πληρώσει το ανάλογο τίµηµα.
Απαιτούνται επίπονος διάλογος, διαδικασίες ανοικτής διαβούλευσης και θεσµοί λαϊκής
συµµετοχής, έτσι ώστε οι όποιες αποφάσεις να εξασφαλίζουν τις αναγκαίες συναινέσεις,
λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη ενιαία, οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, τις ευαισθησίες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών
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κοινωνιών ευρύτερων περιοχών, όπως η ∆υτική Αθήνα. Η διοικητική οριοθέτηση νέων
ισχυρών ∆ήµων και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων πρέπει να στηρίζεται σε σαφή,
αντικειµενικά και εκ των προτέρων προσδιορισµένα κριτήρια, προκειµένου να πέσουν
στο κενό πιθανές εκλογικές ιδιοτέλειες.
Τέλος, είναι αναγκαία η αποδέσµευση των Αυτοδιοικητικών εκλογών από τις
µικροκοµµατικές σκοπιµότητες που οδήγησαν στην ψήφιση του ισχύοντος εκλογικού
συστήµατος, µε την περιβόητη διάταξη του 42%. Η Αττική χρειάζεται µητροπολιτική
αντίληψη αυτο-διοίκησης και όχι µικροπολιτική προσέγγιση σκοπιµότητας. Γι’ αυτό,
απαιτείται η θεσµοθέτηση ενός αναλογικού εκλογικού συστήµατος, που θα αποτυπώνει
αυθεντικά τις διαθέσεις των πολιτών και θα οδηγεί στην εκλογή ∆ηµάρχων και
∆ηµοτικών Αρχών βάσει ισχυρών πλειοψηφικών κοινωνικών και πολιτικών ρευµάτων.
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