
1	  
	  

 

 

                           Πάτρα 13-11-2016 
  

 

 

 

Τοποθέτηση - παρέµβαση του µέλους του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης», Κατερίνας Γεροπαναγιώτη, στην εκδήλωση της ΠΕΔ στο 
«Forum Ανάπτυξης» µε θέµα: «Αποτελεσµατικότητα στην Τ.Α. – Δηµόσιος Διάλογος 
για την Μεταρρύθµιση». 

 

Κυρίες και Κύριοι 

Αντί προλόγου, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω θυµίζοντάς σας µια σηµαντική 
πρωτοβουλία που πήρε ο Δήµος Πατρέων τον Απρίλη του 2016, αυτή της οργάνωσης 
της µεγάλης πορείας αγώνα κατά της ανεργίας. Ποιό ήταν το κύριο θέµα που 
αναδείχθηκε από αυτή την πορεία και τι διεκδικούσαµε; Αποτυπωνόταν στο κεντρικό 
σύνθηµα της πορείας αγώνα που ήταν «Δουλειά για όλους, δουλειά µε δικαιώµατα». 
Διεκδικήσαµε και ακόµα διεκδικούµε θέσεις εργασίας µόνιµου προσωπικού µε πλήρη 
δικαιώµατα και αµοιβές, που καλύπτουν ανάγκες τις λαϊκής οικογένειας, µε κάλυψη 
των κενών θέσεων στα σχολεία, τα νοσοκοµεία τους Δήµους σε έργα υποδοµής τους, 
την αντισεισµική – αντιπληµµυρική θωράκιση. Ζητήσαµε και ζητάµε µέτρα 
ουσιαστικής στήριξης των ανέργων.  

Eνα ενδεικτικό παράδειγµα, που φωτίζει το πως αποτυπώνεται αυτό το 
πρόβληµα σε σηµαντικές υπηρεσίες του Δήµου µας, που αφορούν τη ζωή της λαϊκής 
οικογένειας και την κάλυψη βασικών της αναγκών όπως αυτές της προσχολικής 
αγωγής και φύλαξης των παιδιών. Σήµερα οι βρεφονηπιακοί σταθµοί στο Δήµο 
Πατρέων, λειτουργούν µε προσωπικό που δουλεύει µε ελαστικές σχέσεις εργασίας 
µέσω προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, και συγκεκριµένα από τους 220 εργαζόµενους στον 
Κοινωνικό Οργανισµό οι 116 είναι µέσω προγραµµάτων. Οι 22 εργαζόµενοι µέσω 
ΜΚΟ που δουλεύουν στις δοµές για την αντιµετώπιση τους φτώχειας (Κοινωνικό 
παντοπωλείο, συσσίτια) δεν έχουν καµία διασφάλιση για τη συνέχιση του 
προγράµµατος, και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα απολυθούν τέλος του χρόνου. 
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Οι 167 καθαρίστριες των σχολικών κτιρίων εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
καθεστώς οµηρίας, αφού δεν ξέρουν αν κάθε χρόνο θα ανανεωθούν οι συµβάσεις 
τους, ενώ ο µισθός τους ανέρχεται σε 200 µε 300 ευρώ, ανάλογα µε τον αριθµό 
αιθουσών. 

Τώρα θα µε ρωτήσετε, µα τι σχέση έχουν αυτά µε το θέµα που διαπραγµατεύεται αυτή 
η συζήτηση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και είναι «Αποτελεσµατικότητα στην Τ.Α. – 
Δηµόσιος Διάλογος για την Μεταρρύθµιση», στα πλαίσια του Forum Ανάπτυξης, µε 
κεντρικό σύνθηµα «Αποτελεσµατικότητα Παντού».  

Άµεση και απόλυτη σχέση θα λέγαµε. Αυτό γιατί το σύνολο των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει ο λαός µας, η νεολαία, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι έχει βάση  
οικονοµική -  πολιτική.  

Ανάπτυξη λοιπόν. Ναι. Κανείς δεν λέει ότι δεν χρειάζεται ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, 
όµως, ούτε αφορά όλους, ούτε ευνοεί όλους. Δεν είναι για τα συµφέροντα όλων ή 
τουλάχιστον της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, του εργαζόµενου λαού. Υπάρχει 
ανάπτυξη για παράδειγµα που είναι σε όφελος των συµφερόντων κάποιων 
συγκεκριµένων µονοπωλιακών οµίλων, ή µερίδας του κεφαλαίου και υπάρχει 
ανάπτυξη που υπηρετεί τα συµφέρονται των λαϊκών στρωµάτων. Άρα λοιπόν 
ανάπτυξη για ποιόν; Γιατί πιθανόν θα έχουµε κάποια µικρή ανάπτυξη,  εκτός φυσικά 
αν έχουµε κάποια άλλα γεγονότα. Εξελίξεις που µπορεί να  επιδράσουν, την πορεία 
της κρίσης ή της ύφεσης στην Ευρωζώνη, την ΕΕ. Άλλες διεθνείς εξελίξεις στην ίδια 
την οικονοµία των ΗΠΑ ή άλλων ισχυρών χωρών, που θα συµπαρασύρουν και την 
Ελλάδα. Όµως µια ανάπτυξη, αν ‘’όλα πάνε καλά’’, µπορεί να υπάρχει τουλάχιστον 
σε κάποιους κλάδους της οικονοµίας αν όχι στο σύνολο της οικονοµίας. Αλλά αυτή 
θα είναι ανάπτυξη για τους λίγους, θα είναι ανάπτυξη για τα κέρδη τους. Δεν αφορά 
το λαό µας και τα δικαιώµατά του στη δουλειά, στη µόρφωση, στη ζωή.  

Αποτελεσµατικότητα λοιπόν. Ναι. για ποιον όµως; Για την εξυπηρέτηση των λαϊκών 
αναγκών στην υγεία την παιδεία, τον πολιτισµό; Ή αποτελεσµατικότητα για τα κέρδη 
του κεφαλαίου;  

Ας δούµε ένα παράδειγµα αποτελεσµατικότητας που απαντά στα παραπάνω 
ερωτήµατα. 

Στην πόλη µας υπάρχει ένα εγκαταλελειµµένο, ερηµωµένο κτίριο της πρώην 
Εµπορικής Σχολής στην οδό Μανιακίου, που ο Δήµος Πατρέων διεκδικεί τη χρήση 
του για τη δηµιουργία παιδικού σταθµού. Το κτίριο όµως αυτό είναι στην ιδιοκτησία 
του Δηµοσίου και µε την πρόσφατη ίδρυση του υπερταµείου µεταφέρεται στο 
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ΤΑΙΠΕΔ. Εδώ και 2 χρόνια δίνουµε µια πραγµατική µάχη για να µας δοθεί για χρήση 
ένα άδειο, αχρησιµοποίητο κτίριο. Τι συναντούµε; Απίστευτη γραφειοκρατία για να 
µας παραχωρηθεί, κωλυσιεργίες αδιαφορία.  Συγκρίνετε τώρα αυτή την κατάσταση, 
µε την περίπτωση της εκποίησης στην Cosco του λιµανιού του Πειραιά. Όχι µόνο 
έγινε µε  fast track διαδικασίες, αλλά η ίδια η κυβέρνηση προχώρησε σε νοµοθετική 
ρύθµιση για να γίνουν οι διαδικασίες όπως ακριβώς ήθελε η πολυεθνική.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, «αποτελεσµατικότητα παντού» και ανάπτυξη υπηρετούν 
σήµερα το κεφάλαιο και τα κέρδη του και όχι τις λαϊκές ανάγκες. 

  Η ανάπτυξη, η αποτελεσµατικότητα, και οι µεταρρυθµίσεις στην Τοπική Διοίκηση 
που σήµερα συζητιούνται, αφορούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Αυτά υπηρετούν. 
Σε αυτό το δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, του κεφαλαίου, της ΕΕ 
συναντιούνται και στηρίζουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,  ΑΝ.ΕΛ.,  Ν.Δ.,  
ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  ΠΟΤΑΜΙ που συναντήθηκαν και στην ψήφιση του 3ου µνηµονίου. 

Ακριβώς επειδή επί της ουσίας υπάρχει συµφωνία όλων των αστικών κοµµάτων, 
προσφιλές σηµείο αντιπαράθεσης είναι ό,τι βγάζει το µεγάλο κάδρο (του 
καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης) από τη συζήτηση, ό,τι αποπροσανατολίζει το λαό. 
Αυτό αφορά και τους εκπροσώπους των αστικών κοµµάτων στην τοπική και 
περιφερειακή διοίκηση. Είναι φυσιολογικό, αφού το ζητούµενο είναι να µη βρει ο 
λαός µας την περπατησιά του, να είναι απογοητευµένος, να συκοφαντηθεί το δίκιο 
του, ο αγώνας του και ο δρόµος που τον υπηρετεί. Για παράδειγµα, το σύστηµα της 
απλής και άδολης αναλογικής, για εµάς δηλώνει την πιστή αποτύπωση των λαϊκών 
διαθέσεων. Σε αντίθεση µε την κυβέρνηση που επιδίωξη της είναι να το 
χρησιµοποιήσει για την ενσωµάτωση του λαϊκού ριζοσπαστισµού, και αντίστοιχα το 
πραγµατεύεται . 

Οι διαφορές τους αφορούν τα ιδιαίτερα συµφέροντα οµάδων του κεφαλαίου που 
υπηρετούν το ίδιο σύστηµα της πιο σκληρής εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 
Τα αποτελέσµατά της βάρβαρης εκµετάλλευσης αποτυπώθηκαν και στην πρόσφατη 
έκθεση του ΟΗΕ για τους 25 πιο πλούσιους στον κόσµο που είδαν την περιουσία τους 
να αυξάνεται από την αρχή του έτους και ως τον Οκτώβριο του 2016 κατά 5,9%, 
ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια. Οι δισεκατοµµυριούχοι του πλανήτη ανήλθαν σε 
2.473, ενώ η συνολική περιουσία τους διαµορφώθηκε σε 7,68 τρισ. δολάρια (+5,4%), 
τη στιγµή που 3,4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ή το 71% του παγκόσµιου πληθυσµού 
µοιράζονται µικρότερο ποσό (7,4 τρισ. δολάρια). 
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Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι από όταν ξεκίνησαν οι αλλαγές, η αναµόρφωση, 
η µεταρρύθµιση που αφορούσαν το ίδιο το αστικό κράτος και τις δοµές τοπικής και 
περιφερειακής διοίκησης.   

Αυτές οι αλλαγές και οι ανατροπές, οι οποίες επιταχύνθηκαν κατά τη διάρκεια της 
καπιταλιστικής κρίσης γίνονται γιατί υπήρχε ένα τεράστιο υπερσυσσωρευµένο 
κεφάλαιο, το οποίο δεν έβρισκε κερδοφόρο διέξοδο. Και από αυτή την άποψη έπρεπε 
να συρρικνωθεί η λειτουργία του κράτους. Και ταυτόχρονα, να διαµορφωθούν τέτοιες 
δοµές, που να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η σύµφυση ανάµεσα στις δοµές των 
δήµων ή των περιφερειών µε τους ίδιους τους επιχειρηµατικούς οµίλους. 

Από το 2010 που η κυβέρνηση  του ΠΑΣΟΚ έφερε προς ψήφιση, την διοικητική 
µεταρρύθµιση του «Καλλικράτη µε την συναίνεση της  Ν.Δ και  την έµµεση  
συνηγορία  ΚΕΔΕ -ΕΝΠΕ και του τότε Συνασπισµού,  το ΚΚΕ και τα ψηφοδέλτια της 
Λαϊκής Συσπείρωσης που στηρίζει   έχουν   πάρει   θέση  εναντίωσης. 

Έγκαιρα αποκάλυψαν  ότι η µεταρρύθµιση του  Καλλικράτη  είναι  αντιδραστική ως 
προς το περιεχόµενο της και εχθρική για  το λαό . Η ενίσχυση  αρµοδιοτήτων και 
λειτουργιών των περιφερειακών και των κατώτερων βαθµίδων της διοικητικής δοµής 
του κράτους δεν αφορά  στην  εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Αφορά  την  
ανάγκη   του αστικού κράτους κεντρικά και περιφερικά να καταστεί πιο 
αποτελεσµατικό  για  την εξυπηρέτηση  της συγκέντρωσης και της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου. Εξυπηρετεί τις ανάγκες ευθυγράµµισης µε τις επιταγές της 
ευρωενωσιακής καπιταλιστικής αγοράς. Εκσυγχρονισµοί «δοκιµασµένοι» ήδη από 
χρόνια  στις χώρες της ΕΕ και σε σειρά µεγάλων καπιταλιστικών χωρών . Η ίδια η 
ζωή, στην πράξη επιβεβαίωσε την ορθότητα των παραπάνω εκτιµήσεων. 

Και σήµερα αυτό γίνεται µέσα από τη διαδικασία αναθεώρησης του νέου 
"Καλλικράτη". Ενισχύονται ακόµη περισσότερο οι δοµές της τοπικής και 
περιφερειακής διοίκησης ως χέρι του κράτους για την υλοποίηση µιας αντιλαϊκής 
πολιτικής, που διευρύνει τη φοροληστεία των λαϊκών νοικοκυριών, την ανατροπή 
εργασιακών σχέσεων και δικαιωµάτων, την εµπορευµατοποίηση µιας σειράς λαϊκών 
αναγκών από την πρόνοια, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, 
και ταυτόχρονα, µέσα από τη µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, οι 
αποκεντρωµένες τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις προχωρούν στη λογική της 
ανταποδοτικότητας, στην αφαίµαξη των λαϊκών νοικοκυριών. Και αυτό πραγµατικά 
αποτελεί την εµπράγµατη συνεισφορά της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στα 
µατωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα. 
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Στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ, οι παρατάξεις των αστικών κοµµάτων 
οµοφώνησαν (όπως ήταν φυσιολογικό) σε αντιστοίχου περιεχοµένου κείµενο 
συµπερασµάτων – προτάσεων προς την κυβέρνηση. Συναγωνίζονται µε  την 
Κυβέρνηση για το ποιος θα ευθυγραµµιστεί έγκαιρα µε τις µνηµονικές πολιτικές. 
Ποιος θα  ανοίξει πιο γρήγορα την πόρτα των Δήµων στην επιχειρηµατική λειτουργία   
, ποιος  θα στρώσει  στέρεο δρόµο  ώστε οι επιχειρηµατικοί όµιλοι να ανοίξουν 
κερδοφόρες µπίζνες πάνω στη δηµοτική ακίνητη περιουσία, να εκµεταλλευτούν  
πόρους , υποδοµές και δοµές  των δήµων . 

Στο όνοµα της δήθεν οικονοµική αυτοτέλειας εισηγείται η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ την 
επιβολή νέων τοπικών φόρων ώστε να  µπορούν πιο εύκολα να εισπράττονται από τα 
νοικοκυριά . Επιδιώκουν  δίπλα στην φορολογική επιδροµή του κράτους να στηθεί 
ένας ακόµη φοροεισπρακτικός κατασταλτικός µηχανισµός ενάντια στα εργατικά 
λαϊκά νοικοκυριά  µε κορµό τους Δήµους. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά τις προτάσεις 
τους « για την θεσµοθέτηση ενός νέου φόρου ακίνητης περιουσίας, σύµφωνα µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα (…)». Η λογική της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ είναι εναρµονισµένη 
µε την κεντρική πολιτική του κράτους, της κυβέρνησης που για το 2017 
προϋπολογίζει αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους από άµεσους και 
έµµεσους φόρους κατά 1.835 εκατοµµύρια ευρώ. Στους άµεσους φόρους κυριαρχούν 
τα έσοδα από το Φόρο Εισοδήµατος και τον ΕΝΦΙΑ ενώ στους έµµεσους τη 
συντριπτική πλειοψηφία καλύπτει ο ΦΠΑ.  

Ένα σηµείο εστίασης των αλλαγών είναι η µεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων του 
ΕΣΠΑ και των άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων σε έργα και υποδοµές που 
υπηρετούν τους στρατηγικούς σχεδιασµούς των οµίλων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Γι’ αυτό συνειδητά αποσιωπούνται οι τεράστιες ανάγκες σε έργα 
αντισεισµικής θωράκισης, αντιπληµµυρικής προστασίας. Πρόσφατα είχαµε νέες 
πληµµύρες στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας, στο Μεσολόγγι, πριν είχαµε στην 
Καλαµάτα, στο Ναύπλιο, µε νεκρούς ακόµη. Αυτά όµως τα έργα τα οποία µπορούν να 
προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή δεν µπαίνουν, δεν αποτελούν ζητήµατα 
προτεραιότητας για το µεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι επιλέξιµα από τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα και γι’ αυτό ακριβώς δεν χρηµατοδοτούνται και καρκινοβατούν. Σε µια 
αποκαλυπτική πρόσφατη ανακοίνωσή της που αφορά τα έργα αντιπληµµυρικής 
προστασίας, η κυβερνητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήµο Πατρέων, καλεί το 
Δήµο  να προχωρήσει άµεσα σε αντιπληµµυρικά έργα. Εδώ υπάρχει  µια µικρή 
λεπτοµέρεια βέβαια... Δεν µπαίνει στον κόπο να πει µε ποιους πόρους και µέσα οι 
Δήµοι σήµερα θα αντιµετωπίσουν αυτό το σοβαρό πρόβληµα. Είναι φυσιολογικό 
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βεβαίως, γιατί η κατεύθυνση είναι τέτοια έργα να γίνονται µε ίδιους πόρους, δηλαδή 
το κόστος να πέφτει πάλι στο λαό και στη διπλή και τριπλή φορολογία του.  

Η ληστρική αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις του συνόλου της δηµοτικής ακίνητης 
περιουσίας, είναι συµφωνηµένη. Πρόσφατα, το Κοινοβούλιο ψήφισε το νόµο για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας, δηλαδή τη δράση των ΜΚΟ, των ΚΟΙΝΣΕΠ, 
των διαφόρων δικτύων και συνεταιρισµών προσώπων, µε ειδική συνεισφορά σε αυτή 
την κατεύθυνση και συνδροµή της τοπικής διοίκησης, όπου µέσα από αυτή τη 
διαδικασία θα υποβαθµιστούν ακόµη περισσότερο οι κοινωνικές παροχές, οι 
κοινωνικές υπηρεσίες θα εµπορευµατοποιηθούν ακόµη περισσότερο και βεβαίως θα 
υπάρχει ασύδοτη δράση, µε σκοπό το ίδιον όφελος όλων αυτών των οµάδων και τη 
διασπάθιση τεράστιων δηµόσιων πόρων. 

Ολοκληρώνοντας, νοµίζουµε ότι αβίαστα βγαίνει το συµπέρασµα ότι οι διοικητικές 
αναδιαρθρώσεις που έγιναν και εξελίσσονταν ούτε έφεραν ούτε µπορούν να φέρουν 
την ανάπτυξη προς όφελος του λαού, δεν µπορούν αυτές οι αναδιαρθρώσεις να 
αναιρέσουν τις οικονοµικές και περιφερειακές ανισότητες οι οποίες οξύνονται ακόµα 
περισσότερο, ούτε πολύ περισσότερο να αναιρέσουν τον νόµο του καπιταλισµού, της 
συγκέντρωσης δηλαδή του πλούτου σε λιγότερα χέρια σε βάρος της πλειοψηφίας του 
λαού. 

Γιατί όσο την ανάπτυξη την ορίζει η κερδοφορία των επιχειρήσεων, καµιά φιλολαϊκή 
πολιτική περιφερειακή δεν µπορεί να υπάρξει, όσο η συνολικότερη πολιτική 
παραµένει αντιλαϊκή. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και η εναντίωση στις αντιδραστικές 
ανατροπές σε κράτος και τοπική διοίκηση για εργαζόµενους και εκλεγµένους στα 
τοπικά και περιφερειακά όργανα σηµαίνει πρώτα και κύρια οργάνωση της πάλης για 
τη συνολική ανατροπή του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καλούµε  όσους από τους αιρετούς επιµένουν να έχουν ως αφετηρία και έγνοια τις 
αγωνίες και τον αγώνα του λαού, να µην εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς οι 
δήµοι θα γίνουν πιο λειτουργικοί στην προώθηση µιας βαθειάς αντιλαϊκής πολιτικής. 

Να απορρίψουν τις θέσεις της ΚΕΔΕ που συνθέτουν πλάι σε αυτές της Κυβέρνησης  
ένα νέο αντιλαϊκό κατήφορο στους Δήµους, που µετατρέπονται σε ένα ακόµα 
φοροµπηχτικό µηχανισµό. 

Δεν είναι λύση για το λαό η κυβερνητική εναλλαγή µε τη ΝΔ που, όπως και η 
σηµερινή κυβέρνηση, θα συνεχίσουν το κράτος και οι θεσµοί του να γδέρνουν το λαό 
µας για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Θα συνεχίσουν να χάνουν σε δικαιώµατα, βιοτικό 
επίπεδο, υγεία, παιδεία. 
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Είναι ο λαϊκός παράγοντας,  η δύναµη που πρέπει να παρέµβει αποφασιστικά για να 
ανατρέψει το σύνολο των αντιλαϊκών πολιτικών  που µετατρέπει σε  συντρίµµια τα  
λαϊκά  δικαιώµατα, τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας του σε εµπόρευµα , τον 
µόχθο και τη ζωή τους σε λάφυρο της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των 
µεγάλων επιχειρήσεων.    

 

                Κατερίνα Γεροπαναγιώτη 

        Μέλος Δ.Σ ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
        Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου 
              Δήµου Πατρέων   


