Όταν το Γράμμα του Νόμου
Καταδικάζει
Ικανότητα.-Εντιμότητα Αποτελεσματικότητα
Άρθρο του
ΓΕΟΡΠΟΥ Κ. ΑΑΒΑΚΗ ______

δημοτικές
και
νοΔήδη
μσρχιακές εκλογές και
ξεκίνησε από τώρα,

έκα μήνες πριν από τις

μεγάλη κουβέντα για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχει ένας
ιδανικός Δήμαρχος.
Όλες οι συζητήσεις
γίνονται για το πώς οι δημότες θα ήθελαν τον
Δήμαρχό τους, χωρίς
ποτέ
να
αναφέρεται
τελικά πώς η κεντρική
εξουσία οραματίζεται τον
σύγχρονο
τοπικό
άρχοντα.
Εδώ και χρόνια, οι
εκάστοτε κυβερνήσεις με
τυμπανοκρουσίες
και
«ευρωπαϊκό
πνεύμα»
εκχωρούν αρμοδιότητες
στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση,
χωρίς
όμως τους ανάλογους
πόρους και το κατάλληλο
επιστημονικό
προσωπικό.
Ουσιαστικά, θέλουν την
Τοπική
Αυτοδιοίκηση
διεκπεραιωτή
σοβαρών
θεμάτων και απολογητή .
των
δικών
τους
αδυναμιών.
Ο κάθε Δήμαρχος δίκην
επιστάτη πρέπει '/α εφαρμόζει
όλες
τις
αποφάσεις της κεντρικής
εξουσίας, οι οποίες κατά
το
πλείστον
είναι για να ασχοληθούν με τα
αντικρουόμενες
μεταξύ κοινά, αλλά και δηλητηόλους
όσοι
τους. Αντιπαρατίθεται με ριάζει
τους δημότες νια θέματα ασχολούνταϊ με πάθος και
τα οποία δεν είναι άμεσης μεράκι για τη βελτίωση της
αρμοδιότητας του και το ζωής των τοπικών τους
χειρότερο
όλων κοινωνιών. Η τεράστια
διασύρεται
στα έλλειψη ικανών ανθρώπων
δικαστήρια και μάλιστα που τα τελευταία χρόνια
πολλές
φορές παρατηρείται τόσο στην ;
κεντρική πολΙτΙκή σκηνή
καταδικάζεται.
και
στην
Η
περίπτωση
του όσο
είναι
Δημάοχου
Πειραιά, Αυτοδιοίκηοη.
με
τέτοιες
Χοήστου Αγραπίδη, είναι επόμενο
χαρακτηριστική
της τακτικές να κλιμακώνεται
κρατικής αναλγησίας και προς το χειρότερο με
του
γενικότερου γεωμετρική πρόοδο.
Δεν είναι σωστό να
παραλογισμού
που
επικρατούν
στις εξαντλείται η αυστηρότητα
υπηρεσίες του κράτους. των αρμόδιων φορέων
Αναδεικνύει
με
τον στον αιρετό θεσμό της Το
χειρότερο
τρόπο
την πικής Αυτοδιοίκησης όταν
προκατάληψη και πολλές οι άλλες Αρχές του τό
που
τυγχάνουν
φορές την εχθρική στάση που
ίίεταχείρισης.
τόσο
της
κεντρικής ευνοϊκής
___
εξουσίας όσο και της
__
δικαστικής.
Τα πσραδείγματα πολλά, οι
εξηγήσεις λίγες. Αραγε για
Δήμαρχος Πειραιά,
το Εθνικό Κτηματολόγιο, για
Οόλως περιέργως,
τα δεκάδες πρόστιμα που
καταδικάστηκε σε 12
μήνες φυλάκιση με τριετή πληρώνουμε για τις
αναοτολήΙ Γιατί το 2001, ο χωματερές, για τις
αρμόδιος για την έκδό-": κακοτεχνίες των δημοσίων
έργων, για τη μη
ση αδειών αιρετός
δημοτικός σύμβουλος και απορρόφηση των
Αντίδήμαρχος ανανέωσε ευρωπαίκων κονδυλίων,
άδειες λειτουργίες κατά- γιατί δεν υπάρχει η ανάλογη
στημάτων που βρίσκονται ευαισθησία και η εφαρμογή
στην περιοχή της Πει-- ·.- των ισχυουσών διατάξεων
για τον κάθε υπεύθυνο;
ραϊκής και που
Ο
κάθε
Δήμαρχος
λειτοΰργούσαν νόμιμα
οφείλει να αφουγκράζεται
την τοπική του κοινωνία,
να χαράζει στρατηγικές
ανάπτυξης να παράγει

εδώ και 40
χρόνια. Έπρεπε,'δηλαδή,
'χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
από πλευράς Δημάρ
χου να πεταχτούν
εκατοντάδες οικογένειες
εργαζομένων Πειραιωτών
στον δρόμο. Μα κανένας
δεν αντιλαμβάνεται ότι
δυστυχώς όλες αυτές οι
διαδικασίες που
προβλέπονται οπό τους
νόμους του Κράτους είναι
χρονοβόρες και πολλές
φορές ανασταλτικές;.
Ο Δήμαρχος Πειραιά
εκπροσωπεί όλο τον πειραϊκό λαό και έχει
προτιμηθεί από το 57%
του Εκλογικού Σώματος.
Επομένως, πρέπει να
εφαρμόζει τον νόμο προς
όλες τις κατευθύνσεις και
αυτό κάνει.
Είναι
δυνατόν,
Δήμαρχοι
σαν
τον
Χρήστο
Αγραπίδη,
ικανοί,
έντιμοι,
δημιουργικοί,
λαμπροί
και
διακεκριμένοι
επιστήμονες
με
σύγχρονες αντίλήψείς. με
διαφάνεια διαχείρισης, με
θετικές σχέσεις με την
κοινωνία,
να
παραπέμπονται,
να
κάθονται στο εδώλιο του
κατηγορουμένου και να
διασύρονται όχι μόνο ως
πρόσωπα αλλά και ως
θεσμοί
Εάν αυτή είναι η
σύγχρονη λεπουργία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καλύτερα
να
επιστρέψουμε
στους
κοινοτάρχες.
Η
περίπέτεια
του
Χρήστου Λγραπίδη, όχι
μόνο είναι αποτρεπτική
για
ανθρώπους
επαγγέλματικα
επιτυχημένους
και
κοινωνικά
καταξιωμένους

