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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άλλη μια «αυταπάτη» 
της κυβέρνησης 
ή μια διαλυτική στόχευση;
- Η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση

«Κλεισθένης Ι»
Μετά από δύο χρόνια αναμονής για την κατάθεση ενός νομοσχεδίου
για την τοπική αυτοδιοίκηση, το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών, αφού
διαβουλεύτηκε ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό του, παρουσίασε τελικά
τον «Κλεισθένη Ι», ενώ γλαφυρά στον πλήρη τίτλο του νομοσχεδίου
αναφέρει: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής
– Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ».

Η Αυτοδιοίκηση με ελπίδα ανέμενε την κατάθεση ενός θεσμικού
πλαισίου που θα την καθιστούσε έναν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης
για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, καθώς και αποτελε-
σματικότερη στην επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών,
με βάση τις αρχές της αμεσότητας, της επικουρικότητας και της εγγύ-
τητας. Παράλληλα, θα τη θωράκιζε ακόμη περισσότερο στην επιτέλε-
ση του θεσμικού της ρόλου ως φορέα κοινωνικής προστασίας και μέ-

ριμνας, ειδικά στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, της
κοινωνικής αδικίας και της αποδόμησης του κοι-
νωνικού κράτους.

Η ελπίδα μας αντικαταστάθηκε από την έκπληξη
και την απογοήτευση.

Η πρόταση της κυβέρνησης για τα παραπάνω ήταν
πολύ συγκεκριμένη και -με τα δικά της δεδομένα-
στοχευμένη. Όλα τα υπό συζήτηση θεσμικά ζητή-
ματα παραπέμπονται σε μια επιτροπή που «θα» συ-
σταθεί. Το τελευταίο, μάλλον, στη λογική του γνω-
στού ανεκδότου που αναφέρει ότι «αν δεν θέλεις
να ασχοληθείς ή να λύσεις ένα πρόβλημα τότε φτιά-
ξε μια επιτροπή».

Αφού ολοκληρώθηκε η «διά διαρροών διαβού-
λευση» του υπουργείου Εσωτερικών με την Αυτοδιοίκηση και τα συλ-
λογικά της όργανα (π.χ. Κεντρική Ένωση Δήμων, Ένωση Περιφερειών
κ.λπ.), η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο με σημειακές προτά-
σεις αλλαγών για τα ζητήματα λειτουργίας και οργάνωσης των δήμων,
αλλά και μία ιδιαιτερότητα. Ως κυρίαρχο μέσο για την προώθηση των
ζητημάτων των πολιτών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου, προκρίθηκε η αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Να ξεκινήσουμε από μια αλήθεια. Το υπάρχον εκλογικό σύστημα
της τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζεται βελτιώσεις, σε μία θεσμική βά-
ση που αναδεικνύει το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να ορίζουν
με τις αποφάσεις αλλά και τον έλεγχο επ’ αυτών τις τοπικές υποθέ-
σεις. Πρόκειται για μια θέση την οποία συμμερίζεται ένα πολύ ση-
μαντικό ποσοστό της Αυτοδιοίκησης. Ο θεσμικός ρόλος της αντιπο-
λίτευσης ως «ελεγκτή» της διοίκησης οφείλει να αναβαθμιστεί,
παράλληλα όμως απαιτείται και μια νέα κουλτούρα άσκησης των κα-
θηκόντων τόσο της διοίκησης όσο και της αντιπολίτευσης. Ούτε η λο-
γική «έχω την πλειοψηφία, κάνω ό,τι θέλω» ούτε η λογική «είμαι
στην αντιπολίτευση, λέω όχι σε όλα». Έτσι διαμορφώνεται η συναί-
νεση και η συνεργασία. 

Μία ακόμη μεγαλύτερη αλήθεια, που τη βιώνουν καθημερινά οι δη-
μότες, είναι ότι τα βασικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων μιας
συγκροτημένης τοπικής πολιτικής είναι η αποτελεσματική διοίκηση, η
σταθερότητά της και η κυβερνησιμότητα των δήμων.

Οι στόχοι αυτοί έχουν έναν και μόνο κοινό παρονομαστή: Τη βελ-
τίωση της καθημερινότητας των πολιτών καθώς και του επιπέδου των
υπηρεσιών που απολαμβάνουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δρα
γρήγορα και να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα ως προς αυτούς τους
δύο άξονες, γιατί οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αντιμετωπίζονται
με τη λήψη συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν αν δεν επιλυ-
θούν οι αγκυλώσεις της πολυνομίας και της διάχυσης αρμοδιοτήτων,
που επικρατούν ακόμη. Το βήμα προς τα εμπρός δεν μπορεί να γίνει
αν δεν εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική διοίκηση των δήμων, η οποία
θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας το πολιτικό πρόγραμμα που ενέ-
κριναν οι πολίτες, χωρίς εκβιασμούς, διαπλοκές και εξαρτήσεις.

Δυστυχώς, η πρόταση που κατατέθηκε, χωρίς να προωθεί καμία με-
ταρρύθμιση, επικεντρώνεται σε μηχανιστικές λογικές διάσπασης και
κατακερματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθιστώντας τους δή-
μους έρμαια σε προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις, που για κά-
ποιους αποτελούν ισχυρότερο κίνητρο από την ίδια την προοπτική μιας
τοπικής κοινωνίας. Το προτεινόμενο σύστημα προβλέπει η επιλογή του
δημάρχου και του πολιτικού προγράμματος που εκπροσωπεί να γίνε-
ται με την απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών είτε στον πρώτο γύρο εί-
τε στον δεύτερο. Την επόμενη, όμως, μέρα καλεί τον εκλεγμένο δή-
μαρχο να διαπραγματευτεί το πρόγραμμα που ενέκριναν οι δημότες,
με απόλυτη πλειοψηφία, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους των
υπόλοιπων συνδυασμών, οι οποίοι προφανώς δεν το συμμερίζονται,
αλλά ίσως έχουν και κάθε λόγο να εμποδίσουν την υλοποίησή του
προκειμένου να διεκδικήσουν από καλύτερη θέση τη διοίκηση του δή-
μου στις επόμενες εκλογές. 

Αλίμονο αν κάποιος έχει αντίρρηση στο ότι χρειάζονται συναινέσεις
και συγκλίσεις στη διαμόρφωση ενός πολιτικού προγράμματος για την
αντιμετώπιση των αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μιας
τοπικής κοινωνίας. Αυτές, όμως, πρέπει να βασιστούν στη σύγκλιση
πολιτικών - προγραμματικών θέσεων με σκοπό την προώθηση των το-
πικών ζητημάτων και όχι σε προσωπικές συμφωνίες, αμφίβολης δη-
μοκρατικής νομιμοποίησης.

Να δώσουμε ένα απλοποιημένο αλλά διόλου απίθανο παράδειγμα:
Αναδεικνύεται ένας δήμαρχος και η παράταξή του. Αν δεν έχει την πλει-
οψηφία στο δημοτικό συμβούλιο θα διεκδικήσει τη στήριξη από άλλες
παρατάξεις. Αν υπάρχει προγραμματική συμφωνία, έχει καλώς. Αν,
όμως, κυριαρχήσει η λογική «σου δίνω τόσες ψήφους στο δημοτικό
συμβούλιο, αλλά εσύ θα μου δώσεις αυτήν τη θέση, θα μου εξασφα-
λίσεις αυτά τα αιτήματα κλπ. Αν δεν με ικανοποιήσεις, μην υπολογίζεις
τη στήριξη μου...»; Και μετά γαία πυρί μειχθήτω... Και όμως αυτή ακρι-
βώς η λογική θεσπίζεται με την απεριόριστη δυνατότητα μεταπήδησης
των δημοτικών συμβούλων από τη μια παράταξη στην άλλη ή και τη δη-
μιουργία νέων, χωρίς κανένα έρεισμα στη λαϊκή εντολή.

Ποιοι θα ζημιωθούν σε μια τέτοια περίπτωση; Και βέβαια οι πολίτες,
που θα βλέπουν την πόλη τους να μένει αδρανής, τα προβλήματα άλυ-
τα και τα θέματα κολλημένα στο δημοτικό συμβούλιο, στον βωμό της
προσπάθειας εξεύρεσης συνεννοήσεων, αποκλειστικά βασισμένων
σε περιστασιακές και προσωπικές φιλοδοξίες.

Η κυβέρνηση, με την πρότασή της, επιδεικνύει πλήρη έλλειψη βού-
λησης για μεταρρυθμίσεις που όφειλαν και οφείλουν να γίνουν, δη-
μιουργεί συνθήκες ακυβερνησίας και διάλυσης, που θα εμποδίζουν
την υλοποίηση όσων έχουν εγκρίνει με την ψήφο τους οι πολίτες για
τον δήμο τους, και εντέλει αποσκοπεί στο να καταστήσει αφερέγγυο
τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να τον μετατρέψει σε ελεγ-
χόμενο παράρτημα της κεντρικής εξουσίας, με διορισμένους διοικη-
τικούς γραμματείς.Αυτό που οφείλει να κάνει η Πολιτεία είναι να εξα-
σφαλίσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε το πρόγραμμα που επιλέγουν
οι τοπικές κοινωνίες να μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς προσκόμματα
και ατέρμονες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Αυτό που ζητάμε εί-
ναι ένα νομοσχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά προβλή-
ματα της Αυτοδιοίκησης, θα θεσμοθετεί την πραγματική αποκέντρω-
ση, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση του κράτους,
που έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες. Αυτό είναι που αποτελεί ζη-
τούμενο για τη χώρα μας αλλά και προϋπόθεση για να βγούμε από
την κρίση.

Οι 5 κρίσιμες αλλαγές στον εκλογικό
νόμο που πρότεινε το Κίνημα Αλλαγής

Ôïõ
ΘΑΝΑΣΗ
ΖΟΥΤΣΟΥ 
Δημάρχου 
Παλλήνης

Σ
τα άκρα οδηγείται η κόντρα υπουρ-
γείου Εσωτερικών και εκπροσώ-
πων της τοπικής αυτοδιοίκησης με

αφορμή το σχέδιο «Κλεισθένης Ι». Ο
αρμόδιος υπουργός Π. Σκουρλέτης επι-
μένει ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβά-
νονται στο νομοσχέδιο διορθώνουν κα-
κώς κείμενα που υπάρχουν στο σχέδιο
«Καποδίστριας», ενώ εκσυγχρονίζουν
διατάξεις ώστε η λειτουργία της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης να είναι πιο αποτε-
λεσματική. 

Από την πλευρά τους, περιφερειάρ-
χες και δήμαρχοι, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις, καταγγέλλουν ότι οι ρυθμίσεις
που προωθεί το υπουργείο Εσωτερι-
κών θα οδηγήσουν σε διάλυση την το-
πική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της
υπό τη μόνιμη επιτροπεία της εκάστο-
τε κυβέρνησης. «Δεν θα τους αφήσουμε
να σκοτώσουν την Αυτοδιοίκηση», δια-
μηνύει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), δήμαρ-
χος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, ο οποίος
προανήγγειλε δυναμικές κινητοποιήσεις
στην περίπτωση που το υπουργείο Εσω-
τερικών επιμείνει στο σχέδιο «Κλει-
σθένης Ι» ως έχει. 

Με επιστολή που απηύθυναν προς
τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα οι εκ-
πρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης
ζητούν συνάντηση μαζί του προκειμέ-
νου να του εκθέσουν τις θέσεις (προ-
τάσεις) τους, δηλώνοντας ταυτόχρονα
την… αδυναμία τους να συνεννοηθούν
με τον κ. Σκουρλέτη. Είχαν προηγηθεί
δύο «θερμά επεισόδια»: Το πρώτο στη
Βουλή, όπου οι πρόεδροι της ΕΝΠΕ και
ΚΕΔΕ, Κ. Αγοραστός και Γ. Πατούλης,
ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην
Επιτροπή Περιφερειών. Στη διάρκεια
της συζήτησης κυριάρχησαν οι αντεγ-
κλήσεις, οι ειρωνείες και οι αιχμηροί

χαρακτηρισμοί, που κορύφωσαν την
ένταση, με συνέπεια ο πρόεδρος της
επιτροπής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ.
Γάκης να διατάξει την αποβολή από την
αίθουσα, σταδιακά, των κ. Πατούλη και
Αγοραστού, πριν εκείνοι αποχωρήσουν
με δική τους πρωτοβουλία και σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για τη στάση των
κυβερνητικών βουλευτών αλλά και του
προεδρείου. 

Το δεύτερο «θερμό επεισόδιο» ση-
μειώθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών,

όπου έφτασαν οι εκπρόσωποι της το-
πικής αυτοδιοίκησης για προγραμματι-
σμένο ραντεβού με τον κ. Σκουρλέτη.
Η ώρα της συνάντησης άλλαξε δύο φο-
ρές χωρίς καμία προηγούμενη ενημέ-
ρωση και δίχως επαρκείς εξηγήσεις
από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου. Οι εκπρόσωποι της το-
πικής αυτοδιοίκησης έκαναν λόγο για
εμπαιγμό και αποχώρησαν από το υπουρ-
γείο, καταγγέλλοντας για απαράδεκτη
συμπεριφορά τον κ. Σκουρλέτη.

Την κατηγορηματική αντίθεσή τους
στις προωθούμενες ρυθμίσεις έχουν
εκφράσει όλα σχεδόν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την κυ-
βέρνηση για μεθοδεύσεις που εξυπη-
ρετούν πολιτικά συμφέροντα και κομ-
ματικές επιδιώξεις. Η Νέα Δημοκρατία
καταγγέλλει ότι το νομοσχέδιο θα απορ-
ρυθμίσει την Αυτοδιοίκηση, ξεκαθαρί-
ζει ότι δεν πρόκειται να προσέλθει στον
διάλογο με τον κ. Σκουρλέτη και μόλις
αναλάβει την εξουσία θα αλλάξει αμέ-
σως το σχέδιο «Κλεισθένης I». Η Δη-
μοκρατική Συμπαράταξη κάνει λόγο για
μικροκομματική απόπειρα επηρεασμού
των επόμενων εκλογών της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης με μηχανισμούς στρέ-
βλωσης της λαϊκής βούλησης και απο-
θέωσης των αδιαφανών συναλλαγών.
Η ίδια η Φ. Γεννηματά έχει δηλώσει ότι
το σχέδιο «Κλεισθένης I» προσβάλλει
και την απλή αναλογική και τον Κλει-
σθένη. Κατά του νομοσχεδίου έχει ταχ-
θεί και το ΚΚΕ, που κατηγορεί την κυ-
βέρνηση ότι προωθεί έναν νέο κύκλο
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην
τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Ανα-
διαρθρώσεις που, όπως σημειώνει, θα
αποβούν σε βάρος των εργαζομένων
στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και των
λαϊκών στρωμάτων της κοινωνίας, ενώ
αντίθετα θα εξυπηρετήσουν τις ανάγ-
κες και τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Σε άγρια σύγκρουση
οδηγεί ο «Κλεισθένης»
• Μέτωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά του υπουργού Εσωτερικών

Οι δημοτικές
εκλογές 
πρέπει να 
γίνουν με δύο
ψηφοδέλτια
Είδε επιτέλους το φως της δημο-
σιότητας ο κυοφορούμενος νόμος
της απλής αναλογικής, ο οποίος
κατέληξε ιδιαίτερα φλύαρος, με
ισχύοντα τον προηγούμενο «Καλ-
λικράτη», τον οποίο τροποποιεί ή
αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις. 

Από την προσωπική εμπειρία
μου στον θεσμό της τοπικής αυτο-
διοίκησης, τον οποίο υπηρέτησα
δημιουργικά και αναπτυξιακά επί
34 έτη, ως υπάλληλος, πρόεδρος
δημοτικού συμ-
βουλίου, δήμαρχος
(επί 12 έτη) και δη-
μοτικός σύμβουλος,
έχω πεισθεί, όσον
αφορά τους ενασχολούμενους
με τους θεσμούς πολιτικούς φο-
ρείς και κυβερνήσεις, πως όταν αυ-
τή η ενασχόληση είναι συνεχής και
στοχεύει στην εξυπηρέτηση εκλο-
γικών συμφερόντων ή είναι στο
γόνατο και πρόχειρη, οι θεσμοί απα-
ξιώνονται και ευτελίζονται. Η ελ-
ληνική πραγματικότητα, διαχρονι-
κά, επιβεβαιώνει του λόγου του
αληθές. Και γι’ αυτό βρεθήκαμε
εδώ που είμαστε. 

Επειδή, πολύ περισσότερο σή-
μερα, με τη σωρεία των πολύ ση-
μαντικών προβλημάτων που αντι-
μετωπίζει η ελληνική κοινωνία από
την πολύχρονη και πολύπλευρη
κρίση, επιβάλλεται η συνοχή και
η συνεργασία των μελών της ελ-
ληνικής κοινωνίας, κρίνω πως οι
επερχόμενες εκλογές σε Α΄ και Β΄
βαθμό της Αυτοδιοίκησης θα πρέ-
πει να διενεργηθούν με δύο ψη-
φοδέλτια: Το ένα με τους υ -
ποψηφίους δημάρχους και
περιφερειάρχες και το δεύτερο
με τους υποψηφίους δημοτι-
κούς και περιφερειακούς συμ-
βούλους. Τα κομματικά ψηφο-
δέλτια είναι πλέον εκτός εποχής
και δεν ενδείκνυνται για τη συγ-
κυρία. Με τον τρόπο αυτό, αυ-
τοί που θα εκλεγούν θα εξα-
ναγκαστούν να συνεργαστούν
(ναι, υπό την πίεση του εκλογικού
σώματος, των πολιτών), να συγ-
κροτηθούν σε σώμα, να στελε-
χώσουν τα προβλεπόμενα όργα-
να και επιτροπές και ομόθυμα να
εργαστούν για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής των τοπικών κοι-
νωνιών και την αναπτυξιακή αξιο-
ποίηση των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων που διαθέτει ο δήμος
τους ή η περιφέρειά τους.

Έχουμε καθυστερήσει πολύ και
πολλές ευκαιρίες έμειναν αναξιο-
ποίητες. Είναι καιρός να κερδί-
σουμε τον χαμένο χρόνο. Αυτά ως
πρώτη υπόδειξη.

Ôου
Α. Π. ΤΕΡΖΗ

Ολοκληρωμένη πρόταση
για αλλαγές στον εκλο-

γικό νόμο και κατάτμηση των
μεγάλων εκλογικών περιφε-
ρειών παρουσίασε το Κίνη-
μα Αλλαγής στην πρόσφατη
συνάντηση των εκπροσώπων
των κομμάτων με τον υπουρ-
γό Εσωτερικών Π. Σκουρλέ-
τη. Η πρόταση, ανάμεσα σε
άλλα, προβλέπει τη μείωση
του μπόνους των εδρών στο
πρώτο κόμμα, τη δυνατότη-
τα ψήφου στους Έλληνες του
εξωτερικού, το σπάσιμο των
μεγάλων εκλογικών περιφε-
ρειών κ.ά. 

Το Κίνημα Αλλαγής επι-
σημαίνει ότι είναι υπέρ ενός
νέου εκλογικού νόμου που
θα εξασφαλίζει εκλογική δι-
καιοσύνη και αναλογικότε-
ρη εκπροσώπηση των πολι-
τικών ρευμάτων, ευνοώντας
τον διάλογο και τη συνεν-
νόηση ανάμεσα στις πολι -
τικές δυνάμεις για τον 
σχηματισμό κυβερνήσεων
συνεργασίας με προγραμ-
ματικές συγκλίσεις.

Οι προτάσεις που κατέθε-
σε το Κίνημα Αλλαγής προ-
βλέπουν:
α)Ένα δικαιότερο και ανα-

λογικότερο εκλογικό σύ-
στημα:

Το μπόνους των 50 εδρών
οδηγεί σε επίπλαστες κοινο-
βουλευτικές πλειοψηφίες και
διχαστικές λογικές. Το μπό-
νους θα δίνεται μόνο εάν το
πρώτο κόμμα υπερβαίνει το
25% του εκλογικού σώμα-
τος. Για ποσοστό 25% θα δί-
νονται 20 έδρες και από κει

και πέρα για κάθε επιπλέον
1% μία έδρα, με ανώτατο όριο
τις 35 έδρες.

«Με αυτή την πρόταση
αναγνωρίζουμε και σεβό-
μαστε την ετυμηγορία του
ελληνικού λαού όταν με την
ψήφο του εκφράζει την επι-
θυμία να αναδείξει ένα κόμ-
μα σε αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση. Αλλιώς θα πρέπει να
συγκροτούνται κυβερνήσεις
συνεννόησης και προγραμ-
ματικής συνεργασίας, με ευ-
ρεία κοινοβουλευτική και λαϊ-
κή αποδοχή». 
β) Την κατάτμηση των με-

γάλων εκλογικών περιφε-
ρειών, ώστε να ενισχύεται η
διαφάνεια, να αποτρέπονται

φαινόμενα διαπλοκής και να
καθίσταται ευδιάκριτη η σχέ-
ση των πολλών με τους εκ-
προσώπους τους.

Η πρόταση αφορά όλες τις
μεγάλες περιφέρειες για τις
οποίες δεν υπάρχει στους πο-
λίτες η συνείδηση της ενιαίας
πολιτικής, κοινωνικής και οι-
κονομικής ενότητας.

Η περίπτωση της περιφέ-
ρειας-μαμούθ της Β’ Αθηνών
αποτελεί χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα.
γ) Τη διατήρηση του ορί-

ου εισόδου ενός κόμματος
στη Βουλή στο 3%, ώστε να
μην έχουμε διαλυτικά φαι-
νόμενα κατακερματισμού του
πολιτικού συστήματος.

δ) Τη δυνατότητα ψήφου
για τους έλληνες εκλογείς
του εξωτερικού. 

«Οφείλουμε έμπρακτα να
εκφράσουμε τον σεβασμό μας
στους Έλληνες του εξωτερι-
κού και να κατοχυρώσουμε
τη δυνατότητα συμμετοχής
στις εκλογές εκατοντάδων χι-
λιάδων Ελλήνων (κυρίως νέ-
ων ανθρώπων) που έχουν 
μεταναστεύσει λόγω της οι-
κονομικής κρίσης τα τελευ-
ταία χρόνια».
ε) Μέτρα διαφάνειας για

τη χρηματοδότηση των κομ-
μάτων:

• Έλεγχος των οικονομι-
κών των κομμάτων και των
εκλογικών δαπανών από επι-
τροπή, υπό την προεδρία υπο-
διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, η οποία συγκρο-
τείται κατά πλειοψηφία από
ανώτατους δικαστικούς λει-
τουργούς. Στην επιτροπή με-
τέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου
και ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνει-
ας της Βουλής. Με αυτό τον
τρόπο παύουν να είναι ελέγ-
χοντες και ελεγχόμενοι οι
πολιτικοί.

• Υποχρεωτική ανάρτηση
των οικονομικών των κομ-
μάτων στη «Διαύγεια».

• «Κόφτης» δαπανών σε
περίπτωση υπέρβασης του
προϋπολογισμού του κόμ-
ματος, ώστε να σταματήσει
το φαινόμενο της δημιουρ-
γίας χρεών.

• Δημοσιοποίηση των ιδιω-
τικών εισφορών άνω των 200
ευρώ.

- Δεν μοιράζει… τζάμπα έδρες

Έξυπνη κίνηση, που στριμώχνει τον Ερντογάν

Ως κίνηση που εκτιμάται ότι θα διευ-
κολύνει τους χειρισμούς για την

αποφυλάκιση των δύο ελλήνων στρα-
τιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία
ερμηνεύεται η πρωτοβουλία της κυ-
βέρνησης να τους μεταθέσει στη δι-
πλωματική αντιπροσωπεία της χώρας
μας στην Άγκυρα. Κι αυτό διότι θα απο-
τελέσει τον «άσο στο μανίκι» των συ-
νηγόρων υπεράσπισης του ανθυπολο-
χαγού Άγγελου Μητρετώδη και του
λοχία Δημήτρη Δημήτρη Κούκλατζη
απέναντι στον ισχυρισμό των τουρκι-
κών αρχών ότι δεν έχουν μόνιμη διεύ-
θυνση κατοικίας στη γειτονική χώρα. 

Με την αναβάθμισή τους σε διπλω-
ματικούς υπαλλήλους μόνιμη κατοικία
τους θεωρείται η ελληνική πρεσβεία
στην τουρκική πρωτεύουσα. Λίαν συν-
τόμως και οι συνήγοροι υπεράσπισης
θα καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης. 

Η απόφαση των Αρχηγών Γενικών
Επιτελείων έχει και οικονομικό χαρα-

κτήρα, καθώς ως διπλωματικοί υπάλ-
ληλοι οι δύο στρατιωτικοί θα μπορούν
να λαμβάνουν την αποζημίωση απο-
στολής εξωτερικού, ώστε οι οικογένει-
ες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στα αυξημένα έξοδα που έχουν τους
μήνες αυτούς. Τέλος, υπήρχε και ζήτη-
μα ηθικής τάξεως, καθώς με τον τρόπο
αυτό καταδεικνύεται με τον καλύτερο
τρόπο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν ξε-

χνούν και στηρίζουν τα στελέχη τους
που βρίσκονται σε δύσκολη θέση ή αν-
τιμετωπίζουν προβλήματα. Διαδικαστι-
κά, η απόφαση, που ελήφθη από το Συμ-
βούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων,
βρίσκεται ήδη στη νομική υπηρεσία του
υπουργείου Άμυνας προκειμένου να
συνταχθεί τροπολογία η οποία με συ-
νοπτικές διαδικασίες θα προωθηθεί στη
Βουλή.

- Με τη μετάθεση των 2 στρατιωτικών μας στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα


