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Η τοπική αυτοδιοίκηση μετά και τις τελευταίες αλλαγές με το γνωστό Καλλικράτη πρέπει
να μπει σε νέα φάση ενηλικίωσης.

Όλες οι στρεβλώσεις από την εφαρμογή του νόμου είναι γνωστές, οι δήμοι και οι
Περιφέρειες γνωρίζουν ποια ,που είναι ,και πως λύνονται τα προβλήματα.

Η συγκυρία της εφαρμογής των μνημονίων με τους κανόνες λειτουργίας των δήμων για να
διορθώσουν την οικονομική τους λειτουργία , χωρίς να παράγουν ελλείμματα, δημιουργεί
μια ακόμη αφετηρία για να αλλάξει και να εκσυγχρονιστεί διοικητικά και λειτουργικά η
τοπική αυτοδιοίκηση.

Στη νέα φάση πρέπει να μπουν με νέο πνεύμα συμμετοχής στην οικονομική δραστηριότητα
της περιοχής, με πρωτοβουλίες, με ανάληψη ευθυνών από τα στελέχη και τις υπηρεσίες, με
συντονισμό όλων σε κοινούς στόχους και προτεραιότητες.

Για να αλλάξει η μοίρα της περιφέρειάς μας, χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει
επάνω της κύρια θέματα και να παρεμβαίνει, ανεξάρτητα από το πώς κινείται η εκάστοτε
κυβερνητική εξουσία.

Στην εφημερίδα μας σήμερα δημοσιεύουμε ένα μεγάλο ζήτημα για τις ελάχιστες αφίξεις
στην περιοχή μας σε σχέση με ότι συμβαίνει γενικότερα στη χώρα.
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Οι γενικές εξαγγελίες περί ανάπτυξης από τους τοπικούς άρχοντες τώρα πρέπει να
αρχίσουν να γίνονται πράξη και αποτελέσματα μετρήσιμα.

Εάν ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας είναι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της
περιοχής να εστιάσει το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης σ' αυτά και να αναπτύξει
πρωτοβουλίες, προς κάθε κατεύθυνση.

Είχα ιδιαίτερη σημασία να τεθούν στόχοι συγκεκριμένοι και να επικεντρωθούν οι
προσπάθειες γύρω από αυτούς.

Έχουμε μάθει ότι η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με στόχους και μπορεί να
παίζει μόνο διεκπεραιωτικό ρόλο. Αυτό πρέπει να αλλάξει για να γίνει χρήσιμη στην
περιοχή κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο.

Τα τρέχοντα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνονται οι υπηρεσίες έχουν τη σημασία τους.
Όμως ποιο σημαντικό είναι να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή 50% και οι εξαγωγές κατά
200%.

Είναι σημαντικό να γίνουν δρόμοι και να υπάρχει ύδρευση στα χωριά αλλά ακόμη ποιο
σημαντικό είναι να διπλασιαστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα
κατασκευασμένα καταλύματα αλλά οι τουρίστες μειώνονται.

Η αλλαγή της προσπάθειας των πολιτικών προϊσταμένων είναι και η αλλαγή κατεύθυνσης
στην τοπική οικονομία.

Χωρίς την ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κεντρικές επιλογές θα έχουν τα ίδια
πενιχρά και γνωστά από χρόνια αποτελέσματα.
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