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Οι στάχτες και τα αποκαΐδια
ας γίνουν η αφετηρία για μιαν
άλλη Ελλάδα. Αυτήν
των οραμάτων, των αξιών,
της χρηστής διοίκησης και
της αποτελεσματικότητας
του Κώστα Χ. Χρηστίδη

Πλησιάζουν τα 300 εκατ. ευρώ οι προσφορές ιδιωτικών επιχειρήσεων
και τραπεζών για την ενίσχυση των δράσεων προς όφελος
των δοκιμαζομένων πληθυσμών σε Ηλεία, Αχαΐα και υπόλοιπη Ελλάδα
του Αθανάσιου Χ. Παπανδρόπουλου
Ενώ η Ελλάδα θεωρείται και είναι η χώρα
της νομίμου και παρανόμου αρπαγής –κύριο
γνώρισμα χωρών που έχουν ολοκληρωτικές και κρατικιστικές δομές–, η κυρίαρχη
ιδεολογία κατακεραυνώνει και ξορκίζει το
κέρδος. Ακόμα χειρότερα, καθυβρίζεται το
νόμιμο κέρδος των επιχειρήσεων, ενώ μία
ένοχη σιωπή χαρακτηρίζει τα παράνομα
κέρδη ή τα προερχόμενα από την
διαφθορά.
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, οι σωστοί
ιδιώτες επιχειρηματίες θεωρούνται συλλήβδην κλέφτες και απατεώνες –όχι όμως και
οι διεφθαρμένοι τύπου Μαυράκη κομματικοί υπεύθυνοι κρατικών επιχειρήσεων.
Έτσι, δεν προκαλεί καμμία έκπληξη το
γεγονός ότι, στην τελευταία συζήτησηπαρωδία των έξι πολιτικών αρχηγών για τις
θέσεις και τα προγράμματα των κομμάτων
των οποίων ηγούνται, οι πέντε από αυτούς
–άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο–
αναφέρθησαν από υβριστικά έως περιπαικτικά για τα κέρδη των επιχειρήσεων και των
τραπεζών και άφησαν να υπονοηθεί ότι,
ερχόμενοι στην εξουσία, θα καταργήσουν
την κερδοφορία –ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα μοιράζουν τα κέρδη, αν υπάρχουν, στον λαό.
Οι απόψεις αυτές ίσως να παρουσιάζουν
ενδιαφέρον στο επίπεδο των διανοητικώς
αναπήρων, όμως σε καμμία περίπτωση δεν
συνιστούν σοβαρή πολιτική προσέγγιση.
Και, βεβαίως, από την σκοπιά της οικονομικής επιστήμης, δεν είναι καθόλου κολακευτικές για τον δείκτη νοημοσύνης
ανθρώπων που διεκδικούν την ψήφο της
κοινωνίας των πολιτών.
Ωστόσο, αξίζει τον κόπο να πάρουμε τα
πράγματα με την σειρά τους και να αποδεί-

ξουμε γιατί το κέρδος αποτελεί την πλέον
απαραίτητη τροφή μίας κοινωνίας, αν,
βεβαίως, αυτή επιθυμεί να πηγαίνει μπροστά
–κάτι που δεν είναι αναπόφευκτο, έλεγε ο
μεγάλος Αυστριακός φιλόσοφος Καρλ
Πόππερ, γνωστός από το ογκώδες δίτομο
έργο του με τίτλο Η Ανοικτή Κοινωνία και οι
Εχθροί της. Χωρίς κέρδη, μία κοινωνία είναι
καταδικασμένη στην στασιμότητα, στην
υποεπένδυση, στην ανεργία, στην υπερχρέωση και, τελικώς, στην κατάρρευση,
όπως συνέβη με τις οικονομίες και κοινωνίες
του υπαρκτού σοσιαλισμού.
Χωρίς κέρδη, μία κοινωνία είναι καταδικασμένη να προσφύγει στην απάτη και στην
αρπαγή για να επιβιώσει, αλλά και να
υφίσταται ισχυρό δημοκρατικό έλλειμμα.
Παράλληλα, όμως, στην κοινωνία αυτή
παρατηρείται και σοβαρή συρρίκνωση των
δικαιωμάτων των καταναλωτών-πολιτών,
που είναι απόρροια του υπέρμετρου κρατισμού. Αν ρίξει κανείς μια αναλυτική ματιά
στην ετήσια κατάταξη της οργανώσεως
Διεθνής Διαφάνεια για τους παγκόσμιους
δείκτες διαφθοράς, θα διαπιστώσει ότι οι
χώρες με υψηλή κρατική παρουσία στην
οικονομία τους κατέχουν τις πρώτες θέσεις
στην εν λόγω κατάταξη. Αντιθέτως, οι χώρες
στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν υψηλή
κερδοφορία, όπως λόγου χάρη η Φινλανδία,
κατέχουν τις τελευταίες θέσεις από πλευράς
διαφθοράς και, επίσης, είναι και οι χώρες με
τους υψηλότερους δείκτες καινοτομίας και
κοινωνικής αλληλεγγύης.
Αξίζει να εξαρθεί στο σημείο αυτό η κινητοποίηση, στην Ελλάδα, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τραπεζών για την ενίσχυση
των θυμάτων των φονικών πυρκαϊών του
Αυγούστου 2007. Τα συνολικά ποσά που

κατετέθησαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις
στο Ταμείο Αντιμετωπίσεως Εκτάκτων
Αναγκών –στο οποίο επικεφαλής είναι ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών κ. Πέτρος
Μολυβιάτης και ο πρώην πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών κ.
Θεοδ. Παπαλεξόπουλος– πλησιάζουν τα
300 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα 105 και πλέον
δισεκατομμύρια δραχμές. Το ποσό δε αυτό
αντιπροσωπεύει σε ευρώ πάνω από το 10%
των καθαρών κερδών των εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών και
τραπεζών.
Πρόκειται για μία εντυπωσιακή επίδειξη
κοινωνικής αλληλεγγύης, την οποία καμία
έκτακτη φορολογία δεν θα μπορούσε να
αντικαταστήσει. Και, όσοι ενθυμούνται τις
έκτακτες εισφορές που κάποτε επεβλήθησαν
στην ιδιωτική πρωτοβουλία με αφορμή τους
σεισμούς, οι οποίες είχαν πενιχρή απόδοση,
ίσως συνειδητοποιήσουν την σημασία του
κέρδους και την κοινωνική του αξία.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και προκαλεί
ερωτηματικά η άγνοιά της από πολιτικούς
αρχηγούς οι οποίοι φιλοδοξούν να κυβερνήσουν την χώρα. Μία χώρα της οποίας οι
κρατικές επιχειρήσεις έχουν συνολικές
ζημίες περί τα 3 δισεκατ. ευρώ, ενώ οι
αμοιβές της εργασίας καλύπτουν το 65%
των εσόδων τους. Το δε κράτος, για να δικαιολογήσει την κατάσταση αυτή, επικαλείται
το επιχείρημα ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις
επιτελούν κοινωνικό έργο. Πρόκειται για ένα
θρασύτατο ψέμμα, που σκοπό έχει την
συσκότιση μιας άλλης πραγματικότητας.
Αυτήν της ομηροποιήσεως των πολιτώνκαταναλωτών και της, εν τέλει, αντικοινωνικής στάσεως.
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Σε σχετικώς λίγα χρόνια, θα έχουν
συμπληρωθεί δύο αιώνες από την επανάσταση που οδήγησε στην ίδρυση της
Νεώτερης Ελλάδας. Η χώρα πραγματοποίησε μεγάλες προόδους στην ιστορική
της διαδρομή, αλλά συσσώρευσε και
σοβαρές παθογένειες. Παρά τα θετικά
σημεία, νομίζω ότι είναι διάχυτη η έλλειψη
ικανοποίησης, η αίσθηση ότι –παρά τα
όσα έγιναν ή γίνονται– πρέπει να γίνουν
πολλά περισσότερα, ότι έχουμε ανάγκη
πολλών μικρών «επαναστάσεων».
Τα πολιτικά κόμματα μάς διαβεβαιώνουν,
σε κάθε προεκλογική περίοδο, ότι έχουν
εκπονήσει για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων «προγράμματα» τα οποία
δίνουν λύσεις σε όλα τα θέματα –και το
μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς οι
ψηφοφόροι είναι να τα φέρουμε στην
εξουσία για να τα εφαρμόσουν. Στην
πραγματικότητα, κάθε τέτοιο πρόγραμμα
είναι, κατά κανόνα, παράθεση επαγγελιών
χωρίς κεντρικό όραμα, χωρίς συνεκτικό
ιστό, χωρίς περιγραφή των μέσων που θα
χρησιμοποιηθούν, χωρίς δεσμευτικό
προϋολογισμό κόστους και χωρίς σαφή
χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι λοιπόν
παράξενο το γεγονός ότι τα προγράμματα
αυτά, στο μεγαλύτερο μέρος τους,
ξεχνιούνται μετά τις εκλογές και παραμένει
μόνον η εκπλήρωση, πλήρης ή μερική,
ορισμένων προεκλογικών υποσχέσεων
–ώστε να διατηρείται στοιχειωδώς η αξιοπιστία του κόμματος μέχρι τις επόμενες
εκλογές.
Ένα πραγματικά επαναστατικό βήμα θα
ήταν η σύνταξη από κάθε κόμμα εξουσίας
ενός επιχειρησιακού σχεδίου, αντί
«προγράμματος». Όπως κάθε επιχειρησιακό σχέδιο, έτσι και ένα πολιτικό επιχειρησιακό σχέδιο θα έπρεπε να περιέχει
κεφάλαια με αναλύσεις για το εξωτερικό
(παγκόσμιο) περιβάλλον, τις τάσεις και τις
συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.
(συνέχεια στη σελίδα 3)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
• Η νίκη της ακινησίας
• Οι προκλήσεις για την
διαχείριση των υδατικών
πόρων
• Ξένες γλώσσες και
οικονομική ανάπτυξη
• 15 χρόνια ΟΣΕΠ
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Για το εσωτερικό περιβάλλον της χώρας, τα
δυνατά και αδύνατα σημεία της Ελλάδας
στον διεθνή ανταγωνισμό και τις ευκαιρίες
και απειλές που αντιμετωπίζει (ανάλυση
SWOT). Στρατηγική ανάλυση που θα περιλαμβάνει ένα όραμα για το τί κοινωνία
θέλουμε, τις αξίες και τις βασικές αρχές
λειτουργίας που διέπουν το πολιτικό κόμμα/
φορέα του επιχειρησιακού σχεδίου, τους
στρατηγικούς στόχους (τα αποτελέσματα
που θέλουμε να πετύχουμε στους βασικούς
τομείς δραστηριότητας), και το επιχειρησιακό έργο που δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει ο πολιτικός φορέας εφόσον έλθει στην
εξουσία –δηλαδή, μία περιγραφή των επιμέρους σχεδίων δράσης για την υλοποίηση
κάθε στρατηγικού στόχου (με περιγραφή
του τρόπου και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, του προβλεπόμενου κόστους και
του σχετικού χρονοδιαγράμματος με χρόνο
έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε σχεδίου
δράσης). Το επιχειρησιακό σχέδιο θα
ολοκληρώνεται με την παροχή προβλέψεων
οικονομικών στοιχείων για το τέλος κάθε
έτους, για όλη την διάρκεια του σχεδίου,
που θα ισούται με την διάρκεια μιας κυβερνητικής θητείας.
Δεν έχω αυταπάτες ότι οι συνθήκες είναι
ώριμες για την αντικατάσταση των παραδοσιακών προγραμμάτων από επιχειρησιακά
σχέδια. Ούτε πιστεύω, άλλωστε, ότι κάτι
τέτοιο θα ήταν πανάκεια. Θα ήθελα όμως να
υπενθυμίσω τον λόγο του Φ.Α. Χάγιεκ, ότι
εάν η πολιτική είναι η τέχνη του λεγόμενου
«εφικτού», είναι έργο των πολιτικών διανοητών να καταστήσουν εφικτό το επιθυμητό
και το σήμερα φαινομενικά ανέφικτο. Στο
ίδιο πλαίσιο, θα ήθελα στην συνέχεια να
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παραθέσω, αποσπασματικά και χωρίς
ολοκληρωμένη επεξεργασία, ορισμένα από
τα πιθανά περιεχόμενα ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου –με την συναίσθηση ότι
κάποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν
είναι ώριμες για άμεση εφαρμογή, ενώ
κάποιες άλλες όχι.
Όραμα: Μια κοινωνία με περισσότερη ελευθερία, μεγαλύτερη ευημερία και περισσότερη συνοχή.
Αξίες: Ακεραιότητα, Διαφάνεια, Ατομική
ευθύνη, Αξιοκρατία, Συνέπεια, Επαγγελματισμός, Ήρεμο πολιτικό κλίμα, Ήπιοι τρόποι
έκφρασης, Προβολή κυρίως των δικών μας
θέσεων και σημείων υπεροχής και Αποφυγή
επιθέσεων και μειωτικών χαρακτηρισμών
κατά των πολιτικών αντιπάλων.
Στρατηγικός στόχος (ένας, μεταξύ πολλών,
αλλά θεμελιώδης): Μικρότερο, πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό κράτος. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι το δίλημμα «μικρότερο ή
μεγαλύτερο κράτος» είναι παραπλανητικό.
Αυτό που χρειαζόμαστε, λένε, είναι «καλύτερο κράτος». Ωστόσο, το μέγεθος του
κράτους είναι καθοριστικό. Η χαμηλότερη
παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα έναντι
αυτής του ιδιωτικού, δεν είναι θέμα
σύμπτωσης
ή
αλλαγής
ορισμένων
ανθρώπων, υπουργών κλπ., που θα
αρκούσε να αντικατασταθούν από άλλους,
ικανότερους ή ηθικότερους, για να διορθωθούν τα πράγματα. Είναι αποτέλεσμα λόγων
γενικής και παγκόσμιας εφαρμογής.
Η σμίκρυνση του κράτους μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση σχεδίων δράσης,
όπως αυτά που επιγραμματικά (χωρίς κοστολόγηση, χρονοδιαγράμματα κλπ) αναφέρονται στην συνέχεια: 1) Μείωση του αριθμού

των υπουργείων σε δέκα περίπου, 2)
Μείωση σε διακόσιους του αριθμού των
βουλευτών, 3) Μείωση του αριθμού των
περιφερειών σε πέντε, 4) Ευρύ πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων. Στους φορείς που παραμένουν δημόσιοι, ανάθεση συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων (π.χ. υπηρεσίες φύλαξης,
καθαρισμού, εστίασης, λογιστηρίου κ.α.) σε
ιδιώτες υπεργολάβους (subcontracting), 5)
Συγχώνευση ομοειδών φορέων, π.χ. ασφαλιστικών ταμείων, 6) Κατάργηση της μονιμότητας των νεοπροσλαμβανομένων στο
δημόσιο, 7) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
κατά τομείς, απλοποίηση και κατάργηση
πολλών ρυθμίσεων, 8) Ενίσχυση του εθελοντισμού, υποστήριξη μη κυβερνητικών
οργανώσεων σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο.
Ωστόσο, όσο και αν σμικρυνθεί το κράτος,
πάντα θα είναι αναγκαίο να επιτελεί πλήθος
αρμοδιοτήτων υψίστης σημασίας και,
επομένως, θα υφίσταται ανάγκη για την όσο
το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουγία
του. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι
σκόπιμη η λελογισμένη εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών που έχει αναπτύξει η
επιστήμη του σύγχρονου μάνατζμεντ. Παραθέτω, και πάλιν εντελώς επιγραμματικά,
ορισμένες τέτοιες μεθόδους και σχέδια
δράσης:
1) Σε συνέχεια της αναδιάρθρωσης του
υπουργικού συμβουλίου, βελτίωση της
οργανωτικής δομής κάθε δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμού, 2) Εφαρμογή
σύγχρονων συστημάτων μέτρησης και αξιολόγησης της αποδοτικότητας παντού (π.χ.
business balanced scorecard), 3) Σύνδεση
μέρους της αμοιβής των εργαζομένων στον
δημόσιο τομέα με τα αποτελέσματα της αξιο-

λόγησης της απόδοσης, 4) Ολοκληρωμένη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της
δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (διαρκής επιμόρφωση σε
νέες τεχνολογίες, τεχνικές και εργαλεία διοίκησης –π.χ. διαχείριση χρόνου, ομαδική
εργασία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης κλπ), 5)
Προώθηση και ευρύτατη εφαρμογή νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 6)Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και λήψη πιστοποιητικού
ISO σε όσο το δυνατόν περισσότερους δημόσιους φορείς, ή τμήματα αυτών, 7) Μεταρρυθμίσεις
πολιτικής
φύσεως,
όπως
συνταγματικός προσδιορισμός σταθερής
ημερομηνίας εκλογών ανά τετραετία, διαχωρισμός της ιδιότητας υπουργού και
βουλευτή, κ.α.
Κάθε αλλαγή προκαλεί αντιδράσεις. Και
αλλαγές μεγάλης έκτασης, όπως οι προτεινόμενες στο παρόν, εινα βέβαιον ότι θα
προκαλέσουν ανάλογες αντιδράσεις, που
θα δοκιμάσουν ασφαλώς την αντοχή και της
πιο αποφασιστικής πολιτικής ηγεσίας. Για
τον λόγο αυτόν, πρέπει να εφαρμοσθεί
κατάλληλη διαχείριση των αλλαγών
(change management), κυρίως με σωστή
ενημέρωση των ενδιαφερομένων (ξεκινώντας από τους πολιτικούς!), συμμετοχικές
διαδικασίες σε όποιον βαθμό είναι σκόπιμο
και εφικτό, καθώς και έγκαιρη προετοιμασία
της κοινής γνώμης.

Ο Κώστας Χ. Χρηστίδης είναι δικηγόρος, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σταύρου Χρ. Τσέτση, Δρος ΕΜΠ
Ο χώρος της Επικράτειας αποτελεί, ιδίως
από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80, αντικείμενο έντονων μετασχηματισμών. Στην
κορυφή των παραγόντων που μετεξελίσσουν το έδαφος της, βρίσκονται: κοινοτικές
πολιτικές -συνοχής, ΚΑΠ, μεταφορών, περιβάλλοντος, Ε&Τ, πολιτισμού, νομισματική,
για να αναφερθούν οι σημαντικότερες, αλλά
και η «Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική»- καθώς
και η αυξανόμενη οικουμενοποίηση των
ροών κεφαλαίου, στελεχών, εργασίας,
τεχνολογιών και καινοτομίας. Στα ανωτέρω,
σε κάποιο βαθμό και ως συνεπακόλουθο,
θα πρέπει να προστεθούν: η περιφερειοποίηση της χώρας σε 13 διοικητικές βαθμίδες
σχεδιασμού/ προγραμματισμού, η μεταρρύθμιση των «Καποδιστριακών Δήμων» του
΄98, η εντεινόμενη ζήτηση για πρώτη και
παραθεριστική κυρίως κατοικία και οι γενικότερες εξελίξεις στις κτηματαγορές.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι έχει
σημειωθεί μία σχετική άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, βελτίωση της
προσπελασιμότητας μεταξύ των αστικών
κέντρων, απόκτηση πυρήνα αστικών,
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και
δικτύων και ποσοτική αύξηση του βαθμού
ικανοποίησης στεγαστικών αναγκών. Όμως
ο χώρος συνεχίζει να εμφανίζει επίμονα
συμπτώματα μιας χωροταξικής παθογένειας:
ανισορροπίες στο υφιστάμενο πλέγμα των
αστικών κέντρων, χωρικούς θύλακες και
εδαφικές ενότητες με αναπτυξιακή υστέρηση, ενδοαστικές δυσλειτουργίες, έντονα
φαινόμενα άλογης περιαστικοποίησης και
ανεξέλεγκτης
δόμησης,
συγκρούσεις
χρήσεων γης, προβλήματα ενδοαστικής
κινητικότητας, μορφολογική «όχληση»,
εντεινόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Τα γενεσιουργά αίτια της προαναφερθείσης
«αστικής κρίσης», αλλά και τις προκλήσεις
μιας αναδυόμενης αστικότητας, καλείται να
αντιμετωπιστεί μια πολιτική ρύθμισης χώρου
-με όρους βιωσιμότητας, στη βάση
σύγχρονων αναπτυξιακών αρχετύπωνκορμός της οποίας αποτελεί ένα Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο.
Ο χωροταξικός σχεδιασμός σε ρόλο
«αναπτυξιακού επισπεύδοντα»
Το προτεινόμενο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
συνιστά ένα περίγραμμα γενικών στόχων
και κατευθύνσεων, με στρατηγική η οποία
αναμένεται να διατυπωθεί, χωρίς ειδική
αναφορά στα μέσα επίτευξης τους, αλλά και
σε απαραίτητες προβλέψεις/ πληθυσμιακές
προβολές και ποσοτικοποιήσεις κρίσιμων
μεγεθών.
Είναι γεγονός ότι η δομή του όλου Πλαισίου, είναι στο πνεύμα των ευρωπαϊκών
δράσεων για τον κοινοτικό χώρο. Π.χ. υιοθετούνται -ως αρχή- πραγματιστικές προσεγγίσεις για παραπληρωματικότητα αστικών
κέντρων και νέα σχέση δομημένου χώρου
και υπαίθρου1, χωρίς όμως εμφανή/ συγκεκριμένα μέτρα επίτευξής τους, χαρακτηριστικό το οποίο διέπει το όλο νομοσχέδιο.
Το Πλαίσιο -θέτοντας την αναβάθμιση του
χώρου στο επίκεντρο του δημόσιου
διαλόγου- αποτελεί ένα βήμα, αλλά απέχει
από τον χαρακτήρα ενός Σχεδίου με συγκεκριμένες λύσεις, που θα οικοδομήσει το
θεσμικό υπόβαθρο της ανατροπής της χωροταξικής παθολογίας της χώρας.
Ειδικότερα, θα μπορούσε να επισημανθεί
(ότι):
• Ένα Χωροταξικό Σχέδιο ενθυλακώνει
-όχι παραθέτει- τους κρίσιμους συντελε-
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στές μετασχηματισμού του εδάφους και
τις μελλοντικές χωρικές επιλογές, προσδιορίζοντας παράλληλα τους αλληλοσυσχετισμούς και τις επιπτώσεις τους στο
χώρο και σε ρόλο επισπεύδοντα και όχι
παθητικού αποδέκτη, προτείνει την
αναπτυξιακή και χωρική διάρθρωση της.
Η ανάδειξη περιφερειακών αστικών
δικτύων προϋποθέτει κριτήρια και διαβουλεύσεις
• Οι
προτεινόμενοι
εθνικοί
πόλοι
ανάπτυξης -Πάτρα, δίπολο ΛάρισαΒόλος, Ιωάννινα, δίπολο ΚομοτηνήΑλεξανδρούπολη, πέραν των δύο
μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας
και Θεσσαλονίκης- ακολουθούν, με
κάποιες διαφοροποιήσεις, τα στερεότυπα των «αντιπάλων πόλεων» του ΄79,
εμπνευσμένων από το γαλλικό πρότυπο
των «metropôles d’ equilibres» της
δεκαετίας του ΄60, όπως και τα δευτερεύοντα αστικά κέντρα, από τις αντίστοιχες «metropôles d’ appuie».
Ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα: πως μεταφράζονται με συγκεκριμένους πολεοδομικούς όρους το δίπολο Λάρισα-Βόλος, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη ή Ηράκλειο-Χανιά;
Οι επιλεγμένοι εθνικοί πόλοι π.χ. Ιωάννινα ή
δευτερεύοντες πόλοι όπως η Ρόδος, θα
εντείνουν ή και θα προκαλέσουν νέες ενδοπεριφερειακές ανισορροπίες;
Η μη μετάσταση της παθογένειας του φαινομένου του υδροκεφαλισμού της πρωτεύουσας -έναντι των άλλων πολεοδομικών
κέντρων- και στον περιφερειακό χώρο,
απαιτεί τη δημιουργία νέων περιφερειακών
δικτύων αστικών/ ημιαστικών κέντρων, ως
αντιστήριξη στην επιρροή των προτεινόμενων πόλων και μέσο συναρμογής τους με
τον ημιαγροτικό χώρο και την ύπαιθρο.
Όμως τα δίκτυα των περιφερειακών κέντρων,
διαφοροποιημένου μεγέθους, αναδεικνύονται -δεν χρίζονται- στη βάση τοπικών και
υπερτοπικών σχεδιαστικών εργαλείων και
διαβουλεύσεων.
Ένα Χωροταξικό Σχέδιο σε επίπεδο επικράτειας ή στη γενικότερη του μορφή Πλαίσιο,
θα πρέπει να δημιουργήσει τις σχεδιαστικές
προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανάδειξης
χωρικών δικτύων και συνεργασιών. Η ενδεδειγμένη επιχειρησιακή κλίμακα είναι αυτή
της Περιφέρειας.
Η περιαστικοποίηση αντιμετωπίζεται με
σύγχρονες/ πραγματιστικές προσεγγίσεις
• Ο αστικός και ημιαστικός χώρος της
χώρας, χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη
οικιστική δυναμική, που αναμένεται να
ενταχθεί. Η διοχέτευση της (πρωτίστως)
extra muros σε άλογες, χωρίς αστικότητα επεκτάσεις, βάσει παρεκκλίσεων/
εκτός σχεδίου, δημιουργούν «οικιστικές
κηλίδες» και αστικά μορφώματα.
Ο χωρικός σχεδιασμός, καλείται κατά
κανόνα να προσανατολίσει, μετριάσει ή και
να ανακόψει σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις τις αναπτυξιακές πιέσεις, ορθολογικά
και κατά τρόπο ισορροπημένο με όρους
βιωσιμότητας, τόσο στους υπάρχοντες
ιστούς, ενδεχομένως σε αστικά κενά ή (και)
σε νέες επεκτάσεις, σε οργανική συνάρθρωση τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον
περιβάλλοντα χώρο και τις προστατευτέες
περιοχές.
Όμως ο σχεδιασμός της ιστορικής εξέλιξης
της ελληνικής πόλης –αντικείμενο της Πολεοδομίας- δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία
μόνον συγκεκριμένη αστική δομή. Η τυπολογική κατηγοριοποίηση των σύγχρονων

αστικών κέντρων/ πολεοδομικών συγκροτημάτων/ αστικών συστημάτων, σχεδιασμένη ή αρχετυπική, είναι ευρύτατη, μετεξελισσόμενη και δεν μπορεί να συρρικνωθεί
σε προβιομηχανικά πρότυπα της προτεινόμενης «συμπαγούς πόλης».
Η μελλοντική τυπολογική άρθρωση των
ιστών προσεγγίζεται κατά περίπτωση, χωρίς
την ακαμψία και τους αφοριστικούς περιορισμούς ενός ενιαίου και αδιάκριτα εφαρμοζόμενου σχεδιαστικού μοντέλου. Αναφύονται
ερωτήματα: Το πρότυπο των Garden Cities
του Eb. Howard, που σφράγισε τις πολεοδομικές εξελίξεις του 20ου αιώνα, το Five
Finger Plan της Κοπεγχάγης, ή οι προτάσεις
του προσχεδίου Χωροταξικού Πλαισίου για
τον Τουρισμό και ειδικότερα τα μέτρα για
την ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας
-που προϋποθέτουν 150στρ.- ή οι ΠΕΡΠΟ,
εντάσσονται στη λογική της “συμπαγούς
πόλης”;
Άλλωστε μία τέτοια σχεδιαστική αντιμετώπιση δεν είναι πάντα συμβατή με τους
–ορθούς- στόχους του Πλαισίου για τη δημιουργία δικτύων πόλεων και την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης, μεταξύ αστικών/
ημιαστικών κέντρων και υπαίθρου.
Ενώ αντιστρατεύεται σαφώς στην κρίσιμη
προτεινόμενη αρχή της μέγιστης δυνατής
ευελιξίας, που επιχειρεί να εισαγάγει το
Πλαίσιο, στο σύστημα του Χωροταξικού και
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Η συνεκτικότητα -συστατικό στοιχείο της
σύγχρονης αστικότητας με βιώσιμους
όρους2, με διαφοροποιημένες πλην συγκροτημένες μορφές διάχυσης- δεν είναι ταυτόσημη με τη λογική της «συμπαγούς πόλης».
Ο τελευταίος όρος κρίνεται απαραίτητο να
αντικατασταθεί με τη διατύπωση «συνεκτικότητα χωρικών παρεμβάσεων».
• Η διεθνής και εγχώρια θεωρία και
πρακτική, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Bologna, κατέδειξαν
επαρκώς ότι οι αστικές εξελίξεις δεν
μπορούν να εγκλωβιστούν σε πλασματικά διλήμματα: νέες πολεοδομικές
επεκτάσεις ή ανάκτηση υπάρχοντος
ιστού/ οριακές οικιστικές διευρύνσεις.
Οι παράλληλες παρεμβάσεις κατά περίπτωση οδηγούν σε βιώσιμες λύσεις.
• Το πάγιο αίτημα του περιορισμού/
δραστικής μείωσης ή και κατάργησης σε
ορισμένες περιπτώσεις της εκτός σχεδίου
δόμησης, προϋποθέτει την παραγωγή
οργανωμένου χώρου σε εύλογο χρόνο.
ώστε η εντεινόμενη ζήτηση να μην δημιουργήσει στρεβλώσεις: διόγκωση τιμής
ακινήτων intra muros και προβλήματα
ικανοποίησης στεγαστικών αναγκών,
έξαρση αυθαίρετης δόμησης, εκτροπές
επενδυτικού ενδιαφέροντος ή και
αναπτυξιακό αντικίνητρο.
Ολοκλήρωση με άλλες πολιτικές
• Είναι πρόδηλη η ανάγκη ολοκλήρωσης
του Πλαισίου με τους στόχους/ στρατηγική/ μέτρα/ έργα/ χρηματοοικονομικά
εργαλεία και φορείς υλοποίησης των
παρεμβάσεων της Τέταρτης Διαρθρωτικής Δέσμης 2007-2013, που αποτελεί
το κύριο corpus των παρεμβάσεων
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
Σημειώνεται ότι η νέα περιφερειακή
πολιτική, αποδίδει κεντρική σημασία
στην εδαφική συνοχή και στις αστικές
καινοτομίες, οι οποίες απουσιάζουν από
το Πλαίσιο.
Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός θα πρέπει να
αναλάβει κύριο ρόλο και μέσο ενθυλάκωσης/ ολιστικής προσέγγισης και συσχετι-
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σμού των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών
πολιτικών στο χώρο και όχι απλή αναφορά
τομεακών δράσεων. Τα ανωτέρω δεν μπορεί
παρά να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα
μέτρα χωρικού χαρακτήρα.
• Η προώθηση ενός συστήματος βιώσιμης
κινητικότητας, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς της Κοινής Ευρωπαϊκής
Πολιτικής στον τομέα των Μεταφορών.
και η ολοκλήρωση του με το προτεινόμενο συγκοινωνιακό δίκτυο, με έμφαση
στη χωρική διάσταση.
Η πρόταση εγκαθίδρυσης μέτρων τιμολόγησης (διόδια) σε βεβαρημένες αστικές
περιοχές, μέτρο το οποίο δεν μπορεί να
περιοριστεί μόνο στις δύο κορυφαίες
μητροπόλεις, εντάσσεται σε μία τέτοια
συνολική αντιμετώπιση.
• Είναι αναγκαία η σύνδεση με τις κοινοτικές/ εθνικές δράσεις στον τομέα Ε&Τ&Α
και η διαμόρφωση κριτηρίων χωροθέτησης νέων Τεχνολογικών Δομών.
• Προβάλει επίσης απαραίτητη η προώθηση μέτρων προσαρμογής στα νέα
δεδομένα της ΚΑΠ και ο άμεσος συσχετισμός τους με τις εδαφικές εξελίξεις και
η διατύπωση συγκεκριμένων δράσεων,
προς την κατεύθυνση συγκράτησης του
πληθυσμού και την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
Η νέα διοικητική διάρθρωση απαιτεί
κριτήρια
• Η αναφορά στην αναμόρφωση των
υφιστάμενων Περιφερειών και Δήμων,
η πρώτη προς την κατεύθυνση «της
αποκατάστασης της γεωγραφίας», η
δεύτερη με το δραστικό περιορισμό των
ΟΤΑ, σε πιο λειτουργική βάση, έχει
νόημα και τότε αποκτά ουσία, όταν
συνοδεύεται από κριτήρια χωρικού
χαρακτήρα. αλλά και όταν εντάσσεται
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διοικητικής
αναδιοργάνωσης
της
επικράτειας,
συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου ή άλλων
υφιστάμενων/ υπό σύσταση/ νέων
φορέων άσκησης πολεοδομικής πολιτικής.
Οι χωρικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, διαφαίνονται εντονότερες, η δε αντιμετώπισή τους
από πλευράς της Πολιτείας παραμένει σε
σαφή υστέρηση, αφού τα προτεινόμενα
μέτρα, στην παρούσα φάση, φαίνεται να
διακηρύσσουν προθέσεις, χωρίς συνέχεια.
Και εδώ έγκειται η αναγκαιότητα προώθησης
μιας χωροταξικής πολιτικής, η οποία -πέραν
της ειδίκευσης των ανωτέρω κατευθύνσεων,
με τις επισημάνσεις που διατυπώθηκαν- θα
άρει τις αγκυλώσεις, διαφαινόμενα αδιέξοδα
και στρεβλώσεις που ταλανίζουν τη ρύθμιση
χώρου, με άξονα: τον εξορθολογισμό του
όλου συστήματος, τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου, ιδίως σε επίπεδο εφαρμογής και ελέγχου της δόμησης, σε όλες τις
βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένων και νέων
ρυθμίσεων στο πλαίσιο του Συντάγματος, με
σαφώς συντετμημένους χρόνους σχεδιασμού/ υιοθέτησης/ υλοποίησης χωρικών
παρεμβάσεων, με διακριτές αρμοδιότητες
ανά διοικητική βαθμίδα και ενδυνάμωση της
αποτελεσματικότητας των επιφορτισμένων
1
φορέων
άσκησης
στρατηΣταύρος Χρ.
Τσέτσης:πολεοδομικής
Ευρωπαϊκός χώρος
στο
γικής.
πέρασμα στον 21ο αιώνα. Εκδόσεις Παπαζήση,
2001.
2
Που παραπέμπει σε οργανική συναρμογή
υφισταμένων πολεοδομικών ιστών/ νέων
επεκτάσεων/ περιαστικού περιβάλλοντος/
προστατευόμενων /προστατευτέων περιοχών.
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Άνθρωπος. Όραμα. Πολιτιστική διαχείριση.
Πολιτιστική πολιτική. Άνθρωπος.
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Οι προκλήσεις για τη διαχείριση
των υδατικών πόρων
του Δημήτρη Δ. Πελέκη, Δικηγόρου

Νοιώθω να ζω σε μια κοινωνία που
αποσιωπά τους συσχετισμούς των δράσεων.
Ενοχές; Μήπως υπάρχει πρόβλημα στη
μετάδοση ιδεών; Αν υπάρχει πρόβλημα, τι
το προκαλεί και τι το ορίζει; Υπάρχει όμως
απελευθέρωση της πληροφορίας.
Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε αυτό
που αποκαλούμε απελευθέρωση της
πληροφορίας, με αμέτρητες σιωπηρές και
αιφνίδιες εκρήξεις. Εκρήξεις τις οποίες
πολλές φορές δεν τις αντιλαμβανόμαστε σε
όλο τους το εύρος, είτε γιατί είμαστε μέρος
αυτών οπότε και εμείς διαλυόμαστε με τη
σχάση, είτε γιατί δεν προλαβαίνουμε να
αντισταθούμε ή να προστατευθούμε από την
από-συμπίεση των ισχυρών δόσεων πληροφοριών-γνώσεων, υπό-πληροφοριών ή
παρά-πληροφοριών παντός τύπου και
πάσης μορφής που δεχόμαστε σε καθημερινή βάση.
Μπορεί η κοινωνία μας να έχει εξελίξει σε
άμυνα αυτή την αποσιώπηση των συσχετισμών των δράσεων σε μια προσπάθεια να
χαλιναγωγήσει τις κοινωνικές μάζες;
Προστατεύοντας τα μέλη της από βέβαιο και
ολοκληρωτικό αποπροσανατολισμό;
Αν ισχύει κάτι τέτοιο πόσο αυτά τα προβλήματα στη μετάδοση των ιδεών ή οι εκρήξεις
επηρεάζουν την πολιτιστική-πολιτισμική μας
ανάπτυξη; Είναι αναγκαίο να αντισταθούμε
σε κάτι και σε τι; Μήπως ο πολιτισμός μας
και η μέθοδος διαχείρισης των στοιχείων
του (όποια και όπου υπάρχει) είναι οι πιο
ισχυροί μας σύμμαχοι σε αυτή τη μάχη για
την πολιτισμική, πολιτιστική και φυσική μας
επιβίωση; Τι θα ήταν ωφέλιμο να γίνει για τη
βελτιστοποίηση των συνθηκών και την
καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που
επηρεάζουν την πολιτιστική μας ανάπτυξη
και κυρίως την καθημερινότητα μας;
Ο πολιτισμός αντικατοπτρίζει τις συνθήκες,
τις προϋποθέσεις, τις ανάγκες, τα έργα και τις
κοινωνικές συνοχές ενώ εναγκαλίζει και
εναγκαλίζεται από όλα τα στοιχεία που
συνθέτουν την κοινωνία.
Πιο συγκεκριμένα ο πολιτισμός ενός τόπου
εκφράζει τις προσδοκίες, τα οράματα και τις
συνοχές των κοινωνικών συνόλων και του
ατόμου αναδεικνύοντας ιδιαιτερότητες και
καταδεικνύοντας λύσεις στην καθημερινότητα του πολίτη – δημιουργού – ταξιδευτή.
Ο πολιτισμός ενός τόπου και θα το ξαναπώ
πιο κάτω με διαφορετικό τρόπο εκφράζει
τους κόπους, τα ενδιαφέροντα και τα αποτελέσματα που δημιουργούν με την καθημερινή συμπεριφορά τους οι πολίτες ενός
τόπου.
Σε καιρούς που ο πολιτισμός μας δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως, σε περιόδους που το
πολιτιστικό έργο βάλλεται από τα ίδια τα
εσωτερικά λειτουργικά-διαχειριστικά του
στρώματα, η διαυγής πολιτιστική πολιτική

και πολιτιστική στρατηγική χάραξη πορείας,
η εξομάλυνση των διαχειριστικών δυσκολιών και ο εναρμονισμός με άλλους εξωγενείς ανεπτυγμένους πολιτιστικούς παράγοντες (εξωτερική πολιτιστική πολιτική),
αποτελεί έργο και μέλημα των κρατούντων,
των διαχειριστών αλλά και των ατόμων, που
υπηρετούν τις τέχνες, τις διαδοχές, τα γράμματα, τον αθλητισμό, την παιδεία, την εκπαίδευση και την καλλιέργεια, τη συντήρηση
και διάδοση της ιστορίας και των ιδιαιτεροτήτων ενός τόπου, το εμπόριο και την οικονομία.
Η διαφύλαξη των αξιών αυτών θα πρέπει να
αποτελεί μέλημα όλων μας ενώ η διαχείριση του πολιτισμού αφορά όλους μας γιατί
όλοι τον απολαμβάνουμε και όλοι τον
πληρώνουμε. Στην ουσία λειτουργώντας με
μια συνέπεια προπληρώνουμε και απολαμβάνουμε τις αποδόσεις των οραμάτων μας.
Ένα καλύτερο αύριο δημιουργείται από την
παρότρυνση των ατόμων να οραματιστούν
το πολύτιμο και αναγκαίο για τη διαβίωση
τους. Βασικό στοιχείο για την εξέλιξη ενός
οράματος σε έργο αποτελεί η σύγκλιση του
με τον κανόνα και το σύνολο.
Το όραμα και ιδιαίτερα το κοινό όραμα
απελευθερώνει την εσωτερική αίσθηση της
δημιουργικότητας των ατόμων, προσανατολίζει τις ομάδες, γεννά ερωτήματα και δίνει
απαντήσεις, καθώς επίσης πολλαπλασιάζει
τη συλλογική διάθεση για ανάπτυξη.
Το όραμα για το αύριο δημιουργεί θέματα
για διάλογο και παροτρύνει τα άτομα στο να
δώσουν λύσεις σε πρακτικά θέματα που
τους απασχολούν σήμερα. Η ευαισθητο-

προσδοκίες, τις ιδιαιτερότητες των πολιτών
ενός τόπου.
Ο πολιτισμός ως βασικό στοιχείο της εθνικής
μας ταυτότητας, ως συγκριτικό στοιχείο που
συμβάλει σε διακρατικές ισορροπίες και ως
εξισορροπητικός παράγοντας οικονομικής
ανάπτυξης του τόπου, είναι αναγκαίο να
στηρίζεται από εμπνευσμένη, προσδιορισμένη και ισχυρή διαχείριση.
Η διαχείριση αυτή θα πρέπει να κυβερνάται
από εμπνευσμένους εργάτες του πνεύματος,
των γραμμάτων, των τεχνών και του αθλητισμού. Φυσιογνωμίες όχι απαραίτητα
αναγνωρίσιμες αλλά βαθύτατα αναγνωρισμένες μέσα από το έργο τους, με γνώση, με
εγκράτεια, με θέληση και με διάθεση σε
ανάπτυξη και διεκπεραίωση στρατηγικών
σχεδιασμών, ολοκληρωμένη και ανοικτή
κατανόηση των στοιχείων που τον συνθέτουν.
Σίγουρα κάπου θα υπάρχουν πολιτικοί και
διαχειριστές με ουσία θέσεις, ερωτευμένοι
με τον πολιτισμό και τον τόπο και με αγνές
προθέσεις, γνώσεις και διάθεση. Αυτοί είναι
αναγκαίο να αναδυθούν από την αφάνεια
και να δράσουν.
Ποιες είναι οι φυσικές και ομαλές δράσεις
στις οποίες μια ευαισθητοποιημένη πολιτεία θα μπορούσε να προβεί ώστε να
εξομαλυνθούν οι κοινωνικές ανωμαλίες
που
η
πολιτιστική
κακοδιαχείριση
προκαλεί;
Σύγκριση με νομικά και διαχειριστικά συστήματα των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης
και εναρμονισμός με στοιχεία και συστήματα
του εξωτερικού που συμβάλουν στην πολι-

όραμα για το αύριο δημιουργεί θέματα
“γιαΤο διάλογο
και παροτρύνει τα άτομα στο
να δώσουν λύσεις σε πρακτικά θέματα
σθητοποίηση και η κατάθεση των οραμάτων
διεγείρει τη δημιουργικότητα και φανερώνει
κίνητρα και διαθέσεις.

”

ποίηση και η κατάθεση των οραμάτων
διεγείρει τη δημιουργικότητα και φανερώνει
κίνητρα και διαθέσεις. Θα ήταν τραγικό
λάθος με την κακοδιαχείριση των στοιχείων
του πολιτιστικού μας γίγνεσθαι να τραυματίζουμε τη βάση του που δεν είναι άλλη από
το όραμα.
Αν θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε και να
χωρίσουμε την πολιτιστική πολιτική και
στρατηγική σε άξονες ορθό και αναγκαίο θα
ήταν να τους ορίσουμε πρώτα. Αυτοί οι
άξονες αφορούν όλους μας και κυρίως μια
πολιτική κοινωνία ευαισθητοποιημένη σε
θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και πολιτικής. Οι άξονες αυτοί είναι:
I. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
II. ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
III. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ
VI. ΜΟΡΦΩΣΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ
VI. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η πολιτιστική ανάπτυξη προηγείται, συμπλέει ή προπορεύεται από και με τη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου,
αυτή είναι και η μαγεία της πολιτιστικής
ανάπτυξης και πολιτισμικής διάχυσης, και
είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Είναι αφύσικο και σκοτεινό η πολιτιστική
ανάπτυξη να μην εκφράζει και να μην
αναδεικνύει τα οράματα, τις δυνατότητες, τις

τιστική ανάπτυξη του τόπου.
Αναβάθμιση και επαναπροσδιορισμός του
θεσμικού πλαισίου για τον πολιτισμό.
Αναβάθμιση και επανεξέταση των προγραμματικών συμβάσεων βάσει των σύγχρονων
αναγκών των τοπικών κοινωνιών και των
εθνικών προσανατολισμών.
Δημιουργία νέου και αναβαθμισμένου χάρτη
πολιτιστικών δικτύων και κοινωνικών
δράσεων με σαφή διαχωρισμό όσον αφορά
στις κατηγορίες δράσεων πολιτισμού.
Ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων σε
άμεσο-έμμεσο προγραμματισμό και δράσεις
πολιτισμού και ενθάρρυνση των νέων
ομάδων στη συμμετοχή σε παραγωγικές
διαδικασίες πολιτισμού με στόχο την
προβολή της πολυπολιτισμικότητας και της
ανταλλαγής.
Σύνδεση και σύγκριση των οικονομικών
αναγκών των φορέων πολιτισμού του τόπου
με άλλους κοινωνικούς φορείς συνδέοντας
αυτές και με τα αποτελέσματα που δημιουργούν.
Αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος
που αφορά στους φορείς πολιτισμού, του
συστήματος παροχών και του ασφαλιστικού,
με σχεδιασμό που να κατανοεί τις εξειδικευμένες ανάγκες των ατόμων και των φορέων
που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού.
Προσδιορισμός των θέσεων της πολιτείας

-4-

λαμβάνοντας υπ όψη την γεωπολιτική πολιτιστική τοποθέτηση του τόπου, τις αλληλεπιδράσεις και τα αγαθά και οφέλη που δημιουργούν αυτές.
Άμεση σύνδεση ή ενίσχυση και αναβάθμιση
των πολιτιστικών δράσεων με τις τουριστικές, εκπαιδευτικές, εμπορικές δράσεις του
τόπου.
Διάχυση και διευκόλυνση στη διανομή των
πολιτιστικών αγαθών εντός και εκτός
συνόρων και δημιουργία κινήτρων.
Αποκέντρωση στην παραγωγή πολιτισμού
και ενθάρρυνση των πολιτιστικών δυνάμεων στη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων
στον πολιτισμό και δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη των
κλάδων πολιτισμού.
Δημιουργία ανεξάρτητων αναπτυξιακών και
ελεγκτικών φορέων και φορέων πολιτιστικής προβολής που θα εγγυώνται γιο την
ανάπτυξη των πολιτιστικών διαθέσεων του
τόπου.
Εκσυγχρονισμός των υποδομών και αναβάθμιση της πολιτιστικής διαχείρισης.
Σύνδεση του ΑΕΠ με τις δράσεις πολιτισμού
και τακτική προβολή των αποτελεσμάτων.
Αναβάθμιση και επαναπροσδιορισμών των
σχέσεων Υπουργείου Πολιτισμού με τα
Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας, Εξωτερικών, Τουρισμού και Ανάπτυξης.
Άμεση σύνδεση της πολιτιστικής πολιτικής
με την πολιτιστική διαχείριση του τόπου.
Εφαρμογή των νόμων.
Η κάθε δράση μπορεί να σχεδιαστεί ξεχωριστά και να ενσωματωθεί με το σύστημα και
να λειτουργήσει προς όφελος του τόπου,
της οικονομίας, των ατόμων των εταιρειών
και του συστήματος. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.
Εδώ χρειάζεται να προβάλουμε αντίσταση.
Η πολυπλοκότητα των στοιχείων που συνθέτουν την πολιτιστική μας διάθεση και έργο
είναι τόσο εμφανής που σχεδόν φαντάζει
φυσιολογική η αποσιώπηση των συσχετισμών ανάμεσα σε αυτά, δεν φυσιολογική
όμως.
Η αλήθεια είναι πως η άγνοια επί των συσχετισμών των δράσεων δημιουργεί την
αίσθηση της ομαλότητας αρχικά (ίσως…
λιγότερος κόπος, λιγότεροι αντ-αγωνιστές,
λιγότερος έλεγχος, κέρδη που αποσιωπούν
ή που δεν εμφανίζονται), μα το πολιτιστικό
έργο που παράγεται υπό αυτές τις συνθήκες
δεν αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες και τις
δυνατότητες των πολιτών.
Ένα τέτοιο παραγόμενο έργο υποβαθμίζει
την πολιτιστική παραγωγή και τα οφέλη από
αυτήν, τον άνθρωπο και τις σχέσεις,
διαβρώνει τη βάση του πολιτισμού μας και
επιβραδύνει ή ανακόπτει τη πολιτιστική και
πολιτισμική συνέχεια.
Η αποσιώπηση των συσχετισμών οδηγεί
στην πολιτιστική-πολιτισμική άνοια, στην
ύπνωση της μνήμης, στην διαφθορά και σε
μια σειρά ελλείψεων στην παιδεία, στην
εκπαίδευση και στην καλλιέργεια για παράδειγμα, ελλείψεις που ευθύνονται για τα
τόσα κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας.
Εμείς οι απλοί πολίτες του τόπου ίσως θα
πρέπει να το ξανασκεφτούμε όταν από
κεκτημένη ταχύτητα επιλέξουμε την πιο
απλή και εύκολη λύση που θα μας οδηγήσει
για να εκφράσουμε αυτή την αγάπη μας για
τον πολιτισμό μέσα από τη συμμετοχή μας
και το όποιο έργο εμείς παράξουμε.

Το νερό αποτελεί τον πρώτο τη τάξει και
σημαντικότερο ανανεώσιμο φυσικό πόρο
για την ύδρευση, την άρδευση και την
αποδοτικότητα κάθε περιοχής. Ο πλούτος
μιας περιοχής είναι απολύτως συνηρτημένος
με την επάρκεια και την ποιότητα των
υδατικών πόρων. Η αλόγιστη χρήση, η
μόλυνση και η υποβάθμιση της ποιότητας
εξαντλούν αυτή την πλουτοπαραγωγική
πηγή, ανατρέποντας φυσικές ισορροπίες, οι

οποίες ενίοτε είναι μη αναστρέψιμες, συνεπάγονται δε τεράστιο πολλαπλό τοπικό
κόστος για τις τοπικές κοινωνίες.
Σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο καθιερώνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος - κυρίαρχο στοιχείο του οποίου είναι
το υδάτινο στοιχείο – και ανάγεται αυτή σε
υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας
κοινότητας. Το νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο είναι επαρκές και διαρκώς εκσυγχρονίζεται, όμως πολιτική για την διαχείριση των
υδατίνων πόρων και την κατάσταση και
διάθεση των ρεόντων και υπογείων υδάτων
ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μία σοβαρή
προσπάθεια χαράξεως πολιτικής.
Αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα να πωλείται
το κυβικό μέτρο νερού στην ίδια τιμή ανεξαρτήτως της χρήσεως και του προορισμού του.
Είτε αυτός είναι η ύδρευση μίας οικίας είτε το
γέμισμα μίας πισίνας. Αποτελεί επίσης ελληνική ιδιαιτερότητα να προορίζεται για βιομηχανική χρήση ή άρδευση γεωργικών εκτάσεων και χώρων νερό τόσο καλής ποιότητας
και όχι ανακυκλωμένο νερό.
Οι λιμναίες και ποτάμιες εκτάσεις εξαντλούνται, μολύνονται και επιβαρύνονται.

Τα ενδεικτικά παραδείγματα της Κορώνειας,
της Αμβρακίας, του Ασωπού και του
Αράχθου καταδεικνύουν την πτώση του
υδροφόρου ορίζοντα και την υποβάθμιση
της ποιότητας του νερού. Τις περασμένες
δεκαετίες αποξηράνθηκαν φυσικές λίμνες
για να αποδοθούν στην γεωργική εκμετάλλευση (π.χ Κάρλα) και σήμερα συζητείται
και αποφασίζεται η αναδημιουργία τους.
Η μεταφορά υδάτων προς άλλες περιοχές
θεωρείται πλέον, παγκοσμίως, ως μη ενδεδειγμένη, όπου δε εφαρμόστηκε είχε άσχημα
αποτελέσματα. Αντιθέτως ενδείκνυται η
δημιουργία ταμιευτήρων, που συγκρατούν
το νερό και επιτρέπουν την μετέπειτα χρήση
του. Στην Θεσσαλία, που έχει επάρκεια
ύδατος αλλά κατασπαταλάται από την κακή
χρήση και τις υδροβόρες καλλιέργειες, δημιουργούνται ευχερώς ταμιευτήρες με χωμάτινα φράγματα χαμηλής στέψεως για την
συγκράτηση 450.000.000 κ.μ. περίπου,
ετησίως, στους παραποτάμους του Πηνειού,
ο οποίος, ανεπίτρεπτα απορρίπτει εκατοντάδες εκατομμύρια κ.μ στην θάλασσα. Αντί
τούτου και του εκσυγχρονισμού των αρδευτικών συστημάτων και την αναδιάρθρωση
των καλλιεργειών, επιλέγεται η εκτροπή
600.000.000 κ.μ νερού ετησίως από τον

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία των μηχανισμών πολιτικής προστασίας στον Νομό Ηλείας και τη λήψη των
κατάλληλων προληπτικών μέτρων εν όψει
του επερχόμενου χειμώνα, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, στον Πύργο. Στη σύσκεψη έλαβαν
μέρος ο νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαργαρίτης Μουζάς, ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Σπύρος
Σπυρίδων, ο Νομάρχης Ηλείας Χαράλαμπος
Καφύρας, αξιωματικοί της Αστυνομίας, της
Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί
παράγοντες. Μετά την ολοκλήρωση της
σύσκεψης, οι Γενικοί Γραμματείς κ.κ. Μουζάς
και Σπυρίδων μετέβησαν στον Δήμο Σκιλλούντος, όπου, με τη συνοδεία του
Δημάρχου Διονύση Μπαλιούκου, πραγματοποίησαν εκτεταμένη αυτοψία στα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που
εκτελούνται στο τοπικό τμήμα του Αλφειού
ποταμού.

πλημμυρών, διάβρωσης και κατολισθήσεων, τα οποία παρατηρούνται συχνά στην
περιοχή αλλά φέτος ενδεχομένως να ενταθούν λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών
του καλοκαιριού.
Αποφασίσαμε, πέραν των εξειδικευμένων
μέτρων, να εμπλουτιστούν τα τοπικά σχέδια
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών των
Δήμων, να αναληφθούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και να διεξαχθούν κατά
τόπους ασκήσεις ετοιμότητας. Όσον αφορά
στην πορεία των έργων, από την αυτοψία
που μόλις πραγματοποιήσαμε στον μεγαλύτερο ποταμό της περιοχής, τον Αλφειό,
διαπιστώσαμε ότι εξελίσσονται εντατικά, με
χρήση περισσοτέρων από 100 βαρέων
χωματουργικών
μηχανημάτων,
ενώ
ανάλογης κλίμακας έργα εκτελούνται και
στα υπόλοιπα σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Νομού. Η πολιτεία είναι διαρκώς
παρούσα στις πληγείσες περιοχές, πλάι
στους πολίτες από την πρώτη στιγμή, και θα
συνεχίσει να πράττει στο ακέραιο το καθήκον
της», συμπλήρωσε ο κ. Σπυρίδων.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στα
έργα, ο κ. Σπυρίδων προέβη σε δηλώσεις
προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, στις
οποίες, μεταξύ των άλλων, τόνισε: «Είχαμε
σήμερα, για δεύτερη φορά από την
πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του,
εκτενή επιτόπου συνεργασία με τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μουζά,
για θέματα της ειδικότητάς του που σχετίζονται με τον Νομό Ηλείας. Όπως γνωρίζετε, οι
υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τις
Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας,
την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες, δουλεύουμε εντατικά για την έγκαιρη ολοκλήρωση
των μεγάλων έργων προστασίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από φαινόμενα
-5-

Αχελώο, έργο με τεράστιο οικονομικό
κόστος, όλο από εθνικούς πόρους, αφού η
Ε.Ε αρνείται να χρηματοδοτήσει, που είναι
σίγουρο ότι ποτέ δεν θα αποσβεσθεί και θα
στερήσει την Δυτική Στερεά του σημαντικότερου ποταμού της, μετά το φράγμα του
Μόρνου και την μεταφορά 200.000.000 κ.μ
ετησίως από τον Εύηνο. Ήδη οι συνέπειες
είναι εμφανείς στην περιοχή, όπου ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποχωρήσει σημαντικά με περιβαλλοντικές και οικονομικές
συνέπειες.
Η ανεξέλεγκτη άρδευση, η παλαίωση των
αρδευτικών συστημάτων, οι υδροβόρες
καλλιέργειες, η ρύπανση των υπογείων
υδάτων, οι πυρκαγιές η ικανοποίηση της
ζήτησης και μόνο χωρίς να λαμβάνεται
υπ΄όψιν η ικανότητα των υδατικών συστημάτων, προκαλούν προβλήματα και λειψυδρία, ακόμη και σε περιοχές που αφθονεί το
νερό. Είναι δε αναγκαία η θέσπιση ανταποδοτικών τελών υπέρ περιοχών που έχουν
νερό και το στερούνται, λόγω της μεταφοράς
τους σε άλλα μέρη.
Τελικά, η απουσία πολιτικής για τους υδατίνους πόρους φανερώνει ότι είμαστε γνήσιοι
απόγονοι των Αβδηριτών, οι οποίοι έχτιζαν
ωραίες βρύσες για νερό που δεν είχαν.
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"ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ"

Ένα μέλλον για την ελληνική πόλη
Επιμέλεια έκδοσης: Σταύρος Χρ. Τσέτσης, Δρ. ΕΜΠ

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οκτάγωνο
το συλλογικό βιβλίο που αφορά στο μέλλον
της ελληνικής πόλης, το οποίο επιμελείται ο
αρχιτέκτων - πολεοδόμος Δρ. Ε.Μ.Π.
Σταύρος Τσέτσης. Στο συλλογικό τόμο
συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι
στο σχεδιασμό του χώρου της επικράτειας
και των κρίσιμων παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την άρθρωση των αστικών της
κέντρων. Προλογίζει ο Σταύρος Δήμας,
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε.,
αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος.
Στόχος του βιβλίου -πρόκειται για συλλογικό έργο- είναι η αναζήτηση του αναγκαίου
υποβάθρου για τη συγκρότηση μιας αστικής
πολιτικής, για το σχεδιασμό της εξέλιξης της
ελληνικής πόλης. Ειδικότερα αποσκοπεί στο

να καθορίσει κρίσιμους
συντελεστές που μετασχηματίζουν το έδαφος
της επικράτειας και να
εξετάσει τους αλληλοσυσχετισμούς τους, να
αναδείξει βασικές παραμέτρους και τάσεις στις
αστικές εξελίξεις, να
προσδιορίσει τις κύριες
εκφάνσεις και τα αίτια
της παθογένειας που
χαρακτηρίζουν
τον
ελληνικό χώρο, να
καταδείξει τους ορίζοντες της αναδυόμενης
αστικής τοπιογραφίας
της χώρας, να καταγράψει το μέτρο των
δυσχερειών που αντιμετωπίζουν στην πράξη τα
υφιστάμενα
εργαλεία
χωρικού σχεδιασμού/προγραμματισμού και
να προτείνει ενέργειες/δράσεις άρσης των
αγκυλώσεων/βελτίωσης/επανεξέτασης και
τέλος να προτείνει προϋποθέσεις και πλαίσιο
αρχών/ μέτρων/ ενεργειών/ δράσεων μίας
βιώσιμης χωρικής πολιτικής για τη χώρα.
Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μία σαφή
εικόνα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ,
καθώς και η διερεύνηση των επιπτώσεων
της κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον τομέα
των Μεταφορών, στη μελλοντική διάρθρωση των αστικών κέντρων και στη συνοχή
του εδάφους της επικράτειας. Η δεύτερη
ενότητα αναλύει τα αίτια και τις κοινωνικές
καταβολές της παθογένειας της αυθαίρετης
δόμησης και το ρόλο του κράτους στη
εξάπλωση του φαινομένου και προτείνει

λύσεις καταστολής της. Η τρίτη ενότητα
εστιάζει στη σημασία των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό και στη
λειτουργία της πόλης. Η τέταρτη ενότητα
επιχειρεί μια εκτίμηση της κατάστασης και
της εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος
στην Ελλάδα. Η έκτη ενότητα αναλύει ενδελεχώς την οικοδομική δραστηριότητα,
τυχαία και συγκυριακή, στον ελληνικό χώρο
και αναδεικνύει την ανακολουθία ανάμεσα
στην προσφορά και τη ζήτηση αστικών
χρήσεων. Στην τελευταία ενότητα διατυπώνονται σκέψεις για ένα μεταρρυθμιστικό
πλαίσιο για τη ρύθμιση του χώρου της
επικράτειας, στο πλαίσιο της επικείμενης
Συνταγματικής Αναθεώρησης, με στόχο την
άρση των αγκυλώσεων, θεσμικού/διοικητικού χαρακτήρα, που χαρακτηρίζουν τον
πολεοδομικό/χωροταξικό σχεδιασμό στη
χώρα μας σήμερα.
Στην ενδιαφέρουσα αυτή έκδοση συμμετέχουν: Δ. Αβραμόπουλος, Υπουργός
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τ. Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης,
Αθ. Αραβαντινός, Ομότ. Καθηγητής Πολεοδομίας ΕΜΠ, Γ. Αργυράκος, Δρ. Συγκοινωνιολόγος, Θ. Βλαστός, Αναπλ. Καθηγητής
ΕΜΠ. Συγκοινωνιολόγος – Πολεοδόμος,
Aλ. Βραχνός, Πρόεδρος ΤΡΑΜ ΑΕ,
Ευ. Γαβριελάτος, Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος , Ν. Γκόλαντα, Γλύπτρια τοπίου,
Γ. Καλαντίδης, Αρχιτέκτων - Πρώην Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της «Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.»,
Κ. Κασσιός, Καθηγητής EMΠ, Μ. Κεφαλογιάννης, Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας,
Α. Κουζούπη, Αρχιτέκτων ΑΠΘ, Γ. Μιχαήλ,
Δρ. αρχιτέκτων - πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της

Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, Κ. Μπατζελή, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, Ε. Μπίρης, Καθηγητής ΕΜΠ,
Χρ. Ντάλλας, Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός
Πολιτικός
Μηχανικός,
Μ. Παπαγιαννάκης, τ. ευρωβουλευτής
Συνασπισμού, Α. Παπαπετρόπουλος, Διδάσκων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικαστικός Αντ/πος ΝΣΚ, Γ. Πατέλλης,
Σύμβουλος Μελετητής - τ. Πρόεδρος ΕΟΤ,
Γ. Σαρηγιάννης, Καθηγητής Πολεοδομίας
ΕΜΠ, Κ. Σερράος, Πολεοδόμος - Επίκουρος
καθηγητής ΕΜΠ, Ν. Σηφουνάκης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, Α. Σίσκος, Msc,
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Π. Σίσκος, Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ευ. Τζαμπάζη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αλ. Τριποδάκης, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Β. Τσέτση, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Γενική Γραμματέας των
Ευρωπαίων Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Σ. Τσέτσης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Ι. Τσουδερός,
Καθηγητής ΕΜΠ, C. Schlyter, Ευρωβουλευτής Ευρωπαίων Πρασίνων, Ν. Φαρμακίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Ν. Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου
της Greenpeace, Ε. Χατζηγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Msc σε Περιβαλλοντική
Μηχανική , K. Χατζηδάκης, Ευρωβουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας, Ν. Χρυσόγελος,
Χημικός
περιβαλλοντολόγος,
ενεργό
στέλεχος του οικολογικού κινήματος και
πρόεδρος του ΔΣ του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS.

Συμβολή στη φωτογραφική κάλυψη: Ν. Κασσέρης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΟΚΤΑΓΩΝΟ, Επιμέλεια-Παραγωγή:CHARTA AE, Επικοινωνία: iForce Επικοινωνίες ΑΕ: 210-3392500-4, Με την Αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, Με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γραφείο για την Ελλάδα, Χορηγοί της έκδοσης: 3ΝΕΤ COMMUNICATIONS SA, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΕ

Ένα πολύ σημαντικό και με ενδιαφέροντα
συμπεράσματα συνέδριο με θέμα «ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η εκδήλωση που ήταν υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
οργανώθηκε από την iForce Επικοινωνίες
-για δεύτερη χρονιά- σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου Προσωπικού
Σωμάτων Ασφαλείας & Δημοσίων Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.) και την Ένωση
Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ΕΕΔ).
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση
από νομικής, επιστημονικής και οικονομικής
πλευράς των δημοσίων και ιδιωτικών αερομεταφορών στο πλαίσιο των κανόνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς
πρακτικής. Στο πρώτο μέρος της ημερίδας
εξετάστηκε το θέμα της τεχνικής υποστήριξης και της εκπαίδευσης του ιπτάμενου
προσωπικού ενώ το δεύτερο μέρος ήταν
αφιερωμένο στην ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων & ελικοδρομίων. Το
συγκεκριμένο θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο
δεδομένης της περιφερειακής ανάπτυξης
που επαγγέλλεται η νέα διακυβέρνηση.

Πολλά και τα συμπεράσματα του συνεδρίου
μεταξύ των οποίων η αναγκαιότητα ίδρυσης
Αεροπορικού Επιμελητηρίου, η έλλειψη
αεροδρομίων, το ελλιπέστατο δίκτυο ανεφοδιασμού καυσίμων η ανάγκη για δημιουργία υπηρεσίας εναέριων μέσων του
ΕΚΑΒ από την Ο.Α. χρησιμοποιώντας ως
πρότυπο την συνεργασία της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος , η κατασκευή ενός σύγχρονού και
ασφαλούς Ελικοδρομίου στα Τουρκοβούνια
αλλά και το φορολογικό τεκμήριο στα μικρά
αεροπλάνα που είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ενδυνάμωση του κλάδου.
Το συνέδριο έδωσε επίσης μεγάλη σημασία
στην απορρόφηση των Τεχνικών Αεροπορίας που αποφοιτούν από το Τ.Ε.Ι Τεχνολογίας Αεροσκαφών της Χαλκίδας, μέσα από
την προσδοκούμενη ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων, (νέες θέσεις εργασίας στους αυριανούς Μηχανικούς Αεροσκαφών).
Κοινή διαπίστωση όλων των φορέων και
ομιλητών ήταν ότι πρέπει να παρθούν
πρωτοβουλίες από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Μεταφορών μέσα από διάλογο
με τους εκπροσώπους των φορέων και με

σκοπό την λύση των προβλημάτων, την
πλήρη απελευθέρωση του κλάδου και την
ανάπτυξη της γενικής αεροπορίας. Αίσθηση
έκανε ή για δεύτερη συνεχή χρονιά απουσία
εκπροσώπησής της ηγεσίας του ΥΜΕΤ.

πτέραρχος
Γεώργιος
Πρεβεζάνος,
τ. Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο Παναγιώτης
Neufelt,
Πρόεδρος
CIEL
Airlines,
ο Αντώνης Φελούρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Χειριστών και Ιδιωτικών Αεροπλάνων,
ο Κυριάκος Κουρούσης, Αξ/κος ΠΑ - Πτυχ.
Μηχανικός ΣΜΑ, Εργ. Συνεργάτης Τμήματος
Τεχνολογίας Αεροσκαφών, ΤΕΙ Χαλκίδας και
ο Φωκίων Ζαΐμης, Πρόεδρος της iForce
Επικοινωνίες Α.Ε.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και μίλησαν
οι βουλευτές της Ν.Δ. Ελένη Κουντουρά
και Αθανάσιος Δαβάκης, ο Λεωνίδας
Κορρές, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, ο Χαράλαμπος Καφίρας Νομάρχης Ηλείας,
ο Παναγιώτης Φαρλέκας Αντινομάρχης
Λακωνίας, ο Στάθης Πεκιάς τ. Πρόεδρος
Εργατικής Εστίας και μέλος Δ.Σ. ΕΑΒ,
ο Ιωάννης Συριόπουλος, Αστυνόμος,
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ιπταμένων
Σωμάτων Ασφαλείας και Δημοσίων Υπηρεσιών (ΠΕΙΠΣΑΔΥ), ο Μαρίνος Πασχαλούδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, ο Ακριβός Τσολάκης,
Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης
Αεροπορικών Ατυχημάτων, ο Σταύρος
Αναστασιάδης, Σμήναρχος Αρχιεκπαιδευτής
Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, ο Klaus
Schmidt
Klyk,
Marketing
Director,
Lufthansa Technikal Training ο Απόστολος
Πικούνης, Δ/ντής Αερολιμένος ΥΠΑ, ο Αντι-

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών - Ελευθέριος Βενιζέλος,
υποστηρικτές οι εταιρείες CIEL AIRLINES, OLYMPIC
AVIATION και Lufthansa Technical Training και
χορηγοί επικοινωνίας τα εξειδικευμένα περιοδικά
ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
και REMOVE BEFORE FLIGHT/AVIATION PUBLICATIONS.

χρονικά όρια. Όποιος λέει όμως κοινοτική
χρηματοδότηση, παραπέμπει σε υπεύθυνη
και ταχείας λειτουργίας δημόσια διοίκηση
–η οποία, όμως, στην χώρα μας είναι ο
μεγάλος ασθενής. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχει και αυτή τεράστιες αδυναμίες, οι οποίες
επίσης είναι χρόνιες. Άρα, το έργο της εξυγίανσης και του διοικητικού συντονισμού
είναι τεράστιο και δύσκολα μπορεί να
υλοποιηθεί υπό τις σημερινές συνθήκες.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθούν
υπ’ όψιν και οι συντεχνιακές αντιδράσεις σε
κάθε μεταρρύθμιση που επιχειρείται στην
Ελλάδα. Πέρα από τους εμπρηστές, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που θέλουν τον
τόπο περιθωριοποιημένο και μίζερο. Ποιος
λοιπόν θα αποφασίσει να έλθει σε
σύγκρουση με τις δυνάμεις αυτές, που
μόνον να αντιδρούν βίαια γνωρίζουν; Ποιος
θα αποφασίσει να απελευθερώσει τους
επιχειρηματίες της χώρας από την φορολογική μέγγενη και τις γενικότερες οικονομικές
της επιπτώσεις; Τί θα γίνει με την κατά 25%
αναθεώρηση του ΑΕΠ μας και την επιβολή
προστίμου στην χώρα μας για μειωμένες
καταβολές στον κοινοτικό προϋπολογισμό
τα παρελθόντα έτη; Από πού θα προέλθει η
κατά 500 εκατ. ευρώ ετήσια συμμετοχή μας
στον κοινοτικό προϋπολογισμό και ποια
δημοσιονομική χρήση θα επιβαρύνει;
Μήπως οι επιχειρήσεις θα κληθούν να
πληρώσουν και νέους έμμεσους φόρους;
Όπως και να έχουν τα πράγματα, το ζήτημα
είναι ένα: η καταστροφή πρέπει να γίνει

οδηγός για το μέλλον της χώρας μας. Θα
αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε νέους
μηχανισμούς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο;
Εντέλει, θέλουμε μεταρρυθμίσεις, ή χρησιμοποιούμε την λέξη ως απλή καραμέλα;
Από τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά
εξαρτάται πλέον αποφασιστικά το αύριο για
όλους. Από την άποψη αυτή, τα Επιμελητήρια είναι έτοιμα να αναλάβουν τις ευθύνες
τους. Οι άλλοι είναι έτοιμοι επίσης;
Ως γνωστόν, με πρωτοβουλία της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων, ενημερώθηκαν για
την καταστροφή τα Ευρωεπιμελητήρια και η
χώρα μας δέχθηκε σημαντική βοήθεια και
από την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα.
Βοήθεια η οποία αποδεικνύει ότι, για κάθε
χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ),
στις δύσκολες στιγμές υπάρχουν μηχανισμοί
αλληλεγγύης οι οποίοι μπορούν γρήγορα
να κινητοποιηθούν.
Πέρα, όμως, από την –σημαντικότατη,
βεβαίως– διάσταση της συμμετοχής μας
στην ΕΕ, σήμερα η μεγάλη πρόκληση για
την Ελλάδα είναι το μεταρρυθμιστικό έργο,
που επείγει να ξεκινήσει. Ο διεθνής ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση και οι ταχύτατες
μεταβολές στον διεθνή καταμερισμό της
εργασίας δεν επιτρέπουν πλέον ολιγωρίες,
παλινωδίες και ευτελείς υπολογισμούς πολιτικού κόστους. Αντιθέτως, σήμερα υπαγορεύουν την άμεση, αλλά και υπεύθυνα
μελετημένη, αναγέννηση της Ελλάδας από
τις στάχτες της. Η συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή είναι καθήκον όλων μας.

Την ημερίδα συντόνισαν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι Αθανάσιος Παπανδρόπουλος,
Επίτιμος Διεθνής Πρόεδρος της Ένωσης
Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Φαίδων
Καραϊωσιφίδης, Αεροναυπηγός, Διευθυντής Σύνταξης του Περιοδικού ΠΤΗΣΗ &
ΔΙΑΣΤΗΜΑ και ο Διονύσης Μασαλάς από
την ΕΡΤ.

ΚΑΠΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Γιώργου Κασιμάτη

2007 ΕΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας
στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έργο «Προώθηση της Ανάπτυξης
Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στη
Θεσπρωτία» διοργάνωσε με την επιμέλεια
της ένωσης εταιρειών iForce Επικοινωνίες
ΑΕ-Exodus Ανώνυμος Εταιρεία Πληροφορικής, ημερίδα στην αίθουσα δημοτικού
συμβουλίου του Δημαρχείου Παραμυθιάς
με θέμα: « Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Θεσπρωτία».
Στο συνέδριο παρευρέθη πλήθος πολιτών
και φορέων της περιοχής. Το συνέδριο
χαιρέτισαν οι κ.κ. Αντώνης Μπέζας,
Υφυπουργός Οικονομικών που αναφέρθηκε

στην ψηφιακή στρατηγική της Κυβέρνησης
για τα έτη 2006-2013, τονίζοντας παράλληλα την αλματώδη ανάπτυξη που γνωρίζει
η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια προσπαθώντας να γεφυρώσει το
ψηφιακό χάσμα με τις λοιπές ευρωπαϊκές
χώρες, ο κ. Βασίλης Λώλος, Δήμαρχος
Παραμυθιάς, ο οποίος επεσήμανε την
μεγάλη βοήθεια που προσφέρει ο Δήμος
του για την προώθηση της ευρυζωνικότητας
στην περιοχή. Την εκδήλωση συντόνισε ο κ.
Φωκίων Ζαϊμης, Πρόεδρος της iForce
Επικοινωνίες και εκπρόσωπος της Ένωσης
εταιρειών
iForce
Επικοινωνίες-Exodus
Ανώνυμος Εταιρεία Πληροφορικής ο οποίος
τόνισε την σπουδαιότητα του θέματος υπεν-

θυμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας
έχει ανακηρύξει το 2007 ως έτος ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας κ. Βασίλειος
Γιόγιακας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η
συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών
εξελίξεων αποτελεί δέσμευσή της Νομαρχίας όπως επίσης και η ενημέρωση των
πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών, αφού η Θεσπρωτία θα είναι
σύντομα πόλος έλξης νέων επενδυτών γιατί
δε θα υστερεί σε σχέση με άλλους νομούς
της χώρας μας. Ο κ. Νίκος Δημητριάδης,
Γεν. Δ/ντής STRATIS Στρατηγικές & Δράσεις
Κοινωνίας Πληροφοριών, αναφέρθηκε
διεξοδικά στα οφέλη των ευρυζωνικών
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υπηρεσιών, τόσο για τους πολίτες όσο και
για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας τα έργα ευρυζωνικότητας που υλοποιούνται στην Θεσπρωτία.
Ο κ. Μάρκος Παπαφωτίου, Προϊστάμενος
Τηλεπικοινωνιών Διαμερίσματος Κέρκυρας
Πρέβεζας και Θεσπρωτίας ΟΤΕ, παρουσίασε
αναλυτικά όλα τα έργα υποδομής που έχουν
προγραμματιστεί από τον ΟΤΕ για την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, συγκρίνοντας
την κάλυψη ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά
τα έτη 2005-2007. Τέλος ο κ Βαγγέλης
Στασινόπουλος, Inside Sales Account
Manager της Cisco Systems Hellas αναφέρθηκε στην χρηστικότητα της ευρυζωνικότητας στην καθημερινή μας ζωή.

Στάχτες και αποκαΐδια απειλούν την ελληνική οικονομία, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει μία δύσκολη χρονιά, αυτήν του
2008. Τα προβλήματα είναι γνωστά, αλλά
τώρα πλέον απαιτούν λύσεις. Η περίοδος
των λόγων πέρασε. Προέχουν τα έργα.
Ασφαλιστικό, παιδεία, δημόσιο χρέος,
ισοζύγιο πληρωμών και δημοσιονομική
ευθύνη είναι πρώτα στον κατάλογο των
καυτών θεμάτων. Ακολουθούν η δημόσια
διοίκηση και η διαφθορά της, η ανεργία και
οι επιπτώσεις της στον κοινωνικό ιστό, η
δημόσια υγεία, η τραπεζική πολιτική και το
κόστος της για τις επιχειρήσεις, καθώς,
βεβαίως, και οι παραγωγικές επενδύσεις.
Χωρίς την άνοδο των τελευταίων, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα οικονομικής πολιτικής.

Πέρα, όμως, από όλα αυτά, τα οποία εδώ
και χρόνια αποτελούν σοβαρά διαρθρωτικά
προβλήματα της οικονομίας, το κόστος της
αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την εθνική καταστροφή που
έπληξε την χώρα είναι ανυπολόγιστο. Δεν
αποκλείεται δε να φθάσει μέχρι και το 6%
έως 7% του ΑΕΠ μας, το οποίο είναι επιβαρυμένο από το μεγάλο δημόσιο χρέος
(110% του ΑΕΠ). Συνεπώς, για να αντιμετωπισθεί η δυσάρεστη αυτή κατάσταση, απαιτούνται σοβαρά και αποτελεσματικά αναπτυξιακά προγράμματα για τις πληγείσες
περιοχές, που, μέχρι να αποδώσουν, θα
περάσουν τρία, τέσσερα, και πέντε χρόνια.
Ωστόσο, χωρίς ισχυρή κοινοτική συγχρηματοδότηση, τα ανωτέρω προγράμματα είναι
δύσκολο να υλοποιηθούν σε υποφερτά

-7-

Ενημερωτική Περιοδική Έκδοση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
‘‘ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’’ & ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’’ ήταν τα θέματα που ασχολήθηκε
το ετήσιο συνέδριο “ΓΕΦΥΡΕΣ’’, που διοργάνωσε η iForce Επικοινωνίες για πέμπτη
συνεχή χρονιά και αποτελεί θεσμό πλέον
για την Δυτική Ελλάδα, στον Οργανισμό
Λιμένα Πατρών (ΟΛΠΑ) με τη συμμετοχή
φορέων της περιοχής , πολιτών αλλά και
πλήθους φοιτητών. Το συνέδριο αποτελεί
πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης
Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ), τελεί υπό την
Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Πολιτισμού και συνδιοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινοτική Πρωτοβουλία
Leader+» σε συνεργασία με την Ένωση
Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Γιάννης
Ταλούμης, Αντιπρόεδρος του ΙΝΑΔΕ, και
Πρόεδρος της 3ΝΕΤ, κάνοντας μία σύντομη
αναδρομή των Συνεδρίων ΓΕΦΥΡΕΣ 20022006. Στα 5 χρόνια παρουσίας του έχουν
μιλήσει σε αυτό πλήθος κυβερνητικών
στελεχών, βουλευτών όλων των παρατάξεων, διεθνών προσωπικοτήτων, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων,
εκπροσώπων φορέων και απλών πολιτών
της περιοχής. Ο κ. Ταλούμης έκανε αναφορά
στο σημαντικό έργο του ΙΝΑΔΕ που περιλαμβάνει εκδηλώσεις στις μεγαλύτερες
πόλεις της Δ. Ελλάδας (Πάτρα, Πύργος,
Καλαμάτα, Αγρίνιο) και εξήγγειλε την διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης
στην
Αθήνα με σκοπό να δοθεί περισσότερη
προσοχή στην Δυτική Ελλάδα από τους
Πολιτειακούς και Θεσμικούς παράγοντες.
Στο χαιρετισμό του ο Παναγιώτης Καββαδάς,
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος συγχάρηκε τους οργανωτές για την
πρωτοβουλία τους και τόνισε ότι η Π.Δ.Ε.
είναι η Περιφέρεια με τα περισσότερα προς
υλοποίηση προγράμματα σε όλη τη χώρα.
Ο
Σωτήρης
Μαμμάσης,
Διευθύνων

Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, αναφέρθηκε στη
σημαντικότητα του Λιμανιού για την Πάτρα
αλλά και στη σημαντικότητα των συνδυασμένων μεταφορών για την ανάπτυξη της
περιοχής. Ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας
Νικόλαος Σκιαδαρέσης συγχάρηκε την
IFORCE και το ΙΝΑΔΕ γιατί γεφυρώνουν το
χάσμα επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ
των φορέων της Πάτρας και ανέφερε ότι
είναι ιδιαίτερα θετικό να υπάρχει κλίμα
ομόνοιας και συνεννόησης μεταξύ των
Πολιτών. Ο Μιλτιάδης Σωτηρόπουλος,
Προϊστάμενος Τηλεπικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου και Δυτικής Ελλάδας ΟΤΕ και
χρυσού χορηγού της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στις νέες επενδύσεις του ΟΤΕ στην
περιοχή. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ
κύριος Ιωάννης Χασιώτης, στέλεχος της
Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας Leader+ αναφέρθηκε στην
εφαρμογή του προγράμματος LEADER για
την περιοχή. Τέλος ο Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος Αντινομάρχης Αχαΐας παρουσίασε το έργο της Νομαρχίας.
Στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο
«Πάτρα Περιφερειακό Κέντρο» ο κ.
Θεόφιλος Βασιλείου, Υποψήφιος Νομάρχης
και Βουλευτής Αχαΐας, αναφέρθηκε στις
προτεραιότητες της ανάπτυξης του Νομού
Αχαΐας, ο Ανδρέας Φούρας Υποψήφιος
Δήμαρχος Δήμου Πατρέων
τόνισε την
ανάγκη ύπαρξης σημαντικών πόρων ο Ευάγγελος Φλωράτος Υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Πατρέων κατέκρινε την έλλειψη
προσοχής και προτεραιότητας στον Δυτικό
Άξονα από όλες τις κεντρικές διοικήσεις της
Αθήνας Ακολούθησε η παρέμβαση του
κυρίου Διονύση Μασαλά, Δημοσιογράφου
της ΕΡΤ με θέμα την Επικοινωνία των Μ.Μ.Ε.
και την Πολιτική Ανάπτυξη στη Δυτική
Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε
η ανάλυση του καθηγητή Αθανάσιου Παπαδασκαλόπουλου, Αντιπρύτανη του Παντείου
Πανεπιστημίου, στο θέμα της στρατηγικής

15 ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΕΠ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ!
Του Κώστα Ζαΐμη
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) εόρτασε στις 25
Ιουνίου 2007 τα 15 χρόνια από την ίδρυσή
του. Η σημαντική αυτή επέτειος ήταν η
αφορμή για την Συνάντηση Κορυφής την
ίδια μέρα στην Κωνσταντινούπολη όλων
των Ηγετών των κρατών μελών. Μεταξύ
αυτών που συμμετείχαν ήταν ο έλληνας
πρωθυπουργός κ. Κων/νος Καραμανλής, η
Υπουργός Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης. Η Ελλάδα σημείωσε με
αυτή την εξαιρετικά υψηλή αντιπροσωπεία
τον στρατηγικό ρόλο που προσδίδει στον
Οργανισμό, ιδιαίτερα λόγω των σημερινών
διεθνών συγκυριών που απαιτούν διάλογο,
συνεννόηση, σχεδιασμό και υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων στην ευρύτερη
περιοχή.

Γι αυτό το λόγο, ο έλληνας πρωθυπουργός
ανακοίνωσε ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα
συνδράμει τον ΟΣΕΠ με 2 εκατομμύρια
ευρώ για την ανάπτυξη σχεδίων/προγραμμάτων περιφερειακής εμβέλειας με την
συμμετοχή ελληνικών φορέων. Άλλωστε, η
χώρα μας έχει ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες
για περιφερειακές συνεργασίες για το σχεδιασμό μελλοντικών έργων και πολιτικών. Το
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, η Αγροτουριστική ΑΕ, το Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης
Λιμένων καθώς και άλλοι φορείς, Πανεπιστήμια και ελληνικές εταιρείες του ιδιωτικού
τομέα
έχουν υποβάλλει συμμετοχικές
προτάσεις και έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από τον Οργανισμό.
Σε ότι αφορά τους τομείς συνεργασίας στον
ΟΣΕΠ, η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η τεχνολογία κ.α. συζητούνται με

περιφερειακής ανάπτυξης τονίζοντας πως η
στρατηγική, ο προγραμματισμός και η περιφέρεια είναι τα κεντρικά σημεία του περιφερειακού σκέλους του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς. Αναφέρθηκε επίσης
στον περιφερειακό προγραμματισμό αλλά
και στην αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την περίοδο
2007- 2013. Ο Δρ. Νικόλαος Γιαννής, καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ανέλυσε τη σημασία της δημιουργίας μιας
«Κοινωνίας των Πολιτών» όπου οι πολίτες
θα αποκτήσουν το αίσθημα της ατομικής
ευθύνης που θα τους οδηγήσει σε σωστότερες επιλογές ατομικού και στη συνέχεια
αθροιστικά συλλογικού χαρακτήρα. Τη
συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος
Απόστολος Βουλδής, Πρόεδρος της
ΕΣΗΕΠΗΝ.
Στη δεύτερη θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο «Περιβάλλον» ομιλητές ήταν
ο Δρ. Γιώργος Μανούρης, Διευθυντής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού
ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφέρθηκε στις πτυχές διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος
στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δρ.
Βασίλης Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Παν/μίου
Πατρών, παρουσίασε ένα μητροπολιτικό
μοντέλο διακυβέρνησης της Περιφέρειας, ο
Δρ. Δημήτριος Βαγενάς, Αναπληρωτής
Καθηγητής Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Παν/μίου Ιωαννίνων, επικεντρώθηκε στη
βιολογική επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων στη δυτική Ελλάδα και τη σημασία
και αποτελεσματικότητα των χαλικοδιυλιστηρίων, η κ. Κλημεντία Καραγιάννη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
ανέλυσε την περιβαλλοντική Διάσταση των
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και
των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ενώ ο Δρ.
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, που συντόνισε τη
συζήτηση, τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα
των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης
υγρών αστικών λυμάτων και λάσπης σε
εδάφη καλλιέργειες και αστικά κέντρα στη
Δυτική Ελλάδα.
Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση του Ανδρέα
Τσιλίρα, Εκδότη του περιοδικού «Περιβάλλον» που αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που αποτελούν, όπως
χαρακτηριστικά είπε, δύο νέους «παίκτες»
στη συζήτηση για το περιβάλλον.

υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα των
οργάνων του Οργανισμού. Δεν είναι περίεργο άλλωστε
που στην Συνάντηση
Κορυφής οι ηγέτες των 12 χωρών συμφώνησαν να δώσουν στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το καθεστώς Παρατηρητή στον
ΟΣΕΠ.
Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για
θεσμική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ
των δύο οργανισμών και αντίστοιχα γεωγραφικών περιοχών. Τρεις είναι οι χώρες που
είναι ταυτόχρονα μέλη και στους δύο.
Η Ελλάδα από την ίδρυση του Οργανισμού
το 1992 και μόλις φέτος η Βουλγαρία και η
Ρουμανία. Με τις τρεις αυτές χώρες παρούσες
και στις δύο πλευρές υπάρχουν ρεαλιστικές
προοπτικές να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης με πλατφόρμα τον θεσμικό διάλογο με τον ΟΣΕΠ.
Το όλο εγχείρημα ΟΣΕΠ λειτούργησε αυτά
τα χρόνια εποικοδομητικά για την ανάπτυξη
του διαλόγου μεταξύ των 12 κρατών μελών,
την επίτευξη πολιτικών και οικονομικών
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Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου ήταν ο Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, χορηγοί οι εταιρείες:
3ΝΕΤ ΑΕ, Ntafyl Hellas Α.Β.Ε.Ε., ο Οργανισμός
Λιμένα Πατρών και η 3E Coca Cola ενώ χορηγοί
επικοινωνίας η εφημερίδα «Πελοπόννησος» και τα
περιοδικά: «ΤΟ ΔΟΝΤΙ» και «Ευρωπαϊκή Έκφραση».

συμφωνιών και την προώθηση πρωτοβουλιών για κοινά έργα.
Ο ορίζοντας είναι ανοικτός και πολλά
υποσχόμενος. Φυσικά τίποτα δεν είναι
εύκολο και αυτονόητο όταν συνεργάζονται
12 χώρες με διαφορετικό παρελθόν,
νοοτροπία και αναντίστοιχες δυνατότητες.
Δώδεκα χώρες όπου ανάμεσα τους η
Ελλάδα φαίνεται αλλά και είναι η χώρα με
την προηγμένη ανάπτυξη και το πιο καλοδουλεμένο και δημοκρατικό «λογισμικό»!

Ο Κώστας Ζαΐμης με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη

