Neapolis University
HEPHAESTUS Repository

http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business

Articles

2002

þÿ•À¹ÀÄÎÃµ¹Â ÄÉ½ À¿»¹Ä¹ºÎ½ Ä·Â
þÿ•ÅÁÉÀ±Êº®Â ˆ½ÉÃ·Â µÀ¯ Ä·Â ±ÃÄ¹º®Â
þÿ±½±ÃÅ³ºÁÌÄ·Ã·Â º±¹ Ä·Â
þÿÀµÁ¹ÆµÁµ¹±º®Â ±½¬ÀÄÅ¾·Â Ä·Â
þÿ•»»¬´¿Â: À±Á¿ÍÃ± º±Ä¬Ä±Ã· þÿÀÁ¿²»®¼±Ä± - ÀÁ¿¿ÀÄº-Â
Athanasopoulos, Constantinos GE.
þÿš-½ÄÁ¿ •À¹¼ÌÁÆÉÃ·Â œµ»µÄÎ½ ˆÁµÅ½±Â º±¹ ‘½¬ÀÄÅ¾·Â
http://hdl.handle.net/11728/7133
Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ . ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG . / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

Επιπτώσεις των πολιτικών της Ευρωπα'ι'κήςΈνωσης
,
,
,
επι της αστικης ανασυγκροτησης και της

περιφερειακής ανάπτυςης της Ελλάδος

Παρούσα κατάσταση

- Προβλήματα - ΠpOOΠΤΙK€ς

κα ι του Καθ

Συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους

2.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Τ1ΚΟΤΗΤ ΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ

Όλα τα κείμενα και οι συνθιΊκες, που έχουν συνταχθεί για τον εκσυγχρονισμό των δο
μών της Ευρωπα'ίΚΙ1ς Ένωσης συντείνουν στην άποψη, ότι το μέλλον της ΕυριίJπης είναι
συνυφασμένο με την επίτευξη του μέγιστου βαθμού ανταγωνιστικότητας των οικονο
μιών των Κρατών-ΜελιίJν της, Ο στόχος αυτός Θα δημιουργιΊσει και τις απαραίτητες στα
θερές θέσεις εργασίας και την ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπα'ίκι1ς επι
κράτειας, Ήδη, τα εκπονοίψ.ενα προγράμματα των ΔιαρΘρωτικών Tαι.u:ίων, έχουν επι

λέξει τις περιφέρειες στις οποίες θα δοΘεί προτεραιότητα για σηΊριξη και μέσα σ' αυτές
είναι και η Ελλάδα (Πίνακας ΙΙΙ).22
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο ΣυνοχιΊς πρόκειται να εστιάσουν την προσπά
Θειά τους στις μικρές και μεσαίες επιχεΙΡ11σεις, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, ότι οι με
γάλες επιχειΡι1σεις είναι εκτός του βεληνεκοίις του ενδιαφέροντός τους, Ειδικότερα τα
Ταμεία έχουν ως στόχο:2]

- Τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης,
- Την στι1ριξη των νέων 11 γυναικών επιχειρηματιών,
- Την ενίσχυση της τωΤ,ΙΚ1Ίς παραγωγ1~lς (π,χ. βιοτεχνία κ.λ . ).
- Την δημωυργία οικονομικών δικτύων.
- Την ενίσχυση των επιχεΙΡ11σεων. που παρέχουν ΧΡιΊσιμες υπηρεσίες σε εταιρείες (π ,χ.
ελέγχους ποιότητας, εκπαίδευση στελεχ(ον κ,λ.).

Οι κατευθύνσεις των αρμόδιων φορέων της Ευρωπα'ίκιΊς Ένωσης για την oικoνoμΙΚ1~1
ανάπτυξη και την απασχόληση δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην κάλυψη των περιφερειακιίJν

22, Βλ.
23. Βλ.

υπoσnμ. 15.
Eυpωπα'fκJΊ Εmφοm'J: Πρ6Υραμμα EvnμέΡωσnς rου EυpωπαJoυ floλim: Η ΟΝΕ και
ΕΥΡΩ. Πώς Βα μποροάσαν να προσεΥΥΙσουν mv αλλαγΏ ΟΙ ΕmxεΙΡnσεις. ΛουGεμΒούΡΥΟ, 1997.
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Πίνακας ΙΙΙ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα. ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης 2000·2006
Πόροι

Δισεκ. δραχμ.

ΕθνικιΊ Δημόσια ΙδιωΤΙΚΙ1 Σύνο λο

συμ/Χ Ιl

δαπάνη

59

24

83

46

129

245
32
84

153
17
31

398
49
115

598
54
86

996
201

21

9

30

26

56

115
38
51
24

115
38
17
14

230
76
68
38

174

404
165
84
38

669

418

1.087

1.089

Ε . Ε.

συμ/Χl~]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Β ελτίωση επιχειρηματικού

π ε ριβC.ιλλοντος

2. Σnιριξη και ενθάρρυνση
επιχειρηματικότητας

3. Προώθηση επιχειρηματ. αριστείας

4. ΤεχνολογΙΚ11 καινοτομία και έρευνα

103

5. Διαφοροποίηση του τουριστικοί!
προ'ίόντος - προβολ11 της Ελλάδας
ως τουριστικού προορισμού

6. Ασφάλεια ενεργ. εφοδιασμού και
προώθηση της απελ. αγοράς ενέργειας

7. Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη
8. Ανθρώπινοι πόροι
9. ΤεχνΙΚΙ1 βΟ11Θεια
ΣΥΝΟΛΟ

89

16

2.176

ανισοηΊτων . Μία αποτελεσματική περιφερεια ΚΙ1 ανάπτυξη θα έχει αποτελέσματα όχι μό
νο στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστ(), αλλά και στον αστικό.

Πέρα από τις ευμενΕίς επιπτιί:ισεις, που Θα υπάρξουν γι.α τις αστικές οικονομίες από
την αύξηση των θέσε ων εργασίας και την προσαρμογ11 των παραγωγικών τους δυνατο
ηΊτων στις ανάγκες των νέων οικονομικών συνΘηκών, αυξάνεται η πιθανότητα για πι>
ραιτέρω προσέλκυση μεταναστευτικού ρεύματος από χώρες εκτός της Ένωσης, το οποίο
θα καλύψει θέσεις εργασίας , που δεν είναι σε θέση

1i δεν επιΘυμούν να καλύψουν οι γη

Υενεί.ς κάτοικοι. Θα συνεχισθεί, λοιπόν. ο δρόμος προς πολυπολιτισμικές κοινωνίες, που
θα συνυπάρχουν στον αστικό χcJJΡΟ.
Μία ακόμα παράμετρος σχετίζεται με τΊlν έμφαση, που πρόκειται να δοθεί στις Μι

κρομεσαίες ΕπιχειρΙ1σεις. Η προσαρμογ11 τους στο νέο ανταγωνιστικό οικονομικό περι
βάλλον θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Παράλληλα,
θα δοθεί η δυνατότητα να επιβιώσουν παραδοσιακές επιχειρηματικές και εμπορικές

δραστηριότητες, μερικές από τις οποίες είναι « σ11μα κατατεθέν» συνοικιών ή ακόμα και
ολόκληρων πόλεων. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία να εξασφαλισθεί η προστασία στην ΤOΠΙΚ1~1
ιδιοσυστασία των Ευρωπα'ίκών πόλεων.

2.6. Η ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΊΌΣ

Είναι γεγονός, ότι τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ευΘύνονται για την υποβάθμιση του περι
βάλλοντος. τόσο του υδάτινου και του γ11ινου, όσο και του ατμοσφαιρικού . Ο παράγο-
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ντας '<προστασία 1.0

περ ι.βάλλσντ ς» έχει πλί:ον ενταχΘεί δυναμικά στα νέα προγράμ

ματ(~ για την Πf:ρίοδο

2000·2006. Στο πλ(lίσιο αυτι) προβλi:ππαι:

. Κ άΟ ι, μελi'τη δι>άοης Οα λαμβάν ι Ιl ίτ' όψει της την ανάγκη για βιιίχπμη
- Ενίσχυση των επιχειφ;σεων στη ΧΡI~l ση «καθαριον τεχνολογι.ι;)ν».
- Διενέργεια περιβαλλοντικών ε λ :γχων .
. Αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικιίJν εκτ<Χσεων.
- Διαχείριση της ποι.ότητας και της ποσότητας του νερού.

((νάπτυξη.

Μία από τις κυρίαρχες ανάγκες των κατοίκων στις πόλεις. είναι η ύπαρξη ποιότητας

στην καΟημερινlΊ τους ζω l; . Ουσιαστικό στοιχείο της ποι.ότητιις ζω'l" είναι 11 Ίπ.αρ~η φυ

σικού περιβάλλοντος.24 Σιlμ ρα. σε πολλέ. ει ρωπα'ίκές πόλεις. η πανίδα χuι χλωρίδα
τους υπ ~στη αλλοιώσει.ς και καταστροφές . Οι παραπάνω προβλf.'ψει'- των δι.αρΘρωτικ(Ον

πρ γραμμάτων δί.ν υν ένα αισιόδοξΟ μlΊνυμα, ότι οι πολιτικές και δράσεις για την προ
στασία του περ~3άλλoντ ς. 6χι μόνο θα

m ν~:xιoτoίlν. αλλζι Αα ενταΟούν.

Το ζιiτημα της ατμοσφαιρικι1ς ρύπανσης. επί σης. ταλανίζει αρκ/'τέ" ' 1 ρωπα'cκέr πόλεις.
Όλοι γνωρίζουν το περίφημο «νέφος,) της A01;νcις. Ι) πα! αιότερα τ ν < καπν{))) του Λ ονδί
νου. Με την υλοποίηση των προγραμμάτων γιΩ. υιοΘ ~ τηση καΘαρών τεχνολογιιίιν. ' ημl) ρ
γίας Ι ιομηχανικών πάρκων και την ΧΡιΊση α ντιρρυπαντικών τ ' χνολο γιιί)ν. (>πω ο βιο) ογι

κ' ς κc..ιOαρισμ< ς. είναι σίγουρο. ntl θα "πέλΘα η Βελτίωοη τη ατμίJ οφαιρας των πόλεων.
Σημαν τιχι; ΠCΙράμ'ΤΡOς του Οέματος «καλύτ 'ΡΟ

( υσικδ 1HΨIΙ~άλλoν στις πόλει;»

Οα

αποτελέσι'ι η αναπλαστικι; προσπά·Οεια. που αναμένεται να αναληφΟεί ατους βιομηχανι
κοί,ς χώρους των πόλεων. που πλέον δεν χρησι μοποι ύ νται. Η με τα κί νηση βι μηχανικών
μονάδων σε βιoμηχανικ(~ πάρκα μ βελτιωμένους όρους λ ' ιτ ουργίας. Οα αποδώσει ιπον
αστικό ιστό μ γάλες εκτάσεις γης. που Θα μπ ροί!ν να χρησιμοποιηθο . ν για την καλύτ '-

ρη ποιότητα :ωιiς των κατοίκων.
Η επίτιωξη π ιότητας στο φ σι.χ(·) περιβάλλον του αστικοίl χώρου και η ανάδειξη κά·

Οε φ\ οικιi ς καλλον11ς. που αυτός ΟιαΟί,τει. μπορεί να ευνοιiσει ακόμα . καιτ()ν oικσνoj..ι.ι

κό τoμ~α. Έχει παρατ.ηρηθεί. δτ.ι 11 εγκατάσταση επιχεΙΡΙ1σεων κω η προσέλκιιοη κεφα·
λαίων. πο\ δεν ί,χοι ν συγκεκριμέ νες γεωγρωρικέ

ι;σμεύ σεις. σΕ μiα πόλΙ], καΟορίζεται

ση μαντικά από τον παρ(χγοντα του φυσικού περιβάλλοντζ); και του μικροκλίματο . ' πο

η συγκ -κρψ "'νη πόλη παρουσιάζει. 2 : Κατ '

ι τόν τον τρόπο. αστικές περιοχές. που Οα

προστατεύσο ν και Θα αξιοποιl;σουν τΟ φυοικό το ς κάλλος. θα ειναι σε Θέση να αποτε·
λέσουν ελκυστικί> προο ωμΌ για επενδύσε ι,:, υψηλού επιπέ~oυ. Κάτι τέτοι.ο. εκτ.ός από
την σαφl~1 θετικι1 επίδραση στην ασΤΙΚ1~1 οικονομlα. μπορεί να αλλcιξει και τα κοινωνικά
δεδομένα μίας πόλης.

2.7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα μνημεΙα. τα ιστορικά και τα παραδοσιακά κτίριο, οι καιασχευ' ς X(HfV γένει τα πο

λιτιστικά γεγονότα. αποτελο Ύ ισχυρά συστατικά ενός αστΙΚΟ'ί τοπίου . 26 Πόοο μάλλον
σε μία ευρωπα'ίχιi πόλη με τη δε σμΙνη ιστορία και το πλούσιο πολιτιστικ6 υπδβαΟρο . Ο

24. Βλ. !Jrcφάνου 1.: Το φυ(]]J(ό σroιxε!o σmν π6λn. Α8Πνα. Ιανουάριος 1995.
25. Βλ. υπoσnp. 15.
26. Βλ. MnroιtAa Ρό-Υδω: Η προστασιa ως Apxπεκroν.ικnς ΚλnpOνOμιάς ως πcψάyoνΓaς δJQmΡn
σnς ιπς φυσιoyνωμJaς ιων Πόλεων. Α8Πνα . ΣεπΓέμlJpιoς J 999. σ. 67-7 J.
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τουρισμός, που αναπτύσσεται από αυτά, αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα της οικονο
μίας, αλλά και της ζωΙ1ς των αστικών συνόλων. Ο αστικός τουρισμός κατέχει το

28,3%

της συνολΙΚ11ς του Ρ ιστικι1ς κίνησης της Ευρώπης. Οι ρυθμοί ανάπτυξΙ1ς του, μάλιστα, α
ναμένεται να φτάσουν στο

4,7%,

πολύ μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους ρυΘμούς άλ

λων περιοχών. Αποτελεί σημαντικι] πρόκληση, λοιπόν, η βελτιστοποίηση της αστικιΊς

τουρισΤΙΚ11ς βιομηχανίας με παρcχλληλη προστασία των αξιοθέατων και του περιβάλλο

ντος. Βέβαια, σΙ1μερα υπάρχουν πόλεις, που κυριαρχο{,νται σε τέτοιο βαθμό από τον του
ρισμό, (;)στε αυτός να έχει αγγίξει τα

avcJnara δυνατά όριά του (π.χ. Βενετία). Ακόμα,

διάφορες κατασκευές, όπως η οδοποι:ια και η κατασΚΕιη1 σύγχρονων κτιρίων, ή η προ
σπάθεια για συστημαΤΙΚΙ1 εκμετάλλευση των χά>ρων, συνιστούν μεγάλη απειλιΊ.

Η Ε.Ε. από την μία πλευρά επιΘυμώντας να προστατεύσει την πλούσια πολιτισΤΙΚ11 κλη
ρονομιά, που διαθέτει, και απί> την (Χλλη θεωρώντας την οικονομΙΚ1] αξία των πολιτιστικι\)ν

τοπίων προφανιΊ,Π για την περίοδο 2000-2006 προωθεί σειρά μέτρων, που θα επιτρέψουν:

- Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των του Ρ ιotLXC;JV υποδομcJJν.
- Την αναβάΘμιση των δεξιοτήτων και των επαγγελμαΤΙΚcJJν χαρακτηριστικών όσων
ασχολούνται εργασιακά με τον τουριστικό τομέα.

- Την

ενίσχυση σύναψης εταιρικ(ον σχέσεων μεταξύ επιχειριΊσεων, που ασχολοίινται

με το αντικείμενο.

- Την θί:σπιση προδιαγραφών (χωρητικότητα, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επι
πτώσεις).

Τα ευρωπα'ίκά προγράμματα για τον τουρισμό και τα πολιτιστικά αγαθά, αναμένεται
να ενδυναμώσουν την παρουσία μνημείων, κτιρίων, κατασκευών και πολιτιστικών προ'ί
όντων στις πόλεις, έτσι, ώστε να προστατευτούν. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνικές και επι
χειρηματικές ευκαιρίες, που θα προκίημουν από τις δράσεις αυτές, μποροίJν να βελτιώ
σουν σημαντικ(χ το προσφερόμενο έ.ργο και τις υπηρεσίες. Το γεγονός αυτ() μπορεί να

βελτιώσει την ζωΙ1 και την οικονομικι] κατάσταση των πόλεων, καΘώς δύνανται να προ

σελκυσθούν επενδύσεις. Επίσης, η πολιτισΤΙΚ11 δράση μπορεί να χρησιμοποιηΘεί και ως
μέσο ανάπλασης υποβαθμισμένων αστικ(;>ν περιοχών 1~1 για την επαναφορά τους στο πα

ραδοσιακό τους πλαίσιο.
Η συγκρότηση πανευρωπα'ίκών δικτύων πολιτισμού Θα κ(χνει εφΙΚΤ11 την ανταλλαγΙ1
εμπειριών και αποτελεσμάτων από διάφορες ερευνητικές και πειραμαΤΙΚf:ς πρωτοβου
λίες. Θα δειυκολίJνει την άμεση ενημέρωση και την άμεση ανταπόκριση στις πρoκλl~]σεις
του μέλλοντος. Σε τελικι] ανάλυση, θα ωφελιΊσει σημαντικά το πολιτιστικό και παραδο
σιακό στοιχείο της φυσιογνωμίας του ευρωπα'ίκοίl αστικού περιβάλλοντος.

2.8. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α ν και υπάρχουν αγροτικές περιφέρειες στην ΕυρωΠCχ'ίΚΙ1 Ένωση με ιδιαίτερα δυνα
μικά οικονομικά χαρακτηριστικά, στην πλειονότητcχ τους οι αγροτικές περιοχές εμφανί
ζουν δημογραφικι] απώλεια προς τις μεγαλουπόλεις, ανεπαρκείς Θέσεις εργασίας και ελ
λιπείς αστικές υπηρεσίες.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμεί.ο Συνοχι1ς έχουν κατά το παρελθόν χρηματοδο
τήσει αρκετές πολιτικές για τον τομέα της γεωργίας, μερικές μ{χλιστα καινοτόμες, όπως ο

27.

Βλ. υπoσnμ.

11 .
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αγροτουρισμός. Στις προσπάθειές τους για την χρoνΙΚ1~1 περίοδο που εξετ<'χζουμε, έχουν
εντάξει, επίσης, στους στόχους τους:

- Την εξασφάλιση της ανταγωνιστι,:ότητας της γεωργί,ας και της δασοκομίας με την υ
ποστΊιριξη επενδύσεων εκσυγχρονισμού.

- Την βελτίωση των υΠΩδ()μ~ίJν των αγροτικιί)ν περωχιίιν και την προώΘηση της δια
φοροποίησης προς νέες δραστηριότητες, CΊ)στε να δημιουργηΘούν νέες Οέσεις εργασίας.

- Την προστασία του περιβάλλοντος και τηςευρωπα'ίκι)ς αγρ τικιΊς παράδοσης.
Το σημαντικότερο έργο των αναπτυξιωaί)ν προγραμμάτων Οα είναι η διασύνδ , ση
των αγροτικών με τις αοτικές περιοχές, εξασφα] ίζοντας στις πρώτες υπηρεσίες. που μό
νο οι δείηερ ς είναι σε Οέση να προσφί,ρουν. Από την πλευρά τους οι κάτοικοι των πόλ
ων, θα έχουν στη

-

( ιάΟεσι; τους τ όφιμα και φυσικές εγκ χταστ(tOf.ις για τουρι,ομό και α

ναψυχΙ1 . Έτσι. επιτυγχ<χνεται η ισόρρ πη χωροτ αξικι] ανrπrτυξη του αοτικού χιί}ρου. Ει
δικά μέτρα ως προς το θέμα αυτό λαμβάνoνtαι για τις παράκτιες περιοχές και τα νησιά.

2.9. Η ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΩΣ ΠΟΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ευρωπα'ίκι1 Ένωση αποτελεί tμ11μα μίας εξαιρετικά αστικοποιημένης ηπείρου.

Έχει Ι1δη γίνει κατανοητό, δη η Ευρωπα'ίΚΙ1 οικον μία σε ι.u, γάλo βαΘμ() υτηρίζειcιι στις
αστικές περιoχι~ς. Τα περι ι,ρειακά προγράμματα. πο
ρίοδο

2000-2006

Ι1δη έχ υν ξεκινι,σει για την πε

επιδιώκουν την ανάδειξη των πόλεων ως π<'>λου; περιφt~ρι;ιακi,ς ινCι

πτυξης και θέτουν ως στόχο:

- Την ευη μερ ία και απασχόληση στις πόλεις,
- Την κοινωνικι1 ένταξη και την δίκαιη μεταχείριση των πολιτιΩν,
- Την προστασία της ποιότητας ζωιις στο αστικό περιβcιλλον,
- Τη" ορθι; χα αποδΟΤΙΧ;l ςωΤΙΚ1; και ΤΟΠΙΚIΊ διαχ 'ί.ρι.ση.
Το αστικό συγκρί)τημα βρίσκεται μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα, που ιχνηλα
τείταιαπό καινοφανείς καταστάσεις. ΘΙJνέπt:ια των ταχύτατων τεχνολογικών, πολιτικών,
κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. ΉδΙi, η Ευρωπα'ίκιι Ένωση έχει στην επικρά
τειά της πόλεις «δ ιεθνούς ακτινοβολίας», όπως είναι το Πα _ ίσι και το Λονδίνο, μητρο

πολιτικές πόλεις όπως η Βαρκελ<ονη και η Βιέννη, περιφερειακές πόλεις, που δε διαΘέ
τουν το απαραίτητο δυναμικό και τις κατάλληλες υποδομΙ,ς.

Σι1μερα. οι πόλεις στην ευρωπα'ίΚΙl επικράτεια, εμφανίζουν σειρά προβλημάτων, Σε
πριοτη θέση βρίσκεται το ζ1;Τ1)μα της αστικι;ς διάχυο:ης. Οι αστικές υποδομές εΠI,βαρύνο
νται χωρί,ς συχνά να ανακαινίζονται και το κόστος των μεταφορών και της κατανάλωσης

ενέργειας μεγαλώνει. Τα διαρθρωτικά προγράμματα για την περίοδο

2000·2006 προβλέ

πουν την ση1ριξη επιχειρηματικών δράσεων. οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο την νέα
χρι;ση των Ι1δη χρησιμοποιοίψενων · κτάσεων και την oικισΤΙΚ1~1 ανάπτυξη τ ων ιστορικιυν
κέντρων των πόλεων . Α υτό, σε συνδυασμό με την σύγχρ )νη τC.ωη για βιισσιμη ανάπτυξη
των πόλεων, μπορεί να επιτρέψει κάποια αισιοδοξί.α για την επίλυση του πιιραπι'λνω πρ

-

βλι;ματος,

Ένα ακόμη ζι;τημα, είναι εκείνο της αυξηΤΙΚ11ς τάσης τ υ «xol V UJvιxot\ διαχωρι
σμού». Οι μεσαίου και μEYCLXO" εισαδι;ματος οικογένειες μ.ετακινΟ,·ΝΤαι και εγκαΘί.οτα

νται στις περιαστικές περιοχές, με αποτέλεσμα ένα πλέγμα επιχειΡι1σεων παροχής υπη
ρεσι(Ων να τις ακολουΘοΊιν. Α ντίΟι::τα, οι χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου πολίτες και οι
ξένοι μετανάστες, κατοικούν
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σμένα περιφερειακά οικιστικά συγΚΡΟτ11ματα.28 Κατ' αυτό τον τρόπο διαρρηγνύεται ο α

στικός ιστός και πολλά προβλιjματα (εγκληματικότητα, ναρκωτικά, πορνεία) κάνουν
την εμφάνισιΊ τους. Το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζεται γενικότερα η πόλη και να α
ποΘαρρύνεται η προσέλκυση επενδύσεων.
Οι επιχειρηματικές δραστηρι('nητες, που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχιις μπορσίJν να συμβάλουν ουσιαστικ(Ί στην ανάκτηση των ι
στορικών κέντρων των πόλεων δίνοντας νέα (Όθηση στον τουρισμό και στην οικονομική

τους ζωιl. Επί πλέον, η βελτίωση μέσω αναπλάσεων προβληματικ(Όν περιοχών μπορεί να
τους ξαναδάJOει την παλαιότερη εικόνα τους.

Τi:λος, οι προσπάθειες για την κοινωνικι; ένταξη μεταναστών και ίων φτωχότερων
πολιτών μέσα από προγράμματα κατάρτ.ισης και αυτ.οαπασχόλησης μπορεί να δημιουρ

YliaEL μία κοινωνία ανοιχτιΌν ευκαιρι(Όν και να έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην ποικιλία
και στην ομαλιl κοινωνικιι ζωιl της πόλης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ Α

Το σί,νολο των περιφερειιον της Ελλάδας εί.ναι ενταγμένο κατά κάποιο τρόπο στις
προβληματικές περιοχές της Ευρωπα'ίκιΊς Ένωσης. Οι πολιτικές των Διαρθρωτικ(Όν Τα
μείων για την οικονομικιΊ και κοινωνικιl συνοχή της Ευρ<ίJπης ί,χουν ως κατ' εξOΧl~lν στό
χο τους την αναβάΘμιση των υποδομών και την ομαλιΊ ένταξη των περιοχών με υστέρηση

στην αναπτυξιακιι πορεία της Ευρώπης. Είναι, λοιπόν, δεδομένο, ότι σημαντικές δρά
σεις, που θα αναπτυχΘούν από τους συγκεκριμένους φορείς της Ευ Ρ ωπα"ίκιΊς Ένωσης Θα
λάβουν χώρα στην Ελλάδα.
Τα αστικά συγΚΡΟτ1Ίματα του ελληνικοίJ

x(iJgou παρουσιάζουν συσσωρευμένα προ

βλήματα. Υπάρχει άναρχη αστικιΊ διάχυση εκτός των αστικών σχεδίων, επιβάρυνση του
φυσικού περιβάλλοντος, ελλείψεις στις υποδομί;ς των μεταφορ(Ων και των επικοινωνιών,

ελλιπιlς διασίJνδεση πόλεων και OLxιoμociJV μεταξύ τους και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα

προβλιΊματα αυτά έχουν επηρεάσει αρνητικά τ.ις ελληνικές πόλεις, που απι'> τις ειδυλλια
κές εικόνες, που εξέπεμπαν στο παρελΘόν, φτάνουν σιΊμερα να παράγουν μί.α μη Θελκτι
κή Εικόνα.

Ήδη, 1] εφαρμογ11 κατά το άμεσο παρελθόν των πολιτικ(ον των ΔιαρΘρωτικών Tαμ~·ί.
ων κάτω απ() διάφορες διαδικασίες, έχει να παρουσιάσει ορισμένες ευεργετ.ικές επιδρcχ
σεις στον αστικό ιστό. Οι σημαντικές αστικές αναπλάσεις σε ΑΘΙΊνα , Θεσσαλονίκη, Κα

λαμάτα και αλλού, μας προσέφεραν την ανάκτηση ιστορικιί)ν κέ.ντρων και συνοικιιJJν. 29
ΔόΘηκε νέα ώΘηση σε παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ σε ορισμένες περιπτιοσεις έγινε

εφικτή η αναβί.ωση παραδοσιακών επαγγελμάτων και ασχολιάJν.
Συμπληριί)θηκε η νομοθεσί.α προστασίας του αστικού φυσικού περιβάλλοντος και τέ
Θηκαν οι απαραίτητες προδιαγραφές για την ΧΡΙ1ση γης και τεχνολογίας στον αστικδ xciJρο. Οι ενί;ργειες αυτές αναμένεται να ενταθούν ιδιαίτερα μΕ. τα νέα προγράμματα. Η αει
φορία στην ασΤΙΚ1~1 ανάπτυξη αποτελεί σταΘεριι επιλογή της Ευρωπα'ίΚΙ1ς Ένωσης και α-

28. Βλ. Mnτούλα Ρ. , Πα rαΡΥJ6ς π. . ΣΤΙ'φ6 νc υ J.: Η ά νάκrnσn m ς Φυmc yvωμJας mςΑ8nνaς και n
ΠεpιBaλλcνnια'ι m r; Α \ιαJJd8μJσn . Α8ι1 να. ΟΧΓώΒριcς 1999, σ. 36-47.
29. Βλ . Mnrούλα Ρ6ϊδω: Η Aσnκn A νάnλασυ ως εΡΥαΑε}ο δlαπΊpΩσnς m r; ΦυσΙCΥνωμΙας των π6λεων mr; EυpωπαlκιΊς Ένωσnς. Α8Πνα. Δεκέμι3ΡlOς 1999, σ. 11.
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ναμένεται να προσαρμοσθούν προς την κατεύθυνση αυTl~) όλες οι αστικές λειτουργί,ες. ΊΌ

νέφος της Αθiινας, η κυκλοφοριακιι συμφόρηση της πρωπύουσας. της Θεσσαλονίκης,
του Ηρακλείου και άλλων πδλεων. μποροί,ιν να περωρισθoίJν και να αντιμετωπιστσί,ν α

ποτελεσματικότερα. ΊΌ παρCχδειγμα μίας πιο καΘαρης ατμόσφαιρας Θα ακολουθ11σουν
και οι υδάτινοι πόροι. Έτσι. η ΑΘι1να. η Θεσσαλονίκη και άλλε; πόλεις μπορούν να ανα
ΚΊ11σουν παραλίες και κάτοικοι και επισκέπτες να ε πιστρέψουν σε παλαιότερες προσφι

λείς τους συνιΊθειες.
Η προστασία του πολιτιστικού πλούτου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ελληνικές πό
λεις, που είναι γεμάτες εκτός από CPUOlXC( αξιοΘέατα και με ιστορικά και αρχαιολογικά
μνημεία. Οι δράσεις, που προβλέπονται από τα προγράμματα των διαρθρωτικών Ταμεί

ων όχι μόνο Θα τα προστατείισουν και θα τα αναδείξουν. αλλά Θα συμβάλλουν στην α
ποτελεσματικδτερη αξιοποίησι] τους, Έτσι.

lJncJ.gXEl η

δυνατδτητα για νέα τουριστικτ) α

νάπτυξη με ευμενείς εΠΙ,ΠΤC1Jσεις για την ασΤΙΚΙ1 οικονομία, Ταυτόχρονα. η καλίιτερη δια
χείριση του τουριστικού ρεύματος μπορεί να προστατεύσει τον παραδοσιακό χαραΚTlΙ
ρα των ελληνικών πόλεων.
Η ασΤΙΚΙ1 ανάπτυξη δίνει την δυνατότητα σε ορισμένες ελληνικές πδλεις να διαδρα
ματίσουν ένα νέο οικονομικό ρόλο. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να ωτοτελί:σει την πί,λη της
Ε.Ε, στα Βαλκάνια, Αντίστοιχα , το λιμάνι της Καλαμάτας μπορεί να προσφέρει θαλάσ

σιες διασυνδέσεις με τα λιμάνια της βορείου ΑφρικιΊς, Η tιoaywyil των νί·ων τεχνολογιών
και των καινοτόμων επιχειρηματικu)ν πρωτοβουλιών μπορεί να

bU)aEl u)Θηση στις αστι

κές οικονομίες και να αντιμετωπίσει μία σειρά κοινωνικών προβλημcJ.των, όπως η ανερ
γία και η περιθωριοποίηση.

Οι ελληνικές πδλεις, που διαΘέτουν πανεπιστημιακές Σχολές (ΑΘΙ1να, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα και άλλες) θα έχουν την δυνατδτητα να αναπτύξουν επιστημονικά ερευνητικά
κέντρα και να αΠΟΚΊ1Ίσουν αξιόλογη πνευμαΤΙΚΙ1 και επιστημονΙΚ11 κίνηση, που θα δώσει
ένα επί πλέον ισχυρό χαρακτηριστικό στην προσωπικδτητά τους.

Πολλέ.ς μεσαίου μεγέθους ελληνικές πδλεις αποτελούν το κέντρο μεγάλων αγροτικών

neQLOxUJY. Παρ' όλα αυτά συχνά εμφανίζονται αποκομμένες απδ την ενδοχώρα τους.
προς την οποία παρέχουν ελάχιστες μόνο υπηρεσίες. Η διασύνδεσΙ1 τους με τις αγροτικές

περιοχές βάσει των σχεδίων της Ε.Ε. για μία καινοτόμο αγΡΟΤΙΚΙ1 ανάπτυξη, μπορεί να ε
πηρεάσει σημαντικά το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία τους,

Με δεδομένη την πλούσια παράδοση και ιστορία του ελληνικού χ(iιρoυ , δίνεται μέσω

των χρηματοδΟΤ11σεων της Ε.Ε. 11 ευκαιρία στις ελληνικές πόλεις να προστατεύσουν και
να αναδείξουν την ιδιαιτερότητά τους, που συμ.πληρώνεται από το κλίμα και τις φυσικές
καλλονές, ώστε να υπάρξουν νέες προοπτικές ανr{πτυξης και ευημερίας, χωρίς να τεΘεί
σε κίνδυνο ο ιδιαίτερος χαρακηΙρας τους. Για να πραγματοποιηΘεί 11 εξέλιξη αυτή, εί.ναι
απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των αστικών υποδομών, η υιοθέτηση της κοινωνί,ας της
πληροφορίας, 11 επαρκι1ς διασύνδεση με αντίστοιχα Ευρωπα'ίκά δίκτυα και η συμπλι1ρω
ση (όπου είναι ελλιπι1ς) του νομοθετικού πλαισίου.
Τέλος, πρέπει να τονισθεί η ανάγκη, που απαιτείται για έγκαιρη προετοιμασία της

κάθε ελληνικής πόλης να δεχθεί όλες τις προαναφερΘείσες μεταβολές και να τις αφο
μοιώσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να μη θιγεί στο ελάχιστο ο χαρακnιρας και η ιδιαίτερη
φυσιογνωμία της,
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