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Απαγορεύεται χωρίς έγγραφη άδεια του Συγγραφέα
ή του Κέντρου η αναδημοσίευση,
έστω και μικρού τμήματος του παρόντος, καθ' οίον δήποτε τρόπο,

ως και η μετάδοσή του με οίο δι1ποτε σύστημα

Τοις EντευξoμΈVoις

Oιδημιoυργηθείσεςνέεςσvνθήκεςζωήςκατάτιςτελευταίεςδε
καετίες, συνθήκες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφι
κές, περιβαλλοντολογικές, πολιτιστικές, δημιούργησαν πολλές, ι
διότυπες και sui generis ανάγκες, τις οποίες σπεύδουν να καλύψουν
εν τω μέτρω του εφικτού τα σύγχρονα Κράτη Δ υτικού Τύπου, (δη
λαδή Κράτη Δ ικαίου και Πρόνοιας), είτε διότι οι Πολίτες αδυνα
τούν να καλύψουν, είτε διότι αυτά τα ίδια πρέπει να δικαιώσουν την
αποστολή τους ως Κρατών Δ ικαίου και Πρόνοιας.

Η προσέγγιση, όμως, αυτών των αναγκών οδηγεί μοιραίως σε
«μετάλλαξη», «αναμόρφωση», «μεταποίηση» των δομών τους, σε
σχέση με τα κατά το παρελθόν και υπό διάφορες βεβαίως συνθήκες
ισχύσαντα και «εναποθέτει» επ' αυτών νέες αρμοδιότητες, νέα νο
μικά μορφώματα, νέες δραστηριότητες, νέες μορφές θετικών πα
ρεμβάσεων, αλλά και <<μειώνει» ενίοτε το εύρος των παραδοσιακών
αρμοδιοτήτων τους, αφού καταδεικνύει την ανάγκη εκχώρησής
τους προς άσκηση σε τρίτους ή την άσκησή τους εν συνεργασία με
τρίτους, ανεξαρτήτως της νομικής υπόστασης (των τρίτων).
Μεταξύ των «αναπόφευκτων» αλλαγών περιλαμβάνονται η ει
σαγωγή νέων τεχνολογιών για «την παραγωγή» έργου υπό της Δ η
μ όσιας Δ ιοίκησης, e-gονernment, «ηλεκτρονικό» Δ ημαρχείο και οι
νέες, διευρυμένων αρμοδιοτήτων διοικητικές δομές των Περιφε

ρειών, (υπό την διοικητική και την οικονομική προσέγγιση του ό
ρου), των Νομών ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων,
οι οποίες χωρίς να αφίστανται της παραδοσιακής αποστολής τους
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