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Οράματα, στόχοι και
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Του κ , Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑ1.QΠQ.Vf\Q)'
ΚαΘηγητού ΓIαvreiOIJ Π (\νε.πισΤ , Καιν, Παλιτ,
:ΞΠΗ'Π., ;;:::\' ε~ιΨ. . ΛθηIlΙ;JIΙ ΙΕπιοκ . ) ,

Εκ

Ch.L .U.L. E,r'uxe!!es, Εχ !π Ι1.Ι /\ . I=> fJari~~,

ΣΧ ljν ιί γαρ T
, rur, () /,ίος .).(cι! πu.["Ι!Jιη-ΙJ,. ϊί μ :.~~ .
OΙ- lcαί(εΙ1/ ΤIJ1; rr.π.Ο1ιδΊίν μεωθΙ' ίς tj φΙ\JI; ιας

(!rJ ΙJνα ςl
ι ιν

1995

ν Ι σύνιu Τ(Η) σωτηρίο" έ.τ()υς

" νηο ,,·χΙ.ς , σκεψεις, οuαματ
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Γ,

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ ΛΟΥ και εκλεκτ~)ν Συ 
νεργατών \(ενεδύοντο. την μορφή των κει

μένωντου Α' τεύχουςτης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ , ΤΟΠΙΚΗΣ Α ΥΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, υπήρχε η βεβαιότης περί.

των ευγενών προθέσεων του Εκδότου , η α
βεβαι6τητα περί της μελλοντικής τύχης και
η αμφιβολία των Τρίτων περί της επιτυχούς

πο εΙας 1ίου νέου εκδοτικού εγχειρ~ματoς.
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αυτιις εκ α λείτ ο «να καλύψα» η νέα ~:κδoση,
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εξικνούμενο εκ των μεγάλων προβλημcnων
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της Αποκέντρωσης, ονείρου δεκαετιών εν
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Το εύρ ο ς των Θεμάτων, τα οποί,α αφ ' 10-

Ελλάδι, διερχόμενο διι'χ του ολισθηρού Π Ε 

δίου των ΊΌπ ικα)ν Δομ(ον, συνήθως « Θεσμι.

,

κιος αναπήρων » και προσεγγίζον το τ ε λι

κιος ζητού μενο των συγχρόνων Κοινωνικών

Ι.

Σχημάτων , την Ανάπτυξη , και ιδίως αυττι ν
της περιφερ ε ιακής διι'χστασης, « προ'ίδέαζε »
δυσμεν6.)ς π ε ρί, της μελλοντικής τίιχης του ό
λου εγχειριiματος, αποσκοπσύντος ευΘύς εξ
αρχιiς στην (nιστηματικrι διερείινηση θεμΛ
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Η διανυθ ε ί.σα (εκι')οτικ6)ς) δεκαετία, (Υι
δη το ανά χείρας τεύχος είναι το 40 όν) και
παρά το γεγονός, ότι ο υπογράφων το π α 
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ΚΙ1ς Διοίκησης, της Ανάπτυξης, και ιδίως
της Περιφερειακής , εντός συνεχώς μετα
βολλομ.ί:νου και επισφαλούς κλίματος δυ
σμενΟ1'Jς διεΟνοίlς συγκυρίας και «παγκο

σμιοποί,ησης» ,3 ιΜως της οικονομικιiς εν γέ
ν Ε Ι δραστηρι.δτητας.

Εξ (ιλλης πλ ευράς, η αναγνώριση , της ο
ποίας χαίρει ειδικώτερον εντι'Jς του χώρου
των Πανεπιστημί.ων και της Επιστημονικής
Έρευνας

η

ΕΠΙC':')ΕΩΡΗΣΗ

ΑΠ()

ΚΕΝΊΊ>ΩΣΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ Α ΥΤΟΔΙΟΙ 
ΚΗ Σ Ι-Ι Σ Κ Α Ι ΠΕΙΊΦΕΡ Ε ΙΛΚΗ Σ ΑΝ Α 

ΠΊΎ Ξ Η Σ, τιταν πιθανιί)ς αναμnομένη , α λ

λl.χ υπερέβη , τύ χη αγαΘή , πΔσα προσδο κία,
πρ άγ μα ιδια ζ ι'Jντω ς π αρήγορ ο, ιδίως στους
()\)','Xl! ()'.' O'U C:; μι χ ι; ι\ψ ι; χ ο υ ς χ ι,ιl , ρ ο ιΊ ς.

f\λλ(ΥJ. \ (~)Ι)(J. lJ. (j/ ~;, u. ύ Τ 1Yl ~1 η t,ίtδ uu ι j ~τάχθη

'."Ι υΠi(Η·tcί Χ'-': fς "FξελίξΡ ις · ~ι(ij "ψΕταί',, 1-

Αι:.ς » Ι)ΠΙ Ο'ι I !οιιν Χ ιι.τιΙ την διαρ!! ·.ίΊ(ίn.aα δε·
)[(ΊGΤΙU;

ΕΙναι. κ οι:v ι;) ς; πα ρ α δ ΕΚΤΙ\ ίnι UELfJ lf ρυ Θ
μί.I.!!;:!,ΙJν ')1. (1.1 μ l~η}lJ.),\, ,.ΙΙ (1ΙΙ·l' lγΥε XιJT, I:( ΤΟ εν λό·
γω ΟιιJ. ο τ ημα ()ι l )ν ΨΠ~'. δ ω(1) ιψ; (aιο"ψψ; , ί) ·
ll l. /-\ϊΓ'Κ;' \,ΤΠ(ύ{ τη της Ι«(\(!Υ I ~~ t~1ς l\ ιι\; r, ! IfI }ιΙ;

ευρί(ίΚΙ .171. ιΠ. «ίωλ,\ tιl.! '·Jfl.o», μη Qλωtληρ (ι)
Ο cί.ο α ι : ω έτι γι.α πολλο ίJς λό γ ου ς 4
Το υτ ' α υτ ό δ ύ νατ αι ν α λεχθεί. [:\ασί μω ς
κα ι πε ρ ί τω ν l' πελΟουσ(ίJ ν α λλ α γάJν Εντός
τ ου ΠΕ δίου τ ων Το π ικάJν Δομών (Νομα ρ -

3. Βλ. Β. .ΔΕΑΗΘΕΟΥ: ΠεplφεpεlακflAνάππι

ln και ΔIob.cnσn. ΣυvΓαyμαΓIΚές pυ8μJσεlς. Ανα

mvYQJCd Προγράμματα. ΠαΥκοσμ.ιοπο1nσn. Α8Ω
ναι. 2002, σελ. 192.
4. Εκ Γων πλέον προσφάΓων νομο8ειπμάΓων

aνaφέpoνΓαι:

Ν. 3242/2004 Pυ8μJσεις για Γπν opyάνωσn
και AelcoupyJa ιπς Κυ8έρνπσπς και Γους Ο.Τ.Α.

Ν.3250/2004 ΜερΙΚΔ απαox6λnσn στο Δnμόσ1o.

σroυς Ο.Τ.Α. και στα Ν.π.Δ.Δ . Ν.3274/2004

Οργάνωσπ και λεJιoυpylα των Ο. Τ.Α. και τω ν
Ν.Α .. π.Α 164/2004 Pυ8μJσεJς για Γους EPYaJoptνους με συΡ.8άσεις ωPlcη.reνOυ χΡ6νου στον Δn
μ6αιο Topta. Ν. 3260/2004 Ρυ8μ1σεις του συσtn ·
ματος πpoσλnψεων και 8εμάτων Δnμ6σιας Διοι
κnol1ς. Ν. ;);)20/2005 Ρυ8μJάt:Jς 8εμάτων .ΙΙροσω
πικού Δnμοσiου. Ν. Π. ΔΩμ6σlΟυ Τομέα κω

D.T.A. Κ.ά ..
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χιακής Αυτοδιοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοί
κησης Α' βαθμού), παρά το Υεγονδς, ότι εί
ναι πολλά τα εκκρεμούντα σχετικά ζητrι

•

ματα.

Επί του θέματος, εξ άλλου, της Ανάπτυ-

ξης και ιδί.ως της Π εριφ6ρειακής, σ ε ιρά ρυθ

μίσεων επεδΙωξε την αύξηση των σχετ ικών
ρυθμών την προσέλκυση άμεσων ξένων ε
πενδύσεων , την ε μπέδωση της Ελληνική ς
οικονομικής παρου σίας, είτε μέσω του Κρά
τους, εί.τε μέσω Ελλήνων ΙδιωτιίJν, εκτός
των συνίJρων της Χώρας, ιδίως εντδς των
XWQ(lJV των Βαλκανίων κ. ά. 5
Και σημειώνεται εδιί! με ιδιαί.τερη ικανο

ποίηση, ότι β(χσει επισήμων στοιχείων της

Ευρωπα'ίκής Στατιστικής Υπηρεσίας κατ(χ
το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο
ρύθμός ανάπτυ ξης της Ελληνικτις οικονο
μίας πρ οσήγγισε το 3,5%, με αποτέλεσμα η

Ελλάδα να καταλαμβάνει στον σχετικό πί
νακα των 25 ΧωΡ(lJν Μελών της Ευρωπα"ί

κής Ένωσης την δεύτερη Οέση με πριίnη την
Λιθουανία(6,7%), τρίτη την Ι σπανία (3,4%)
και με χαμηλό μέσο όρο ΕΥ ΡΩΖΩΝΗΣ

Countrics of Μ<
(Athens, Thessal ,
Concerning t
ηοΙ the scope of ιΙ
is achicved, thc a
Η e Υ ο Il d

(1,2%) .
Όλα τα ανωτέρω (ωυνετελέσΟησαν» ε

ντός παραλλήλων προσπαEJαιίJν εδραίωσης
της θέσης της Χώρας εντός της Ομάδας των
πρωιαγωνιοιριιίJV Χωρcί)\, της Ευρ ωπαΊ:Χ1Ί ς
'Εν( οη ς, ι.(")ί.ως μι;τ (( την επιτι!χι! ('ωΚ I ΙΟlj Ωι ς

Π ροεt)Qr.ας της E.L.., xatCt την OJωία ΗζΚΡΙ
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d
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Η'1 ~α. ' αρχ.r"" 'ω Κι:ίμ.ι:νο τηι:: \I ~ ΙΙ Γ Σ11\'1' ΙΙ ,Ι
μ(,l, I;I,κι1 ς ΣL\\/Ηι ι" η ς.r, LI)lΕΥr~ Q. φη 11 ποοοχc;) ρ η

nη ι..'e \j1ς1(ΗjS ΟΙ Ι' Ι

ση των] () νέων Χωρcί1ν Μελ(ι)ν

'λ' 11 j (; 11 8 1W (\ Υ S ~

Xr'1( A(-)TjV(j ,

Θl'Oοαλονί,χη/Χαλχιδι.ιοl, 20ω μ)(.) .

dΓI"; ~ΊI~;() C0I11 jJ(1!J

, .lS CΗrΙ(: ,c.; 7 ί]'
(ιΗ<ιρρίncss,

I'C

r ~ c C<l n )~ οι' ί

5, 13;;' [(ω νσΓ. ΓΕ, Α t1ΑΝΑ ΣΟΠΟΥ.ιιΟΣ. Β.
ΔΕΛΗΘΕΟΥ: Οι ΕλλΩνικές Ιδιωπκές Επενδύσει ς
σε Χώρες rων Βαλκαvfων και ro EλλnνlΚό ΣχέδlU
OlΚoνoμnclς Α ναaυyΚΡόrnσnς rωv BaλκανIων.
Α8Ωνα, 2005,
6, Κωνσι, ΓΕ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ.ιιΟΣ: Το Δiκαιo

ως Eυpωπα'iκflς Ένωσnς: Η Συv8ιΊκn γΙα ων 8έ
σπlσn rou ΣυvrάΥj1αrος ως ΕυΡώrmς. ΤάΡ0ς Β Ό
Ρώj1J1/Α8nvαι. OKr, 2004,
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. Τοπικής Αυτοδιοί
.cι το 1'εγονός , ότι εί
\ιντα σχετικά ζητήόλλο υ, της Ανάπτυ

bΙΙlεια:iι.ΤΊς σειρά ρυ0-

,
LA.LLv'u,.,

~

? " ,

υ: UΛUΙ(}. υTLΊI62Ι:T~ ι' ! -:1 ι.) ,.Ι !..Ι ~y~ι;lcπ ς ri( -

όοοη βαίνουν καλά)ςΙ1 μη , η πρoσήΚ01JΠα (j
πίχντηση ενδ('χομένως δύναται να περιβοη
θεί το ακόλουθο λεκτικι) αχήμα:
Πέρnν μι χαοπολι.τι.κ(;)ν και μtΚPOκoμμα

τ, κι;)'\' Ο ί((JJι l.μ()\ "llt l,\I Λ( .ίΤ:~]

Hi

(ϊ ιιAτp ί~υ.'.' δ;...

καετές διάστημα εγένοντο πολλές καινοτό
μες ρυθμlσεις, επιτυχείς ή ολιγώτερον επιτυ

χείς, αλλά το πεδίο περαιτέρω βελτιώσεων
παραμένει πάντοτε ευρύ.
Άλλως τε, οι αλλαγές των εν γένει κοινω

νικά)ν δομ(ον επί τα βελτίω δεν «υλοποιούν»
μόνον ευγενή οράματα Πολιτικών και Κυ

βερνητών, είναι «συστατικό» της Ανθρώπι
νης φύσης, η οποία αναζητά πάντοτε κατά
τον ΑΙΣχγ ΛΟ? το καλλίτερο:

«Το μεν ευ πράσσειν ακόρεστον έφυ πά
σι. Βροτοίσιν ... », (η ευτυχία, η επιτυχία είναι
κατι, που οι ΆνΘρωποι δεν χορταίνουν ... ) .

.χ7). ΑΙΣΧΥΆΟ,Σ (EλeuaJva 525 π.χ.. Γέλα 456
.• 0C;,YMtJτepoς τpaγJΚ6ς Ποω α'ις mς Apxa1aς ~ ας. ΣtινtΥΡαψe rιλεΙσrα tpya. ΔJασω8εJ~
ρaΥωδΙες του: lΚETJΔEΣ. ΠΕΡΣΈΣ, ΈΜΑ
N~HBAΣ. ΠΡΟΜΗθΕΥ.Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.
11
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