ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
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ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑΙ 1970

ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
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ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ Ε.Μ.Π.

^vfan&e/ia/ì)

ΑΘΗΝΑΙ 1970

^irfetfÂ&ùîÀ)
Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Χ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 629.402 - 626.684

TO KENTPON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Tò Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευ
νών (ΚΕΠΕ) ϊδρύθη το έτος 1961 ώς αυτόνομος Δημό
σιος 'Οργανισμός, υπό την επωνυμίαν «Κέντρον ΟΙκονομικών * Ερευνών», με βασικον άντικειμενικον σκοπον την
ερευναν τών προβλημάτων της λειτουργίας, διαρθρώσεως
και αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας. "Ετερος αντι
κειμενικός σκοπός αύτοϋ ήτο ή επιμόρφωσις νέων 'Ελλή
νων οικονομολόγων εις τάς συγχρόνους μεθόδους οικονομι
κής αναλύσεως και ερεύνης. Aia την ϊδρυσιν και λειτουργίαν τοϋ Κέντρου εχορηγήθη σημαντική οικονομική βοήθεια
υπό τών 'Ιδρυμάτων Ford και Rockefeller, ώς και υπό
της εν ^Ελλάδι 'Αμερικανικής
'Αποστολής.
Κατά το hoc 1964 το Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών
άναδιωργανώθη, υπό την σημερινήν του μορφήν, ώς Κέν
τρον Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευνών. Εις
το ΚΕΠΕ, υπό την νέαν αύτοϋ μορφήν, άνετέθησαν ύπο
τοϋ Κράτους, πλην τών ανωτέρω σκοπών, και αϊ έξης
αρμοδιότητες : 1) ή κατάρτισις προγραμμάτων μακροχρο
νίου οικονομικής αναπτύξεως, 2) ή άξιολόγησις τών προ
γράμματος δημοσίων επενδύσεων και 3) ή μελέτη τών
βραχυχρόνιων εξελίξεων τής ελληνικής οικονομίας και ή
γνωμοδότησις έπϊ τρεχόντων θεμάτων οικονομικής πολι
τικής.
Δια την πραγματοποίησιν τών σκοπών αύτοϋ, το ΚΕΠΕ
συνειργάσθη κατά τα πρώτα ϊτη τής λειτουργίας του
(1961 -1966) μετά τοϋ Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας εις
Berkeley. Τοϋτο συνέβαλεν ε'ις την επιλογήν και άποστολήν
είς το Κέντρον ξένων οικονομολόγων δι επιστημονικάς
έρευνας επί τών προβλημάτων τής ελληνικής οικονομίας
και είς την οργάνωσιν προγράμματος, περιλαμβάνοντος επι
σκέψεις 'Αμερικανών σπουδαστών εις το Κέντρον, καθώς
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και μεταπτυχίακήν εκπαίδευα ιν νέων 'Ελλήνων οικονομολό
γων είς αμερικανικά πανεπιστήμια.
Ή ερευνητική δραστηριότης τον ΚΕΠΕ επί των προ
βλημάτων της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται είς όνο
σειράς εκδόσεων υπό τους τίτλονς «ΟΙκονομικαϊ Μονογραφίαι» και «Σειρά Ειδικών Μελετών Α και Β». Ή σειρά
«Οίκονομικών Μονογραφιών» περιλαμβάνει μελετάς, al
όποϊαι παρουσιάζουν, πέραν τον πρακτικού, και Θεωρητικον
ενδιαφέρον. Ή «Σειρά τών Ειδικών Μελετών Α και Β»
περιλαμβάνει κατά κύριον λόγον μελετάς εμπειρικού περιεχομένον. Είδικώτερον, είς την Σειράν Α δημοσιεύονται μελέται, άναφερόμεναι εις βασικά προβλήματα της ελληνικής
οικονομικής και κοινωνικής ζωής, διακρίνονται δε τής
Σειράς Β κατά το δτι περιλαμβάνουν σνστηματικωτέραν και
πλέον εμπεριστατωμένην άνάλυσιν τών πραγματευομένων
θεμάτων.
Το Κέντρον άνέπτυξεν επίσης ενρν πρόγραμμα υποτρο
φιών δια μεταπτυχιακάς σπουδάς εις τήν οίκονομικήν επιστήμην. Οϋτως, εν συνεργασία μετά ξένων Πανεπιστημίων
και Διεθνών 'Οργανισμών, αριθμός νέων οικονομολόγων τής
χώρας αποστέλλεται κατ' έτος είς τήν άλλοδαπήν δι εξειδίκενσιν εις τους διαφόρους τομείς τής οικονομικής §πιστήμης. 'Επιπροσθέτως το ΚΕΠΕ διοργανώνει σειράς επι
μορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, συχνάκις οιδομένων
ύπο διακεκριμένων ξένων επιστημόνων, προσκαλουμένων
υπ' αυτόν. Ai παρονσιαζόμεναι εις τα σεμινάρια αυτά δια
λέξεις δημοσιεύονται είς δύο σειράς, υπό τους τίτλους
«Σειρά 'Επιμορφωτικών Μαθημάτων» και «Σειρά Διαλέ
ξεων».
Πλην τών ανωτέρω, το ΚΕΠΕ ευρίσκεται είς έπικοινωνίαν με αντίστοιχα 'Ιδρύματα τής αλλοδαπής δι άνταλλαγήν εκδόσεων καΐ πληροφοριών επί τών σημειουμένων
εξελίξεων εις τάς μεθόδονζ οικονομικής έρεύνης, συμβάλλον
οϋτως είς τήν προαγωγήν τής οικονομικής επιστήμης εις
τήν χώραν.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εις το ανά χείρας τεύχος περιλαμβάνεται ή πρώτη Σειρά
'Ομιλιών Έφηρμοσμένης
Οικονομικής τον Ε. Μ. Πολυ
τεχνείου, με αντικείμενον την Περιφερειακήν
Άνάπτυξιν. Ή εκδήλωσις αυτή επραγματοποιήθη τη πρωτοβου
λία της "Εδρας Θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης
Οικονο
μικής τοΰ Έθνικοϋ Μεταοβίου Πολυτεχνείου, με την
σνμπραξιν τής "Εδρας της Πολεοδομίας του αντοϋ "Ιδρύ
ματος καί με την συνεργασίαν αρμοδίων
επιστημονικών
στελεχών του 'Υπουργείου Συντονισμού και του ΚΕΠΕ. Αι
όμιλίαι ελαβον χώραν συμφώνως προς το επισυναπτόμενον πρόγραμμα. Την άνακεφαλαίωσιν τών εισηγήσεων
ήκολούθησεν ενδιαφέρουσα συζήτηοις, καθ' ην Ικανός αρι
θμός ακροατών τών ομιλιών εθεσεν ερωτήσεις ή άνέπτνξεν απόψεις, εις τας οποίας απήντησαν οι είσηγηται εκασ"τΌς δια το θέμα τον.
Εις τάς συζητήσεις ελαβον μέρος οι κάτωθι κατ' άλφαβητικήν σειράν :
1. ' Αργνρόπονλος Γεώργ., Μηχανολόγος - 'Ηλεκτρολόγος
2. θεολογίδου Χριστίνα, 'Αρχιτέκτων
3. Μάλλιος "Ελευθέριος, Πτυχιούχος Οικονομικών και
Πολιτικών
'Επιστημών
4. Μηστάρδης Γάσπαρης, πρώην Καθηγητής
ΑΣΟΕΕ
5. Μπλέττας Άναστ., 'Αξιωματικός ε.ά., Διδάκτωρ Πο
λιτικών 'Επιστημών
6. Μπονσγολίτης Άπόστ., Μηχανολόγος - 'Ηλεκτρολόγος,
Βοηθός Ε.Μ.Π.
7. Ξηρόκωστας Δημήτριος, Μηχανολόγος - 'Ηλεκτρολόγος
ΔΕΗ ('Επιχειρησιακοί Ιίρενναι)
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8. Ρογκάν 'Ανδρέας, 'Αρχιτέκτων, Προϊστάμενος Ρυθμιστ'κοϋ Σχεδίου 'Αθηνών
9. Σκαρλΐγκος Σπύρος, 'Επίτιμος
Διευθυντής 'Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών
10. Σπανογιαννάκης Ραδ., 'Αντιστράτηγος
ε. ά., Πρόε
δρος Ελληνικής 'Εταιρείας 'Επιχειρησιακών Ερευνών
11. Σταυρογιάννης Κωνστ., Πολιτικός Μηχανικός
12. Τσοΰγκος Δημ., Οικονομολόγος - Βιομήχανος
13. Χατζηδάκης Άγησ., Πολιτικός Μηχανικός - 'Υδραυ
λικός
Της δλης σειράς τών εισηγήσεων προηγήθη ομιλία τοϋ
Πρυτάνεως τοϋ Ε. Μ. Πολυτεχνείου κ. Β. Φραγκούλη,
όστις υπεγράμμισε τό ενδιαφέρον τοϋ 'Ιδρύματος διό τα
οικονομικά θέματα, τα όποια εφάπτονται τών τεχνικών,
και την αϋξουσαν ανάγκην συνεργασίας τών τεχνικών επι
στημόνων μετά τών οικονομολόγων, ανέφερε δε και την
σκοπουμένην ϊδρυσιν Σπουδαστηρίου Έφηρμοσμένης Οικο
νομικής εις τό Ε. Μ. Πολυτεχνεϊον.
Τάς εισηγήσεις και τάς συζητήσεις εκλεισεν ο Γενικός
Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμού κ. Άρ. Δημόπουλος, όστις ετόνισε την ανάγκην ενισχύσεως τής
προσπάθειας προς επιστημονικήν άντιμετώπισιν τών καί
ριων προβλημάτων τής Χώρας και είδικώτερον τών συν
δεομένων με την περιφερειακήν ανάπτυξιν αυτής.
Τό ΚΕΠΕ, εκτίμησαν προσηκόντως τό ενδιαφέρον όπερ
εμφανίζει ή ανωτέρω επιστημονική εκδήλωσις τοϋ Ε. Μ.
Πολυτεχνείου, απεφάσισε, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής
Διοικήσεως τοϋ 'Ιδρύματος, την δημοσίευσιν τών ανωτέρω
'Ομιλιών sic ίδιον τεϋχος τής Σειράς Διαλέξεων.
ΗΛΙΑΣ Θ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός 'Επιστημονικός Διευθυντής
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ΕΘΝΙΚΟΝ

ΜΕΤΣΟΒΙΟΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ

ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Α' Σειρά: 1970 (Πέμπτη 2, 9, 16 'Απριλίου. "Ωρα: 18.30')
Γενικον

θέμα:

Τα πλαίσια της Περιφερειακής

'Αναπτύξεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
Ειδικά θέματα

'Ομιλητής

Ίδιότης

Ήμερο·
μηνία

Ι Εισαγωγή

Β, Φραγκούλης

Πρύτανις Ε.Μ.Π.

2/4

2. Γενική παρουσίασις

Σ. "Αγαππτίδης

Καθηγητής Ε.Μ.ΓΤ.

2/4

3. Ό προγραμματισμός της αναπτύ
ξεως εις έθνικον καί περιφερεια
κών πλαίσιον

Η. Μτταλόττουλος

Γενικός 'Επιστημονικός
Διευθυντής Κ.Ε.Π.Ε.

2/4

4. *Η πολιτική καί τά όργανωτικαθεσμικά πλαίσια του περιφερεια
κού προγραμματισμού

Γ. Χιώτης

Διευθυντής Κ.Υ.Π,Α.

2/4

5. At κοινωνικοί .οψεις της περιφε
ρειακής αναπτύξεως

Δ. Τσαούσης

Κοινωνιολόγος

2/4

6." Χωροταξικός σχεδιασμός

Ν. Κατοχιανός

Διευθυντής Υ.ΠΑΑ.ΝΑ.

9/4

7. Περιφερειακή άνάπτυξις καί πολε
οδομία

Α. Άραβαντινος

Καθηγητής Ε.Μ.Π,

9/4

8. Ό προγραμματισμός της περιφε
ρειακής αναπτύξεως της "Ελλάδος

Π Μαοράκης

Επιμελητής Ε. Μ, Π.

9/4

9. Άνακεφαλαίωσις
σματα

Σ. ΆγαπητΙδης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

16/4

10. Συζήτησις

καί συμπερά

16/4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ύπο Β. Φραγκούλη
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— ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ύπο Σ. Άγαπητίδη
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241
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tò Έθνικον Μετσόβιον Πολντεχνεϊον
ανέλαβε, μέ
Ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν, αλλ', ας επιτραπή να προστεθή,
καί με ζήλον, να οργάνωση, εν συνεργασία με το Ύπουργεϊον Συντονισμού, αυτήν την σειράν των 'Ομιλιών, ή
εναρξις των οποίων γίνεται με την ευγενή συμμετοχήν
σας σήμερον.
Κοινή πλέον κατέστη συνείδησις, και δεν βλάπτει να επα
ναληφθώ δτι τα "Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα δέν
είναι πλέον Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα καί μόνον, καταρτίζοντα διπλωματούχους επιστήμονας δι ώρισμένας ειδικό
τητας, άλλα εκπαιδευτικοί καί ερευνητικοί
οργανισμοί
μετέχοντες ενεργώς εις την ζώσαν πραγματικότητα του
Κράτους καί τοϋ Λαοϋ.
Έάν τοϋτο ισχύη δι' οιονδήποτε Έκπαιδευτικον "Ιδρυ
μα, όλως ιδιαιτέρως ισχύει δι εν τεχνολογικον "Ιδρυμα,
άφοϋ ή σύγχρονος ζωή και αϊ τάσεις της συγχρόνου εξελί
ξεως έχουν ώς κυριώτερον θεμέλιον τήν τεχνολογίαν. "Ετι
περαιτέρω Ισχύει τοϋτο δια μίαν χώραν με τήν σημερινήν
συγκρότησιν της πατρίδος μας καί δι' εν "Ιδρυμα, όπως
το Ε. Μ. Πολντεχνεϊον, το όποιον έχει τήν μεγαλυτέραν
παράδοσιν αλλά και τήν δια τάς Ιδικάς μας συνθήκας άρτιωτέραν όργάνωσιν. Συνεκέντρωσε το "Ιδρυμα τοϋτο,
κατά τάς μακράς δεκαετίας της ιστορίας του, ο,τι είχε να
παρουσίαση ό τόπος μας εις αυθεντίας, âvà κλάδον επι
στήμης και ειδικότητα, και συνέβαλεν, όσον ai περιστά
σεις το επέβαλλον ή και το επέτρεπον, εις τήν συγκρότησιν
και εξέλιξιν της 'Ελληνικού Κράτους και της 'Ελληνικής
ζωής, δια της ενεργού συμμετοχής τοϋ εκπαιδευτικού του
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προσωπικού αλλά και της μακράς σειράς τών αποφοίτων
τον.
"Εσχεν δμως, με την πάροδον των ετών, το "Ιδρυμα
επίγνωσιν, δτι ή σννέχισις αυτής της παραδόσεως και
μόνον δεν έφθανε και δεν φθάνει δια τον σημερινον κόσμον και δια τον σύγχρονον ρυθμον της εξελίξεως, ό οποίος
ύπερ πάν άλλο απαιτεί ενα δσον το δυνατόν πληρέστερον
προγραμματισμόν.
Έμελέτησε με δσην ή σοβαρότης τον
θέματος αλλά και το κΰρος του 'Ιδρύματος επιμέλειαν και
συστηματικότητα επιβάλλουν το όλον θέμα των εν τω Ε.
Μ. Πολυτεχνεία) Σπουδών. Έξεπόνησεν
êv σχέδιον εις
μίαν σειράν Ιδιαιτέρων τευχών, διά την άναμόρφωσιν τών
σπονδών, διά την άναθεώρησιν τών μαθημάτων και εδρών,
διά την όργάνωσιν τον κύκλον μεταπτνχιακών σπονδών,
διά την όργάνωσιν της ερεννης και ακόμη διά την όργά
νωσιν τών Διοικητικών 'Υπηρεσιών τον 'Ιδρύματος. Ή
όργάνωσις τών μεταπτυχιακών σπονδών και της ερεύνης
êv τω Ίδρύματι προβλέπει μίαν ατενην συνεργασίαν με το
Κράτος, τονς διαφόρονς οργανισμούς και την βιομηχανίαν.
Ή δλη εργασία, βασιζόμενη κυρίως εις τά δσα τά σύγ
χρονα ξένα διακεκριμένα ανάλογα 'Ιδρύματα έχουν θεσπίσει,
έλαβε κατ ανάγκην υπ' όψιν τάς παρ' ήμιν συνθήκας, τό
σον από πλευράς γενικής εκπαιδεύσεως δσον και από πλευ
ράς διοικητικής εξαρτήσεως και νομοθεσίας.
Το "Ιδρυμα, διά νά συντομεύω, κατεϊδε την ανάγκην
μιας, ας την εϊπωμ^ν, βελτιώσεως, αλλά περισσότερον
προσαρμογής τής επιστημονικής και ερευνητικής του δρα
στηριότητος προς την σύγχρονον κατεύθυνσιν. Έμελετησε
καί επρότεινεν εις την Διοίκησιν τον Κράτους τι πρέπει νά
γίνγι καί προσεφέρθη και προσφέρεται νά άναλάβη καί νά
αφοσιοίθή εις την πραγματοποίησιν αύτοϋ τον προγράμμα
τος. Με λύπην μου είμαι υποχρεωμένος νά εϊπω δτι, παρά
την ευμενή ύποδοχήν αυτών τών νέων σχεδίων καί τών
νέων προτάσεων από μέρους του Κράτους, ή πραγματοποίησίς των βραδύνει κάπως. Κατά την γνώμην μας, το
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θέμα είναι περισσότερον επείγον από 6σον έκ πρώτης Οψεως
φαίνεται, διότι εκάστη αλλαγή και πασά μεταβολή πρέ
πει να κλιμακωθούν τουλάχιστον εις χρόνον, άλλως υφίστα
ται ο κίνδυνος των απότομων αλμάτων, τα όποια, κατά
διεθνή, αλλά και ελληνικήν πεϊραν, οδηγούν εις δυσάρεστα
επακόλουθα.
Παρά ταύτα, ή πίστις τοϋ 'Ιδρύματος και ή συνείδησις
της αποστολής του και της συμβολής του εις πασαν κρατικήν και δημοσίαν εν γένει προσπάθειαν παραμένουν και
χωρίς κανένα ενδοιασμον προσθέτω δτι ημείς, και χωρίς
την νομοθετικήν επικύρωσιν, προχωροΰμεν, εκεί δπου ή
υφισταμένη νομοθεσία δέν το αποκλείει, εις την εφαρμογή ν
όλων δσων εμελετήσαμεν και όλων δσων κρίνομεν και πιστεύομεν δτι είναι προς το συμφέρον της Παιδείας και
τής Χώρας γενικώτερον. Τής προθέσεως ταύτης, της τρό
πον τινά πολιτικής ταύτης τοϋ 'Ιδρύματος, προϊόν είναι
και ή σήμερον αρχομένη εκδήλωσις, δια τήν οποίαν εν
αρχή εξεδήλωσα την εύχαρίστησιν και προσθέτω νϋν και
την ίκανοποίησιν τοϋ Ιδρύματος.
Αιά την σειράν ταύτην των 'Ομιλιών ειδικώτερον θα μοί
επιτρέψητε να εϊπω ελάχιστα μόνον, άφον οι μετ εμέ,
και πρώτος ο αξιότιμος συνάδελφος κ. Σωτ.
Άγαπητίδης,
θα παρουσιάσουν εν πλάτει το δλον θέμα.
Εις δσα προηγουμένως δια τήν υπό τοϋ 'Ιδρύματος σχεδιασθεϊσαν δργάνωσιν ανέφερα, σοβαρόν, δχι ίσως τόσον
εις εκτασιν δσον εις σπουδαιότητα, μέρος είναι ή άνάπτυξις και ή διεύρυνσις τοϋ κύκλου τών οικονομικών μαθη
μάτων, ιδίως τής περιοχής τής Έφηρμοσμένης Οικονομι
κής. Δεν είναι ανάγκη βεβαίως νά εξηγήσω τον μεταξύ
τεχνικών και οικονομικών επιστημών άδιάρρηκτον σύνδεσμον, άφοϋ δ δρος «τεχνικοοικονομική μελέτη»
περι
κλείει το άπαν πάσης συγχρόνου τεχνικής επιδιώξεως. Δια
τήν ενίσχυσιν και προαγωγήν προς τήν κατεύθυνσιν ταύ
την σχεδιάζεται ή ϊδρυσις ειδικοϋ Σπουδαστηρίου, βραδύτερον δε και κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών. Ύπεν17
2

θυμίζω επίσης δτι από Ιοετίας ήδη λειτουργεί εις το
"Ιδρυμα μας ό ειδικός κύκλος Μηχανικών Παραγωγής και
με ποιάν τίνα ύπερηφάνειαν δίδω την πληροφορίαν δτι
είς τον τομέα τοϋτον το "Ιδρυμα μας είναι εκ των πρωτο
πόρων εν τω κόσμω. Μία ευρύτερα επομένως συνεργασία
είς τους τομείς Τεχνικής - Οικονομικής και τής συγχρό
νου επιστήμης τής 'Οργανώσεως παρουσιάζεται εκ των
πραγμάτων ευχερής με πολύ εύοίωνον προοπτικήν.
Το εϊδικον θέμα τής σειράς ταύτης των 'Ομιλιών είναι εν
τών εν προκειμένω χαρακτηριστικωτέρων, άφοϋ άπτεται
οικονομικών, τεχνικών, οργανωτικών άλλα και κοινωνι
κών απόψεων είς την περιοχήν τής Πολεοδομίας, ή όποια
ώς κλάδος επιστήμης θεραπεύεται είς το "Ιδρυμα τοϋτο.
Ή διερεύνησις δμως τοΰ δλου Θέματος δέν θα ήτο είς
την πρέπουσαν αρτιότητα, εάν δεν προσεφέρετο ή μετά του
"Υπουργείου Συντονισμού συνεργασία, κατά το ήδη έκτεθέν
πνεύμα. Είς το Ύπουργεϊον τοϋτο έχει, ώς γνωστόν,
ενταχθή ή περιφερειακή ανάπτυξις, ό δέ προγραμματισμός
έχει ενταχθή είς το Κέντρον Προγραμματισμού και Οικο
νομικών Ερευνών, εν όντως λαμπρον κρατικόν επιστημο
νικον όργανον. Ό επί κεφαλής τοϋ ΚΕΠΕ
Γενικός
Διευθυντής αυτού κ. Ήλ. Μπαλόπουλος και ό Διευθυντής
τής Περιφερειακής 'Αναπτύξεως τον 'Υπουργείου Συντο
νισμού κ. Γ. Χιώτης άνέλαβον, άλλωστε, δύο βασικάς 'Ομι
λίας είς τήν εγκαινιαζομένην σειράν.
Μετά τών ευχαριστιών τοϋ 'Ιδρύματος προς το 'Υπουρ
γεϊον τοϋ Συντονισμού δια τήν τόσον εποικοδομητικήν
συνεργασίαν του απευθύνω και τας θερμοτέρας εύχάς δια
τήν επιτυχίαν και τήν συνέχισιν τοϋ σημερινού μας έργου.
Β. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
Πρύτανις Ε.Μ.Π.
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
Ύπο
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ι. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗ
Οικονομολόγου - Καθηγητού Ε.Μ.Π.

ΓΕΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ

Το σύγχρονον Κράτος άπεκλήθη Κράτος Ευημε
ρίας, διότι αποβλέπει, να εξασφάλιση εις τον πληθυσμον συνεχώς καλλιτέρας συνθήκας διαβιώσεως.
Ή έπιδίωξις αΰτη καθίσταται δυνατή δια της οικο
νομικής και της κοινωνικής αναπτύξεως. Ή οικο
νομική άνάπτνξις αποσκοπεί εις την άνοδον του
κατά κεφαλήν εισοδήματος, ή οποία προσδοκάται
από τήν κινητοποίησιν και ενίσχυσα των διαθεσί
μων ανθρωπίνων και φυσικών πόρων, εμφανών ή
λανθανόντων.
Προϋπόθεσις τής πρόσφορου αξιοποιήσεως τών
πόρων.είναι ή εφαρμογή προηγμένης τεχνικής,
χάρις εις τήν οποίαν αυξάνεται ή παραγωγικότης,
διευρύνεται ή άπασχόλησις και επέρχεται ταχεία
οικονομική άνοδος. Ή οικονομική άνάπτυξις προϋ
ποθέτει τήν τεχνικήν άνάπτυξιν, δια τής όποιας
επιταχύνεται ό ρυθμός ανόδου του εισοδήματος.
'Από τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν πηγάζει, τελικώς.
ή κοινωνική άνάπτνξις, εφ' δσον βεβαίως εφαρμο
σθούν κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης κατά τήν
κατανομήν του εισοδήματος. "Αλλως, αϊ διαφοραί
ε'ις το κατά κεφαλήν εισόδημα και τάς συνθήκας δια
βιώσεως, κατά γεωγραφικά διαμερίσματα και κατά
κατηγορίας ατόμων, φυσιολογικώς μεγεθύνονται.
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Δια τους λόγους τούτους, κατά μεν τον προγραμματισμον της οικονομικής αναπτύξεως το βά
ρος δίδεται εις την έπισήμανσιν τών πόρων και
την άξιοποίησίν των κατά τον πλέον συγχρονισμένον τρόπον, κατά δε την κοινωνικήν άνάπτυξιν εις
την προώθησιν τών κοινωνικών τομέων και την
άναδιανομήν του παραγομένου εισοδήματος.
Ή κοινωνική άνάπτυξις δεν εντοπίζεται εις τήν
βελτίωσιν τών υλικών δρων της ζωής, δηλαδή εις
τήν εύμάρειαν του λάου. Εις αυτήν περιλαμβάνεται
και ή πολιτιστική ανάπτνξις, ή οποία οδηγεί εις
τήν κοινωνικήν εύημερίαν, τον σκοπόν, δηλαδή,
τον όποιον επιδιώκει το σύγχρονον Κράτος.
Θεμέλιον τής οικονομικής καί τής κοινωνικής
αναπτύξεως είναι σήμερον ο
προγραμματισμός,
δστις αποτελεί πλέον θεσμον δλων τών συγχρόνων
Κρατών. Βεβαίως, υφίσταται βασική διαφορά με
ταξύ του επιτακτικού προγραμματισμού τών σο
σιαλιστικών χωρών καί του ενδεικτικού προγραμ
ματισμού τών χωρών τής Δύσεως καί του Τρίτου
Κόσμου. Ά λ λ α καί αϊ δύο μορφαί προγραμματι
σμού συναντώνται εις τήν γενική ν έπιδίωξίν των
να κατανεμηθούν λελογισμένως τα διαθέσιμα μέσα
εις τον χρόνον καί τον χώρον καί να επιτευχθούν
έπιθυμηταί καταστάσεις, σύμμορφοι προς τους τιθε
μένους οικονομικούς καί κοινωνικούς στόχους.
Ή άνάπτυξις είναι έννοια δυναμική. Δεν υπάρ
χει 'ιδεώδες, το όποιον να άποτελή το τέρμα
τής προσπάθειας. 'Επιζητείται άδιακόπως ή έπίτευξις ανωτέρου επιπέδου στόχων. Τοιουτοτρόπως
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εξηγείται, διατί ενδιαφέρονται να πραγματοποιούν
νέας εκάστοτε προόδους καί αϊ πλέον προηγμέναι
χώραι. Υφίσταται όμως διάκρισίς τις εις την επι
στήμη ν μεταξύ της επιδιώξεως τών καθυστερημέ
νων χωρών, ήτις χαρακτηρίζεται ώς οικονομική
άνάπτνξις, καί της προσπάθειας τών ήδη προηγμέ
νων χωρών προς περαιτέρω πρόοδον, ήτις χαρα
κτηρίζεται ώς οικονομική μεγευννοις.
Το πρόβλημα, βεβαίως, είναι διάφορον και εις σημασίαν καί εις εκτασιν, προκειμένου περί τών καθυ
στερημένων οικονομικώς χωρών. ΕΊς αύτας ή πρό
οδος είναι δυσχερεστέρα λόγω ελλείψεως τών απα
ραιτήτων προϋποθέσεων (στελεχών, κεφαλαίων,
οργανώσεως καί εμπειρίας) καί λόγω ταχυτέρας
αυξήσεως του πληθυσμού των, ή οποία συνεπάγε
ται βραδεΐαν άνοδον του κατά κεφαλήν εισοδήμα
τος. Εις ]τας δυσχέρειας αύτας δέον να προστεθούν
οι αρνητικοί παράγοντες, τα εμπόδια τα όποια
είναι δύσκολον να εξουδετερωθούν.
Τήν χαμηλήν στάθμην του κατά κεφαλήν εισο
δήματος εις τάς καθυστερημένας περιοχάς συνοδεύει
ουσιώδης άνισότης εις την κατανομήν τον εισοδή
ματος" εντός της χώρας, ή οποία μάλιστα έχει τήν
τάσιν να διευρύνεται κατά τήν διαδικασίαν της
αναπτύξεως. Μόνον πρόσφορα καί δραστικά μέτρα,
εφαρμοζόμενα με συνέπειαν, είναι δυνατόν να ανα
χαιτίσουν τήν τοιαύτην έξέλιξιν, ή οποία τελικώς
είναι δυσμενής καί δια τάς ηύνοημένας περιοχάς
καί κατηγορίας πληθυσμού.
Αύτος είναι ό λόγος, δια τον όποιον ό εθνικός
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προγραμματισμός συμπληρώνεται με τον περιφερειακόν. Τα προγράμματα περιφερειακής αναπτύ
ξεως αποσκοπούν εις την πρόσδοσιν ταχύτερου ρυ
θμού αναπτύξεως, κατ' άντίστροφον λόγον προς
τήν δεδομένην οίκονομικήν στάθμην της περιοχής,
ώστε να σμικρυνθούν αϊ αποστάσεις άπό τα προη
γμένα διαμερίσματα ή τουλάχιστον να άποτραπή
ή περαιτέρω διεύρυνσις τών αποστάσεων. 'Αρχι
κώς έθεωρήθη δτι μόνον αϊ πλέον καθυστερημέναι
περιοχαί είχον ανάγκην της ειδικής αυτής μερί
μνης. Σήμερον δμως γίνεται δεκτό ν δτι επιβάλλε
ται ή γενική «περιφερειακοποίησις» και δι' αυτό
συντάσσονται και εκτελούνται προγράμματα καθ'
δλην τήν χώραν, διηρημένην εις περιφερείας. Ε 
φαρμόζεται, δηλονότι, ό γενικός περιφερειακός προ
γραμματισμός.
Το περιφερειακών πρόγραμμα έχει ως άντικείμενον τήν προώθησιν τών οικονομικών και κοινωνι
κών συνθηκών τών καθ' έκαστα διαμερισμάτων
εντός τών πλαισίων και τών γενικών κατευθύν
σεων του εθνικού προγράμματος οικονομικής ανα
πτύξεως. Κατά τήν έκπόνησίν του λαμβάνονται
υπ' δψιν, έγγύτερον και άναλυτικώτερον, αϊ δυνα
τότητες και αϊ άνάγκαι τών περιφερειών, πράγμα
το όποιον δεν θα ήτο δυνατόν να γίνη δια του
εθνικού προγράμματος. Τουναντίον, μάλιστα, ή
έπισήμανσις και ή άξιοποίησις τών πόρων τών
περιφερειών παρέχει πληρέστερον ύλικόν δια τον
εν συνεχεία έθνικόν προγραμματισμόν.
Τήν περιφερειακή ν άνάπτυξιν επικουρεί ή το24

πική ανάπτνξις, ή όποια αποτελεί προέκτασιν άλλα
και προϋπόθεσιν της. Ή κινητοποίησες των τοπι
κών πόρων, 'ιδίως τών οικισμών της υπαίθρου,
ενεργείται άφ' ενός με την πρωτοβουλίαν του Κρά
τους και άφ' ετέρου με την πρωτοβουλίαν τών κα
τοίκων, οπότε λαμβάνει την όνομασίαν κοινοτική
άνάπτυξις.
Ή ίεράρχησις αυτή του προγραμματισμού ανα
πτύξεως εις τρεις βαθμίδας : τοπικήν, περιφερειακήν και έθνικήν, δεν σταματά σήμερον εις τα
πλαίσια ενός Κράτους. 'Επεκτείνεται και εις την
περιοχήν ομάδος Κρατών, την άνάπτυξιν της οποίας
επιζητεί ό διακρατικός προγραμματισμός. Προγραμ
ματίζονται, δηλαδή, εις τον χώρον και εις τον
χρόνον αί επιδιώξεις της ομάδος χωρών - μελών
μιας οικονομικώς ένοποιηθείσης περιοχής καί κατα
νέμονται αντιστοίχως οι διαθέσιμοι πόροι.
Εις .τον διακρατικόν προγραμματισμών εμφανί
ζονται, επίσης, πλην τών γενικών, καί περιφε
ρειακά προβλήματα, ή άντιμετώπισις τών οποίων
είναι αναγκαία δια την κατά τό δυνατόν σύμμετρον άνάπτυξιν όλων τών περιοχών του ενοποιη
μένου χώρου, άλλα καί δια την εύστάθειαν της
όλης οικονομίας αύτοΰ.
Ή όργανωθεΐσα Σειρά 'Ομιλιών Περιφερειακής
'Αναπτύξεως έχει ως άντικείμενον τάς ποικίλας
όψεις του προβλήματος, έκάστην δε αυτών άνέλαβεν ειδικός επιστήμων ανεγνωρισμένου κύρους.
Οι τρεις σημερινοί όμιληταί θα ασχοληθούν με
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τα γενικά οργανωτικά, οικονομικά και κοινωνικά
θέματα της περιφερειακής αναπτύξεως. Είδικώτερον : ό κ. Ηλίας Μπαλόπονλος, Γενικός Ε π ι σ τ η 
μονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών ( Κ Ε Π Ε ) , θα όμιλήση
περί του προγραμματισμού της αναπτύξεως επί
έθνικοΰ και περιφερειακού επιπέδου. Ό κ. Γεώρ
γιος Χιώτης, Διευθυντής της Κεντρικής 'Υπηρε
σίας Περιφερειακής 'Αναπτύξεως (Κ.Τ.Π.Α.) του
'Υπουργείου Συντονισμού, θα άναλύση τα θέματα
τα αναφερόμενα εις τα οργανωτικά και θεσμικά
πλαίσια, καθώς και εις τήν πολιτικήν τής περιφε
ρειακής αναπτύξεως. Ό Κοινωνιολόγος κ. Δημή
τριος Τσαούσης θα άσχοληθή με τάς κοινωνικάς
δψεις του προγραμματισμού.
Οι επόμενοι τρεις όμιληταί τής προσεχούς Πέμ
πτης 9ης 'Απριλίου θα μας παρουσιάσουν έτερα
θέματα: Ό Καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. ' Aê.
Άραβαντινος θα όμιλήση περί τών σχέσεων τής πολεο
δομίας προς τήν περιφερειακή ν άνάπτυξιν. Ό Πο
λεοδόμος κ. Νικ. Κατοχιανός, Διευθυντής τής 'Υπη
ρεσίας Περιφερειακής 'Αναπτύξεως 'Αττικής και

Νήσων Αιγαίου (Υ.Π.Α.Α.Ν.Α.), θα ανάπτυξη
τον χωροταξικό ν σχεδιασμό ν. Τέλος, ό Οικονομο
λόγος κ. Παν. Μανράκης, 'Επιμελητής του Ε.Μ.Π.,
θα έκθεση τα προβλήματα τής περιφερειακής ανα
πτύξεως τής Ελλάδος.
Τήν τελευταίαν Πέμπτην 16ην 'Απριλίου θα έπιχειρηθή υπό του ομιλούντος μία γενική άνασκόπησις τών κυρίων σημείων τών εξ Ό μ ι λ ι ώ ν καί, εν
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συνεχεία, θα διεξαχθη συζήτησις έπ' αυτών, βάσει
ερωτημάτων, τα όποια θα υποβάλουν οι άκροαταί, οι ενδιαφερόμενοι νά έχουν απαντήσεις επί
αποριών ή παρατηρήσεων των.
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Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ
ΠΛΑΙΣΙΟΝ
Ύπο
ΗΛΙΑ Θ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητού Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Γενικού 'Επιστημονικού Διευθυντού ΚΕΠΕ

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟΝ
1. Ίο Πρόβλημα του Οικονομικού Προγραμματισμοΰ
Ό οικονομικός προγραμματισμός είναι σχετικώς
νέος κλάδος της έφηρμοσμένης οικονομικής, έχων
ώς άντικείμενον την σπουδήν των προβλημάτων
οικονομικής επιλογής.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ώς άνω
προβλημάτων είναι δύο : Πρώτον, επιδέχονται περισσοτέρας τής μιας λύσεις και, δεύτερον, εμπερι
κλείουν-εις την διατύπωσίν των κατάλληλον κριτήριον επιλογής.
Προβλήματα οικονομικής επιλογής αντιμετωπί
ζουν τα άτομα (λήψις αποφάσεων όσον άφορα εις
την σύνθεσιν τής ατομικής των δαπάνης και την
διαχρονικήν κατανομήν ταύτης κλπ. ), αϊ επιχειρή
σεις (υίοθέτησις καταλλήλου τιμολογιακής πολιτι
κής κλπ. ) και το Κράτος (κατανομή τών δημοσίων
επενδύσεων μεταξύ τών διαφόρων κλάδων δραστη
ριότητος κλπ. ). Τα ανωτέρω προβλήματα επιδέ
χονται τουλάχιστον δύο λύσεις, εκ τών οποίων είναι
δυνατή ή επιλογή τής αρίστης, εφ' δσον (i) είναι
καθωρισμένον το κριτήριον επιλογής και (Ü) είναι
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γνωσται ώρισμέναι συναρτησιακαί σχίσεις τών
μεταβλητών, od όποΐαι υπεισέρχονται εις το πρό
βλημα ( βλέπε κατωτέρω ).
Εις την περίπτωσιν του άτομου το κριτήριον
επιλογής συνίσταται συνήθως εις την μεγιστοποίησιν της ευημερίας του κατά την διάρκειαν της
ζωής του, εις τήν περίπτωσιν της επιχειρήσεως εις
την μεγιστοποίησιν των κερδών της, ενώ εις τήν
περίπτωσιν του Κράτους εις τήν μεγιστοποίησιν
της κοινωνικής ευημερίας.
Ή κατωτέρω άνάλυσις θα περιορισθή εις τήν
περίπτωσιν του προγραμματισμού της κρατικής
δράσεως. Έ ν τούτοις, αϊ άναπτυσσόμεναι βασικαί
άρχαί δύνανται καταλλήλως προσαρμοζόμεναι να
τύχουν εφαρμογής και εις τήν περίπτωσιν του προ
γραμματισμού της δράσεως τών επιχειρήσεων και
τών ιδιωτών.
Ώ ς ανωτέρω ελέχθη, εις τήν περίπτωσιν του
προγραμματισμού της κρατικής δράσεως το κριτήριον επιλογής είναι ή μεγιστοποίησις τής κοινω
νικής ευημερίας. Εις τα πλαίσια ενός προγράμμα
τος με άπεριόριστον χρονικήν διάρκειαν (θεωρητική
περίπτωσις) οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγον
τες τής κοινωνικής ευημερίας είναι : (α ) το μέσον
κατά κεφαλήν εισόδημα ή ή μέση κατά κεφαλήν
κατανάλωσις, (β) ή διανομή του εθνικού εισοδή
ματος και (γ) ό συντελεστής προεξοφλήσεως δια
του οποίου επιτυγχάνεται ή έξεύρεσις τής παρούσης
αξίας τής κοινωνικής ευημερίας. Εις τήν περίπτω
σιν δμως ενός προγράμματος περιορισμένης χρονι32

κής διαρκείας (π. χ. πενταετές πρόγραμμα), ήτις
αποτελεί τον κανόνα εις την πραξιν, εις τους ανω
τέρω προσδιοριστικούς παράγοντας δέον όπως προ
στεθούν ώρισμέναι τελικαί συνθηκαι του προγράμ
ματος, αϊ όποΐαι προσδιορίζουν τον ρυθμον αυξή
σεως της κοινωνικής ευημερίας μετά την λήξιν της
περιόδου του προγράμματος.
Οΰτω το μέγεθος της κοινωνικής ευημερίας είναι
συνάρτησις των κάτωθι μεταβλητών :
α) του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος ή τής
μέσης κατά κεφαλήν καταναλώσεως
β ) τής διανομής του εθνικού εισοδήματος
γ ) του συντελεστού προεξοφλήσεως τής κοινω
νικής ευημερίας
δ ) του χρόνου, και
ε) τών τελικών συνθηκών του προγράμματος
( μέγεθος και σύνθεσις εθνικού κεφαλαίου, μέγεθος
και ποιότης- εργατικού δυναμικού, οργανική διάρθρωσις ισοζυγίου πληρωμών κλπ. ), αϊ όποΐαι προσ
διορίζουν τον ρυθμον αυξήσεως τής κοινωνικής
ευημερίας μετά την λήξιν τής περιόδου του προ
γράμματος.
Το μέσον κατά κεφαλήν εισόδημα και ή δια
νομή του εθνικού εισοδήματος αποτελούν τελικούς
στόχους του προγράμματος, δεδομένου δτι οι εν λό
γω στόχοι συμβάλλουν αμέσως εις την αυξησιν τής
κοινωνικής ευημερίας. Αϊ τελικαί συνθηκαι του
προγράμματος αποτελούν ενδιαμέσους στόχους του
προγράμματος, δεδομένου δτι συμβάλλουν εμμέσως
εις τήν αΰξησιν τής κοινωνικής ευημερίας, δια τής
33
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δημιουργίας δυνατοτήτων μελλοντικής αυξήσεως
του κατά κεφαλήν εισοδήματος και βελτιώσεως της
διανομής αύτοΰ.
Το μέσον κατά κεφαλήν εισόδημα αποτελεί τον
σπουδαιότερον προσδιοριστικό ν παράγοντα τής κοι
νωνικής ευημερίας και βασικον δείκτην συγκρίσεως
τής οικονομικής ευημερίας μεταξύ διαφόρων χρο
νικών περιόδων, ως και μεταξύ διαφόρων κρατών
και περιοχών του αύτοΰ κράτους. Ή διανομή του
εθνικού εισοδήματος αποτελεί προσδιοριστικών π α 
ράγοντα τής κοινωνικής ευημερίας, κατ' έφαρμογήν
του θεμελιώδους ψυχολογικού νόμου, δτι ή αΰξησις
τής ευημερίας τών ατόμων μιας κοινωνίας συνε
πεία μιας οριακής αυξήσεως του εισοδήματος είναι
φθίνουσα συνάρτησις του επιπέδου του εισοδήματος.
Τοΰτο σημαίνει δτι δια τής μεταφοράς εισοδήμα
τος εκ τών πλουσιωτέρων προς τάς πτωχοτέρας
τάξεις του πληθυσμού επιτυγχάνεται βελτίωσις τής
κοινωνικής ευημερίας και αν έτι το μέσον κατά
κεφαλήν εισόδημα παραμένη άμετάβλητον.
Ό συντελεστής προεξοφλήσεως τής κοινωνικής
ευημερίας καθορίζεται υπό τής πολιτικής εξουσίας,
δεδομένου δτι μόνον αυτή, ώς εκπρόσωπος του κοι
νωνικού συνόλου, είναι εις θέσιν να λάβη αποφά
σεις, δσον άφορα εις τήν σχετικήν σημασίαν μιας
άμεσου αυξήσεως τής κοινωνικής ευημερίας εν συγ
κρίσει προς μίαν μελλοντικήν τοιαύτην. Ώ ς είναι
δμως εύνόητον, κατά τον καθορισμον του συντελε
στού τούτου, ή πολιτική εξουσία είναι υποχρεω
μένη νά λαμβάνη υπ' δψιν τους γενικωτέρους μα-
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κροχρονίου χαρακτήρος εθνικούς, πολιτικούς και
κοινωνικούς αντικειμενικούς σκοπούς.
Μεταξύ ώρισμένων προσδιοριστικών της κοινω
νικής ευημερίας παραγόντων είναι δυνατόν να υφί
σταται σχέσις συμπληρωματικότατος, ήτοι ή πρα
γματοποίηση του ενός να διευκολύνη τήν πραγματοποίησιν του άλλου ( π.χ. αυξησις του εθνικού ει
σοδήματος και αΰξησις της απασχολήσεως εργατι
κού δυναμικού). Ή συνήθης δμως περίπτωσις εϊναι
δτι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της κοινωνικής
ευημερίας τελούν μεταξύ των εις σχέσιν ανταγωνι
στικότητος, ήτοι ή αΰξησις του ενός στόχου να
προϋποθέτη μερικήν ή όλικήν θυσίαν ενός ή περισ
σοτέρων των λοιπών στόχων ( π.χ. δεδομένου του
εφικτού ρυθμού αυξήσεως του εθνικού εισοδήματος
ή έπιτάχυνσις του ρυθμού αυξήσεως τής παραγω
γικότατος είναι δυνατή, έφ' δσον έπιβραδυνθή ό
ρυθμός αυξήσεως τής απασχολήσεως).
Ή μορφή τής συναρτήσεως κοινωνικής ευημε
ρίας εκφράζει τους υιοθετούμενους υπό τής πολιτι
κής εξουσίας συντελεστας αξιολογήσεως τών δια
φόρων προσδιοριστικών αυτής παραγόντων.
Δεδομένου δτι οι εν λόγω συντελεσταί αξιολο
γήσεως δεν εϊναι ανεξάρτητοι του επιπέδου επιτεύ
ξεως τών διαφόρων στόχων, ήτο^ό λόγος υποκατα
στάσεως τών διαφόρων στόχων δεν είναι σταθερός,
ή μορφή τής συναρτήσεως κοινωνικής ευημερίας
δεν είναι δυνατόν να είναι γραμμική. Εις τήν πρα-

35

ξιν ή συνάρτησις αΰτη λαμβάνει συνήθως την μορφήν πολυωνύμου δευτέρου βαθμού 1 .
Προς τον σκοπον μεγιστοποιήσεως της συναρ
τήσεως κοινωνικής ευημερίας είναι άπαραίτον να
γνωρίζωμεν τα εφικτά μεγέθη των προσδιοριστι
κών της παραγόντων. Έαν είμεθα εις θέσιν να
μεταβάλλωμεν απεριορίστως τα μεγέθη των προσ
διοριστικών παραγόντων της κοινωνικής ευημε
ρίας, ήτοι τα επίπεδα τών τελικών και ενδιαμέσων
στόχων του προγράμματος, ή κοινωνική ευημερία
θά ήτο δυνατόν να αύξηθή απεριορίστως και δεν θα
ύφίσταντο οικονομικά προβλήματα ή τοιαύτα οικο
νομικής επιλογής. Εις τήν πραξιν δμως τα εφικτά
δρια μεταβολής τών τελικών και ενδιαμέσων στό
χων του προγράμματος είναι περιωρισμένα, καθο
ριζόμενα από τους εξής παράγοντας :
α) Το μέγεθος και τήν ποιότητα τών διαθεσί
μων οικονομικών πόρων ( εργατικού δυναμικού", φύ
σεως και υλικού κεφαλαίου).
β) Τάς δυνατότητας αυξήσεως και βελτιώσεως
τής ποιότητος και τής κατανομής τών οικονομικών
πόρων, αϊ όποΐαι προσδιορίζονται από :
(i ) το καθόλου πλαίσιον λειτουργίας του οικονο
μικού συστήματος, το όποιον αντικατοπτρίζεται εις
τάς βασικάς τεχνολογικας παραμέτρους και τάς
παραμέτρους οικονομικής συμπεριφοράς.
(ii) Τα διαθέσιμα όργανα οικονομικής πολιτικής
1. Βλέπε σχετικώς Η. Theil «Optimal Decision Rules for
Government and Industry», Amsterdam, 1964, North Holland
Publishing Co.
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και τας δυνατότητας — άπό θεσμικής, οργανωτικής
και πολιτικής απόψεως — χρησιμοποιήσεως τούτων.
Έ ξ απόψεως διαδικασίας προγραμματισμού το
μέγεθος και ή ποιότης των διαθεσίμων οικονομι
κών πόρων δύνανται να θεωρηθούν ως δεδομένα ή
δυνάμενα να υπολογισθούν, ενώ αϊ βασικαί τεχνολογικαί παράμετροι και cd παράμετροι οικονομικής
συμπεριφοράς είναι δυνατόν να εκτιμηθούν στατι
στικώς τή βοηθεία καταλλήλου οικονομετρικού
υποδείγματος.
Επομένως, έν τελική αναλύσει, το έφικτον μέ
γεθος τών διαφόρων τελικών και ενδιαμέσων στό
χων προσδιορίζεται άπο τα διαθέσιμα όργανα οικο
νομικής πολιτικής και το δυνατόν εύρος αυξομειώ
σεως τούτων υπό τής πολιτικής εξουσίας. Ή έκτίμησις τών εφικτών μεγεθών τών τελικών και εν
διαμέσων στόχων είναι δυνατόν να έξασφαλισθή τή
βοηθεία ενός καταλλήλου υποδείγματος οικονομικής
πολιτικής.
Τό υπόδειγμα οικονομικής πολιτικής είναι iv σύ
στημα εξισώσεων, το όποιον περιγράφει προσεγγι
στικούς τον τρόπον λειτουργίας του οικονομικού
συστήματος καΐ επιτρέπει την έκτίμησιν τών επι
πτώσεων τών οργάνων οικονομικής πολιτικής επί
τών τελικών και ενδιαμέσων στόχων του προγράμ
ματος. Εις το υπόδειγμα οικονομικής πολιτικής
υπεισέρχονται αϊ κάτωθι μεταβληταί :
α) Προκαθωρισμέναι μεταβληταί, ήτοι μεταβλη
ταί αι όποΐαι ως εκ τής φύσεως των είναι δεδομέναι ή δύνανται δι' αναλυτικούς λόγους να θεωρη-
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θοΰν ώς δεδομέναι ( πληθυσμός, έργατικον δυναμικόν, τιμαί διεθνούς άγορας κλπ. ).
β ) 'Ενδογενείς μεταβλητού, ήτοι μεταβληταί των
οποίων αι τιμαί προκύπτουν εκ της επιλύσεως του
υποδείγματος.
γ ) Στοχαστικαί μεταβληταί, ήτοι μεταβληταί
ύπακούουσαι εις στατιστικούς νόμους.
Ή χρήσις των εν λόγω μεταβλητών επιτρέπει
την στατιστικήν έκτίμησιν των παραμέτρων του
υποδείγματος, ώς και τον καθορισμόν, έπι τη βάσει
ώρισμένης πιθανότητος, των ορίων διακυμάνσεως
τών τιμών τών παραμέτρων και τ ώ ν διενεργουμέ
νων, τη βοήθεια τούτων, προβλέψεων.
Δέον να σημειωθή δτι οι ενδιάμεσοι και λοιποί
στόχοι του προγράμματος αποτελούν είδικήν κατηγορίαν τών ενδογενών μεταβλητών, ενώ τα όργανα
οικονομικής πολιτικής είδικήν κατηγορίαν τών
προκαθωρισμένων μεταβλητών.
Τή βοήθεια του υποδείγματος οικονομικής πολι
τικής είναι δυνατόν να έκτιμήσωμεν τάς επιπτώ
σεις εκάστου μέσου οικονομικής πολιτικής εφ' εκά
στου τών στόχων και να άξιολογήσωμεν την σο
βαρότητα έκαστου τών περιοριστικών παραγόντων
τής οικονομικής αναπτύξεως.
Εις το συνημμένον Παράρτημα το υπόδειγμα
προγραμματισμού διατυποΰται μαθηματικώς.
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2. Έπίλυσις τοδ Προβλήματος του Προγραμματισμού «ΐς
την Πραξιν
'Ανωτέρω κατεβλήθη προσπάθεια θεωρητικής
συλλήψεως και μαθηματικής διατυπώσεως του προ
βλήματος του προγραμματισμού. Εις την πραξιν
δμως, προκειμένου ιδίως περί του προγραμματι
σμού τής εθνικής οικονομίας εν τ ω συνόλω της, ή
τοιαύτη απολύτως ορθή, άπο θεωρητικής απόψεως,
προσέγγισις του θέματος προσκρούει εις διαφόρους,
πρακτικής φύσεως, δυσχέρειας. Είδικώτερον :
α ) Ή πολιτική εξουσία δεν είναι εις θέσιν να
καθορίση την μορφήν τής συναρτήσεως κοινωνικής
ευημερίας. Πειράματα γενόμενα υπό του διασήμου
καθηγητού και κατόχου του βραβείου N O B E L
R a g n a r Frisch, δπως προσδιορίση τους συντελεστας αξιολογήσεως των στοιχείων τής συναρτή
σεως κοινωνικής ευημερίας δια τής μεθόδου τής
συνεντεύξεως μετά των αρμοδίων υπουργών και
των υπηρεσιακών παραγόντων, είχον περιωρισμένα
αποτελέσματα. Έ ξ άλλου, ή εξαγωγή τής συναρτή
σεως κοινωνικής ευημερίας εκ τής εμπειρίας του
παρελθόντος, ήτοι δια τής στατιστικής επεξεργα
σίας τών ληφθεισών, κατά το παρελθόν, προς άντιμετώπισιν συγκεκριμένων προβλημάτων οικονομι
κής πολιτικής, κυβερνητικών αποφάσεων και εξαι
ρετικώς δυσχερής τυγχάνει και περιωρισμένην σημασίαν θα είχε, δεδομένου δτι ή εκ μέρους τής
πολιτικής εξουσίας άξιολόγησις τών διαφόρων τε
λικών καί ενδιαμέσων στόχων τής οικονομικής πο39

λιτικής είναι φυσικόν να μεταβάλλεται εν τη πο
ρεία του χρόνου.
β) Ή επιλογή των ενδιαμέσων και τελικών στό
χων του προγράμματος απαιτεί την χρησιμοποίησιν καΐ ποιοτικής φύσεως πληροφοριών, αϊ όποΐαι
δέν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν εις το υπό
δειγμα.
γ ) Λόγω ελλείψεως ή περιωρισμένης αξιοποιή
σεως τών στατιστικών στοιχείων δέν καθίσταται
πάντοτε δυνατή ή έκτίμησις όλων τών συναρτή
σεων, od όποΐαι περιγράφουν τον μηχανισμόν λει
τουργίας του οικονομικού συστήματος.
Έ ν όψει τών ανωτέρω ή άμεσος έπίλυσις του
προβλήματος του προγραμματισμού καθίσταται εις
τήν πραξιν αδύνατος ή εξαιρετικώς δυσχερής και
οοτω παρίσταται ανάγκη δπως το πρόβλημα του
προγραμματισμού έπιλυθή δια της μεθόδου τών
διαδοχικών προσεγγίσεων. Ή μέθοδος αύτη βασί
ζεται εις τήν έξασφάλισιν στενής και αποτελεσμα
τικής συνεργασίας μεταξύ τής πολιτικής εξουσίας
και τών αρμοδίων φορέων δια τήν έφαρμογήν του
προγράμματος, αφ' ενός, και τών «προγραμματι
στών», δηλαδή τών αρμοδίων οργάνων δια τήν
έπεξεργασίαν του προγράμματος, άφ' ετέρου.
Ή συνεχής ανταλλαγή απόψεων, δσον άφορα εις
τάς ωφελείας και το κοινωνικον κόστος τών δια
φόρων εναλλακτικών λύσεων, μεταξύ πολιτικής
εξουσίας και προγραμματιστών, επιτρέπει δπως ή
επεξεργασία του προγράμματος έπιτελεσθή άνευ
ρητής διατυπώσεως τής συναρτήσεως κοινωνικής
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ευημερίας. Έ ξ άλλου, ή στενή επαφή μεταξύ των
«προγραμματιστών» και των αρμοδίων δια τήν
έφαρμογήν του προγράμματος οργάνων (υπουργεία,
δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις) επιτρέπει
δπως κατά τήν έπεξεργασίαν του προγράμματος
χρησιμοποιήται ή λεπτομερής ποσοτική και ποιο
τική πληροφόρησις των φορέων, οι όποιοι έρχονται
εις καθημερινήν έπαφήν μέ τήν ζώσαν πραγματι
κότητα. Ε'ις τα πλαίσια της διαδικασίας ταύτης ό
ρόλος του οικονομετρικού υποδείγματος περιορίζε
ται κυρίως εις τον έλεγχον της συνεπείας των στό
χων, ιδίως έξ απόψεως εξασφαλίσεως τοιαύτης με
ταξύ παραγωγικών δυνατοτήτων καί ζητήσεως
(τελικής καί ενδιαμέσου), ως καί του εντοπισμού
τών βασικών περιοριστικών παραγόντων ( ελλειψις
αποταμιεύσεων, συναλλαγματικών πόρων, ζητή
σεως, ειδικευμένης εργασίας κλπ. ), εις τους οποίους
είναι πιθανόν να πρόσκρουση ή προώθησις της οι
κονομικής αναπτύξεως.
Τα κυριώτερα στάδια της διαδικασίας εφαρμο
γής της ανωτέρω μεθόδου είναι τα κάτωθι :
α) Αι Γενικοί Κατευθύνσεις της Κυβερνήσεως
Λόγω του εξαιρετικώς υψηλού αριθμού τών δυ
νατών συνδυασμών στόχων καί μέτρων πολιτικής
παρίσταται ανάγκη προσανατολισμού της εργασίας
τών «προγραμματιστών» εις εκείνους μόνον εκ τών
συνδυασμών, οι όποιοι εϊναι πιθανόν να ενδιαφέ
ρουν τήν πολιτικήν έξουσίαν. Ό καθορισμός τών
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εν λόγω συνδυασμών λαμβάνει, χώραν δια των γε
νικών κατευθύνσεων της Κυβερνήσεως, αί όποιαι
καθορίζουν τους βασικούς σκοπούς του προγράμ
ματος και διαγράφουν τά πλαίσια εντός τών όποιων
θα διεξαχθή ή εργασία τών «προγραμματιστών».
Ό καθορισμός τών βασικών αντικειμενικών
σκοπών του προγράμματος δεν λαμβάνει την μορφήν συγκεκριμένης (αριθμητικής) εκφράσεως ώρισμένων επιδιώξεων, άλλα μάλλον την μορφήν γε
νικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, αϊ όποΐαι
θα πρέπει να ληφθούν κατά την διαμόρφωσιν τών
προτάσεων, όσον άφορα εις την σύνθεσιν του προ
γράμματος.
β) 'Επεξεργασία τών Βασικών
Σκότιων του Προγράμματος

'Αντικειμενικών

Τοΰτο αποτελεί κατ' εξοχήν έργον τών «προ
γραμματιστών» και αποβλέπει εις :
(i) Τήν ύπόδειξιν μεθόδων επιταχύνσεως του
ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως, ως και διαφόρων
συνδυασμών στόχων οι όποιοι είναι συνεπείς με
ταξύ των και κρίνονται κατ' αρχήν εφικτοί. Βάσει
τών αποτελεσμάτων της επεξεργασίας αύτης ή
πολιτική εξουσία προβαίνει εις τήν επιλογήν τών
βασικών στόχων του προγράμματος ( ρυθμός οικο
νομικής αναπτύξεως, διανομή του εισοδήματος,
άπασχόλησις εργατικού δυναμικού, παραγωγικότης,
διάρθρωσις της παραγωγής κλπ.), οι όποιοι εν
συνεχεία υποβάλλονται εις λεπτομερεστέραν έπε•'.J
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ξεργασίαν εις το πλαίσιον των ειδικών μελετών του
προγράμματος.
(ϋ ) Τον έντοπισμόν και την αξιολόγησαν διαφό
ρων ποσοτικής φύσεως περιοριστικών παραγόντων
της οικονομικής αναπτύξεως ( Ίσοζύγιον πληρωμών,
χρηματοδότησις, ε'ιδικευμένον έργατικον δυναμικον
κλπ. ).
(ili ) Τον καθορισμόν, επί τή βάσει τών προτει
νομένων στόχων του προγράμματος και τών διαπι
στώσεων, δσον άφορα ε'ις τους περιοριστικούς
παράγοντας τής οικονομικής αναπτύξεως, τών γε
νικών κατευθύνσεων τής οικονομικής πολιτικής
( μεταρρύθμισις του φορολογικού συστήματος, όργάνωσις τής αγοράς κεφαλαίου, πολιτική εισοδημά
των κλπ. ).
(iv) Την έπεξεργασίαν λεπτομερών οδηγιών δια
την κατάρτισιν τών ειδικών μελετών, αι όποΐαι
απαιτούνται δια την σύνθεσιν του σχεδίου προ
γράμματος.
Ή μακροοικονομική επεξεργασία τών βασικών
αντικειμενικών σκοπών του προγράμματος διευ
κολύνεται σημαντικώς δια τής χρησιμοποιήσεως
καταλλήλου μαθηματικό - στατιστικού υποδείγμα
τος προγραμματισμού. Έ ν τούτοις,*ώς ανωτέρω
έσημειώθη, τα αποτελέσματα του υποδείγματος θα
πρέπει να συμπληροΰνται πάντοτε δια ποιοτικής
φύσεως πληροφοριών, καθ' δσον πλεΐσται δψεις του
προβλήματος τής οικονομικής αναπτύξεως δέν επι
δέχονται ποσοτικήν έπεξεργασίαν.
Τα αποτελέσματα τής μακροοικονομικής έπε43

ξεργασίας των αντικειμενικών σκοπών του προ
γράμματος είναι μεγίστης σημασίας δια την καθοδήγησιν καί τον συντονισμον της δλης εργασίας, ή
οποία απαιτείται δια την σύνθεσιν του προγράμμα
τος. Έ ν τούτοις δεν πρέπει να ύπερεκτιμάται ή
σημασία της μακροοικονομικής επεξεργασίας. Τά
αποτελέσματα αυτής δεν συνιστούν το «πρόγραμ
μα», άλλ' απλώς το εμβρυον του προγράμματος, ή
κατάρτισις του οποίου βασίζεται κατά κύριον λόγον
εις τα αποτελέσματα τών ειδικών μελετών.
γ ) Κατάρτισις Ειδικών Μελετών δια τήν Συνΰεσιν τον Προγράμματος
Ή κατάρτισις τών μελετών τούτων αποβλέπει
εις :
(i ) Την διερεύνησιν τών προβλημάτων, τών δυ
νατοτήτων καί τών αδυναμιών τών κατ' ιδίαν κλά
δων δραστηριότητος (γεωργία, βιομηχανία κλπ.)
ή τομέων τής οικονομίας ( τής άγορας εργασίας, του
ισοζυγίου πληρωμών κλπ. ).
(Ü ) Τον ελεγχον τής έφικτότητος τών προτεινο
μένων υπό τής μακροοικονομικής επεξεργασίας
στόχων του προγράμματος καί τήν συστηματικήν
διερεύνησιν τών περιοριστικών παραγόντων τής οι
κονομικής αναπτύξεως, τόσον τών γενικωτέρων
τοιούτων τους οποίους υποδεικνύει ή μακροοικονο
μική επεξεργασία δσον καί τών ειδικών τοιούτων,
οι όποιοι αφορούν εις επί μέρους κλάδους δραστη
ριότητος ή τομείς τής οικονομίας.
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Βασικον χαρακτηριστικών των ειδικών μελετών,
αϊ όποΐαι εκπονούνται εις το πλαίσιον της διαδικα
σίας καταρτίσεως του προγράμματος, είναι δτι
συντάσσονται βάσει «δρων εντολής», οι όποιοι είναι
συνεπείς μεταξύ των. Το στοιχεΐον τούτο διακρίνει
σαφώς την ερευναν προγραμματισμού άπο την συ
νήθη μορφήν επιστημονικής έρεύνης. *Η χρησιμοποίησις συνεπών «δρων εντολής» αποσκοπεί ε'ις
τήν έξασφάλισιν εννοιολογικής συνεπείας και επο
μένως συγκρισιμότητος μεταξύ τών αποτελεσμά
των τών διαφόρων μελετών, και αποφυγήν αδι
καιολογήτων επικαλύψεων κατά τήν διεξαγωγήν
τής έρεύνης.
Τα αποτελέσματα τών ως άνω ειδικών μελετών
παρέχουν το βασικον ύλικον δια την σύνθεσιν του
προγράμματος. Το υπόδειγμα προγραμματισμού εις
το τελικόν τοΰτο στάδιον τής διαμορφώσεως του
προγράμματος διαδραματίζει τον σχετικώς δευτε
ρεύοντα ρόλον τής εξασφαλίσεως συνεπείας μεταξύ
τών γενικών και τών κατ' ιδίαν στόχων του προ
γράμματος.
3. Λόγοι Έπιβάλλοντες τον Προγραμματισμόν τής Οικο
νομικής "Αναπτύξεως
Οι κυριώτεροι λόγοι οι έπιβάλλοντες τον προ
γραμματισμών τής οικονομικής αναπτύξεως είναι
οι έξης :
α) Ή αδυναμία του μηχανισμού τών τιμών να
εξασφάλιση τήν πλήρη άξιοποίησιν τών δυνατοτή45

των οικονομικής αναπτύξεως. Είδικώτερον, ώς
προκύπτει εκ της σχετικής εμπειρίας, ό μηχανι
σμός των τιμών δεν είναι εις θέσιν να παράσχη
άπασαν την άπαιτουμένην πληροφόρησιν δια την
λήψιν ορθολογικών αποφάσεων εκ μέρους τών δια
φόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, ενώ εις
πλείστας περιπτώσεις αϊ διαμορφούμεναι εις την
άγοράν τιμαί τών αγαθών διαφέρουν ουσιωδώς του
αντιστοίχου κόστους ευκαιρίας. Τοΰτο οφείλεται κυ
ρίως εις την ίσχυραν άλληλεξάρτησιν τών οικονο
μικών αποφάσεων, την ΰπαρξιν εξωτερικών οικο
νομιών και την συνεχή μεταβολή ν τών δεδομένων,
λόγω του δυναμισμού τής οικονομίας, εφ' ών βασί
ζεται ή λήψις τών αποφάσεων. Το πρόγραμμα
οικονομικής αναπτύξεως παρέχει εις τους φορείς
λήψεως αποφάσεως ύπεύθυνον πληροφόρησιν, όσον
άφορα εις την κρατικήν δράσιν και την άκολουθητέαν οίκονομικήν πολιτικήν, ήτις επιτρέπει τον επί
ασφαλέστερων βάσεων προγραμματισμών τής δρα
στηριότητος τών ιδιωτικών φορέων. Έ ξ άλλου, χά
ρις εις την έξασφαλιζομένην υπό του προγράμματος
συνέπειαν τών στόχων οικονομικής πολιτικής καί
εις τα προβλεπόμενα διορθωτικά μέτρα, μειουται
σημαντικώς ή πιθανότης δημιουργίας στενοτήτων
εις τάς αγοράς εργασίας, κεφαλαίου καί συναλλά
γματος, δυναμένων να ασκήσουν δυσμενείς επιπτώ
σεις επί τής οικονομικής αναπτύξεως.
β) Ή διευκόλυνσις τής εφαρμογής αναπτυξιακής
πολιτικής. Το πρόγραμμα διευκολύνει τον συντονι» σμόν τής δράσεως τών κρατικών φορέων καί δύ46

ναται να διαμόρφωση εύνοϊκον ψυχολογικόν κλίμα,
εφ' δσον οι στόχοι καΐ τα μέτρα πολιτικής και τα
αναμενόμενα εκ της εφαρμογής του προγράμματος
ευνοϊκά αποτελέσματα δια την προώθησιν της οικο
νομικής αναπτύξεως κατανοηθούν άπο τας παραγωγικας τάξεις και τα ευρύτερα στρώματα του λαοΰ.
Ειδικώτερον, εφ' όσον έξασφαλισθή ή συμπαράστασις του λάου, ή Κυβέρνησις διευκολύνεται σημαντικώς εις την λήψιν μέτρων πολιτικής, άνευ κιν
δύνων να καταστή αντιδημοτική.
γ ) Το πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως πα
ρέχει ύπεύθυνον πληροφόρησιν δσον άφορα εις τας
άνάγκας τής χώρας δια ξένα κεφάλαια και τας δυ
νατότητας αξιοποιήσεως τούτων. Ά π ο τής από
ψεως ταύτης διευκολύνει σημαντικώς την ύποστήριξιν αιτημάτων προ τους διεθνείς οργανισμούς και
προς τας άλλας χώρας δια δανεισμον ή παροχήν
οικονομικής βοηθείας.

4. Κατηγορίαι Προγραμμάτων Οικονομικής 'Αναπτύξεως
Τόσον άπο θεωρητικής δσον και άπο πρακτικής
απόψεως είναι άπαραίτητον να έπισημάνωμεν την
διάκρισιν μεταξύ υποχρεωτικού και ενδεικτικού
προγραμματισμού. Ύποχρεωτικόν προγραμματι
σμό ν έχομε ν δταν ή έπίτευξις των στόχων του προ
γράμματος βασίζεται επί κυβερνητικών αποφάσεων
υποχρεωτικού χαρακτήρος τόσον δια τάς κρατικάς
υπηρεσίας δσον και δια τας επιχειρήσεις. Άντιθέ-
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τως, ενδεικτικών προγραμματισμον εχομεν 6ταν ή
έπίτευξις των στόχων του προγράμματος επιδιώκε
ται διά της βελτιώσεως των θεσμικών και οργανω
τικών πλαισίων λειτουργίας της οικονομίας, ως και
της χορηγήσεως καταλλήλων κινήτρων άποσκοπούντων εις τήν κατεύθυνσιν της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας προς τους επιθυμητούς σκοπούς. Δέον να
σημειωθή δτι δέν υφίσταται εις τήν πράξιν ή περίπτωσις αμιγώς υποχρεωτικού ή αμιγώς ενδεικτικού
προγραμματισμού. Ούτω, εις το Ι ν άκρον έχομεν
τήν περίπτωσιν του κατά κύριο ν λόγο ν υποχρεω
τικού προγραμματισμού ( προγραμματισμός του τύ
που τών σοσιαλιστικών χωρών) και εις το έτερον
άκρον τήν περίπτωσιν του κατά κύριον λόγον ενδει
κτικού προγραμματισμού (προγραμματισμός του
τύπου τών ελευθέρων οικονομιών), μεταξύ δε τών
δύο τούτων άκρων υφίστανται διάφοροι αποχρώσεις
έξαρτώμεναι από τήν εκτασιν καθ' ην το πρόγραμ
μα είναι ένδεικτικον ή ύποχρεωτικον δια τάς επι
χειρήσεις.
Εις τα πλαίσια της ανωτέρω διακρίσεως είναι
σκόπιμον να έπισημανθή ό εντελώς διαφορετικός
ρόλος του κέρδους εις έκάστην τών περιπτώσεων.
Εις τήν περίπτωσιν του ενδεικτικού προγραμματι
σμού το κέρδος διατηρεί απολύτως τον ρόλον του
ως δείκτου επιτυχούς ή μή δράσεως τών οικονομι
κών μονάδων και ως μέσου κατευθύνσεως τών
ιδιωτικών επενδύσεων και επιλογής τών αρίστων
τεχνολογικών και παραγωγικών μεθόδων έκ μέρους
τών επιχειρήσεων. Εις πολλάς μάλιστα περιπτώσεις
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είναι δυνατόν 6 ενδεικτικός προγραμματισμός να
ένισχύη τους ρυθμιστικούς ρόλους του κέρδους, έφ'
δσον δια των προβλεπομένων μέτρων πολιτικής
εξασφαλίζεται σμίκρυνσις της αποστάσεως μεταξύ
τιμών άγορας και κόστους ευκαιρίας των διαφόρων
αγαθών και επεκτείνεται ή χρησιμοποίησις εμπο
ρικών κριτηρίων εις την διαχείρισιν τών δημοσίων
επιχειρήσεων και την πιστοδοτικήν πολιτικήν τών
κρατικών ή ήμικρατικών τραπεζικών οργανισμών.
'Αντιθέτως, εις τα πλαίσια του υποχρεωτικού προ
γραμματισμού εξαφανίζονται άπασαι αϊ ρυθμιστικαΐ λειτουργίαι του κέρδους. Ή ποσότης, ή ποιότης
και ή μέθοδος παραγωγής, ή αμοιβή της εργασίας,
ώς καΐ αί τιμαί προμηθείας τών υλικών και τών
ετοίμων προϊόντων προκαθορίζονται υπό τής κεν
τρικής υπηρεσίας προγραμματισμού. Τοΰτο συνή
θως οδηγεί εις ύπέρμετρον άνάπτυξιν τής γραφειο
κρατίας, ελλειψιν διαχειριστικής ευκινησίας τών
επιχειρήσεων καί μειωμένην προσαρμοστικότητα
τούτων εις τας μεταβαλλομένας οίκονομικάς συνθήκας. 'Από τής απόψεως ταύτης ό υποχρεωτικός
προγραμματισμός αποτελεί Ιν απολύτως συγκεν
τρωτικών σύστημα λήψεως αποφάσεων, εν αντιθέ
σει προς τον ένδεικτικον προγραμματισμόν, όστις,
βασιζόμενος επί τής λειτουργίας του μηχανισμού
τών τιμών, αποτελεί άποκεντρωμένον σύστημα λή
ψεως αποφάσεων ( αί αποφάσεις λαμβάνονται ελευ
θέρως εκ μέρους τών διαφόρων φορέων, έπηρεαζόμεναι, όσον άφορα ε'ις την άναμενομένην ώφέλειαν
καί το κόστος, υπό τών μέτρων πολιτικής του προ49
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γράμματος). Ή δυσκινησία του συστήματος τοί
υποχρεωτικού προγραμματισμού έχει ως αποτέλε
σμα τήν δημιουργία ν, ιδίως εις προηγμένα στάδιο
οικονομικής αναπτύξεως μιας χώρας, ανισορροπιών
μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως των αγαθών κα
τών συντελεστών της παραγωγής και τήν άδυναμίαν ταχείας αξιοποιήσεως τ ώ ν κατακτήσεων της
επιστήμης και της τεχνολογίας. Δια τον λόγον τού
τον ήρχισε προσφάτως εις τήν Σοβιετικήν Έ ν ω σ ι \
ή χορήγησις, επί πειραματικού επιπέδου, εις τους
διευθυντάς ώρισμένων επιχειρήσεων ευρύτερων
πλαισίων αναλήψεως πρωτοβουλιών δσον άφορα εις
τήν σύνθεσιν της παραγωγής, τήν ποιότητα τών
προϊόντων και τήν τιμολογιακή ν πολιτικήν. Ή μέ
χρι τοΰδε εμπειρία είναι εν τούτοις ανεπαρκής προς
συναγωγήν συμπερασμάτων δσον άφορα εις τήν
αποτελεσματικότητα τών ανωτέρω μεταρρυθμί
σεων.
Τα ελληνικά προγράμματα οικονομικής αναπτύ
ξεως είναι υποχρεωτικά μόνον διά τον κρατικον το
μέα της οικονομίας, ενώ διά τον ίδιωτικον τομέα
είναι απολύτως ενδεικτικά.
Έ π ί τη βάσει του κριτηρίου της χρονικής διαρ
κείας διακρίνομεν μακροχρόνια προοπτικά προ
γράμματα οικονομικής καί χωροταξικής αναπτύ
ξεως ( διαρκείας συνήθως 10-20 ετών ), μεσοπρόθε
σμα προγράμματα (διαρκείας συνήθως 3-5 ετών)
καί ετήσια προγράμματα δράσεως.
Τα μακροπρόθεσμα προοπτικά προγράμματα εί
ναι ιδιαιτέρως χρήσιμα διά τήν έπεξεργασίαν άπο50

φάσεων δεσμευουσών μακροχρονίως την κρατικήν
πολιτικήν ή άσκουσών επιπτώσεις επί μακρά χρο
νικά διαστήματα. Π.χ. ή προσέγγισις του προβλή
ματος της επιθυμητής διαρθρώσεως της οικονομι
κής αναπτύξεως είναι δυνατή μόνον εις τα πλαίσια
ενός μακροετοΰς προοπτικού προγράμματος, δεδο
μένου δτι ή μετατροπή μιας χώρας από κυρίως
γεωργικής εις κυρίως βιομηχανικήν ή τουριστικήν
απαιτεί σχετικώς μακρόν χρονικον διάστημα δια να
ύλοποιηθή. Όμοίως, ή λήψις ορθολογικών αποφά
σεων δσον άφορα εις τον έπιθυμητον βαθμον απο
κεντρώσεως τής βιομηχανικής δραστηριότητος (αϊ
έναλλακτικαί λύσεις εν προκειμένω θα ήσαν : (i )
δπως ή βιομηχανία τής χώρας παραμείνη συγκεν
τρωμένη εις τήν περιοχήν Πρωτευούσης, (π)δπως
αΰτη κατανεμηθή εις 5-6 πόλους αναπτύξεως και
(iii) δπως αυτή διασκορπισθή εις όλόκληρον τήν
έπικράτειαν ) διευκολύνεται σημαντικώς εκ τής υ
πάρξεως μακροετοΰς προοπτικού προγράμματος.
Περαιτέρω, ή καθιέρωσις ορθής κλίμακος παραγω
γής και τεχνολογικών standards δια τήν κατοικίαν,
τα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας κλπ. είναι
δυνατή μόνον εις τα πλαίσια ενός μακροχρονίου
προοπτικού προγράμματος, δεδομένου δτι μόνον
ούτως εξασφαλίζεται ή σχετική συνέπεια τών απο
φάσεων καί αποφεύγεται ό κίνδυνος προώρου ή
καθυστερημένης — εξ απόψεως προτιμήσεων του
κοινού ή κατά κεφαλήν εισοδήματος ή μεγέθους
πληθυσμού κλπ. — υίοθετήσεως ώρισμένων οργα
νωτικών ή τεχνολογικών standards. Τέλος, το
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πρόβλημα της διοικητικής αναδιοργανώσεως της
χώρας και τα είδικώτερα θέματα της διοικητικής
και οικονομικής αποκεντρώσεως είναι δυνατόν να
αντιμετωπισθούν κατά τρόπον ώλοκληρωμένον μό
νον εις τα πλαίσια ενός μακροετοΰς προοπτικού
προγράμματος.
Το μακροετές προοπτικον πρόγραμμα δέον όπως
άποτελή πρόγραμμα - πλαίσιον χαρακτηριζόμενον
από ύψηλον βαθμον έλαστικότητος καΐ ευελιξίας.
Δεδομένου δτι ή με ίκανοποιητικον βαθμον εμπι
στοσύνης μακροχρόνιος πρόβλεψις τών οικονομι
κών μεγεθών είναι αδύνατος, το μακροετές πρό
γραμμα δέν πρέπει να περιλαμβάνη συγκεκριμέ
νως δεσμευτικούς στόχους, άλλα μάλλον να καθορίζη γενικας κατευθύνσεις και να διαγραφή την άκολουθητέαν γενικήν στρατηγικήν και τακτικήν δια
την πραγματοποίησιν τών εθνικών, οικονομικών,
κοινωνικών και χωροταξικών επιδιώξεων της
χώρας.
Δυστυχώς, ή Χώρα μας στερείται μακροετοΰς
προοπτικού προγράμματος, ή ελλειψις του οποίου
καθίσταται διαρκώς και περισσότερον αισθητή τό
σον εις τους αρμοδίους υπηρεσιακούς είσηγητας
όσον και εις τους λαμβάνοντας τάς αποφάσεις Υ 
πουργούς. Προς θεραπείαν της αδυναμίας αυτής ό
Υπουργός Συντονισμού ανέθεσε προσφάτως εις το
Κέντρον Ιίρογραμματισμοΰ και Οικονομικών ' Ε 
ρευνών την έπεξεργασίαν ενός τοιούτου Προγράμ
ματος. 'Ήδη συμπληροΰται ή διαδικασία όργανώ-
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σεως της προσπάθειας και λίαν προσεχώς θα άρχίση
ή έκπόνησις των απαραιτήτων μελετών.
Το μεσοπρόθεσμον (δετές ) πρόγραμμα αποτελεί
τήν βάσιν του προγραμματισμού της οικονομικής
αναπτύξεως. Βασικόν πλεονέκτημα του μεσοπρό
θεσμου προγράμματος είναι ότι ή χρ ΰνική του διάρ
κεια είναι αρκούντως μακρά δια να εκδηλωθούν
και αξιολογηθούν αϊ επιπτώσεις των κρατικών απο
φάσεων, ενώ δέν εϊναι ύπερμέτρως μακρά εξ από
ψεως δυνατότητος ικανοποιητικής προβλέψεως τών
οικονομικών μεγεθών και υίοθετήσεως συγκεκριμέ
νων αναπτυξιακών στόχων.
Ούτω καθίσταται δυνατόν όπως το 5ετές πρό
γραμμα περιλάβη συγκεκριμένους ενδιαμέσους και
τελικούς στόχους, καθορίση το μέγεθος τών κινητοποιηθησομένων πραγματικών και χρηματικών πό
ρων, προδιαγράψη τήν δραστηριότητα τών κατ'
ιδίαν κρατικών φορέων καί καθορίση συγκεκριμένα
μέτρα οικονομικής πολιτικής προς έξασφάλισιν τής
επιτεύξεως τών τεθέντων στόχων.
Το 5ετές πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει, ειμή μό
νον κατ' έξαίρεσιν, διαχρονικήν κατανομήν τών
στόχων και χρονικήν ίεράρχησιν τών μέτρων πολι
τικής. Το πρόγραμμα είναι βεβαίως δυνατόν να
διαγραφή ώρισμένας γενικάς αρχάς καί να περιλαμβάνη προβλέψεις δσον άφορα εις τ ή ν έπιθυμητήν
καί πιθανήν διαχρονικήν κατανομήν τ ώ ν πόρων καί
τών μέτρων οικονομικής πολιτικής. Αι εν λόγω
δμως γενικαί άρχαί καί προβλέψεις ουδόλως θα πρέ
πει να έχουν Ιννοιαν δεσμευτικών στόχων, καθ'
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δσον έν τοιαύτη περιπτώσει ή οικονομική πολιτική
της χώρας θα έστερεΐτο της απαιτουμένης ευλυγι
σίας. Πράγματι, ή οικονομική πολιτική θα πρέπει
να έπιδιώκη, παραλλήλως προς τήν προώθησιν των
αναπτυξιακών στόχων του δετούς προγράμματος,
τήν άντιμετώπισιν των βραχυχρόνιου χαρακτήρος
προβλημάτων της χώρας (οίκονομικον κύκλον
κλπ. ). Επομένως ή καθιέρωσις δεσμευτικών στό
χων δι' εκαστον τών ετών του προγράμματος θα
ήτο δυνατή μόνον, εφ' δσον καθίστατο δυνατή ή
πρόβλεψις της εξελίξεως του οικονομικού κύκλου,
τών εξωγενών μεταβλητών του οικονομικού συστή
ματος και της διαχρονικής κατανομής τών επιπτώ
σεων τών μέσων οικονομικής πολιτικής. Δυστυ
χώς, παρά τάς σημειωθείσας, ιδίως μεταπολεμικώς,
προόδους εξ απόψεως μεθοδολογίας και καταλλήλου
στατιστικού υλικού δια τήν διερεύνησιν τών ανωτέ
ρω προβλημάτων, ταύτα παραμένουν ουσιαστικώς
άλυτα.
Περαιτέρω, ή αποτελεσματική λήψις, ως και ή
άπόδοσις τών μέτρων πολιτικής, προϋποθέτει τήν
ώρίμασιν τών σχετικών προβλημάτων, τήν υπαρξιν καταλλήλου ψυχολογικού κλίματος και τήν δημιουργίαν τών απαραιτήτων θεσμικών προϋποθέ
σεων. "Απαντες οι ανωτέρω παράγοντες εμπερι
κλείουν στοιχεία μεγάλης αβεβαιότητος, και ή εκ
τών προτέρων δέσμευσις του Κράτους δια μακράν
χρονικήν περίοδον (πενταετίαν ) θα ήτο επικίνδυνος.
"Οσον άφορα εις το δετές πρόγραμμα κρατικών
επενδύσεων, το όποιον δέον δπως άποτελή οργανι54

;

κόν τμήμα του 5ετοΰς προγράμματος οικονομικής
αναπτύξεως, ή πλήρης κατανομή τούτου εις συγκε
κριμένα έργα και ό χρονικός προγραμματισμός εκά
στου των έργων τούτων θα έστέρει το πρόγραμμα
τής απαραιτήτου ευελιξίας. Βεβαίως τυγχάνει σκό
πιμος καί δυνατή ή κατανομή των κρατικών επεν
δύσεων ε'ις τομείς καί κλάδους δραστηριότητος, ή
λήψις αποφάσεων δσον άφορα εις τον χρονικον προ
γραμματισμών της προωθήσεως των υπό έκτέλεσιν
μεγάλων έργων καί ή έπισήμανσις ώρισμένων νέων
έργων βασικής σημασίας. Έ ν τούτοις, ό δεσμευτι
κός χρονικός προγραμματισμός των πάσης φύσεως
νέων έργων, ως καί των υπό έκτέλεσιν μικρών έρ
γων, δεν τυγχάνει σκόπιμος οΰτε καί δυνατός, δε
δομένου 6τι ή ορθολογική άντιμετώπισις τών ανω
τέρω προβλημάτων εξαρτάται άπό παράγοντας,
δπως ή ταχύτης εκτελέσεως τών πάσης φύσεως με
λετών, ή ταχύτης προωθήσεως έτερων συμπληρω
ματικών έργων κλπ., ή ικανοποιητική πρόβλεψις
τών οποίων είναι αδύνατος. Επομένως, ή εκ τών
προτέρων δέσμευσις του Κράτους θα ήτο δυνατόν
να όδηγήση εις άντιοικονομικάς λύσεις ή καί εις
αδιέξοδο ν.
Το γενικόν συμπέρασμα τής ανωτέρω αναλύσεως
είναι δτι, υπό τήν παρουσαν κατάστασιν γνώσεων
καί εμπειρίας, ή δεσμευτική διαχρονική κατανομή
τών στόχων του δετούς προγράμματος καί ή χρο
νική ίεράρχησις τών διαφόρων μέτρων πολιτικής
δεν είναι οΰτε δυνατή ούτε σκόπιμος. Τα έν λόγω
προβλήματα είναι εύχερέστερον καί σκοπιμώτερον
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δπως αντιμετωπίζωνται εις τα πλαίσια των ετη
σίων προγραμμάτων δράσεως. Πράγματι, εις τα
πλαίσια τών εν λόγω προγραμμάτων είναι δυνατόν
να προβλεφθή με ικανοποιητική ν άκρίβειαν ή έξέλιξις του οικονομικού κύκλου, να αξιολογηθούν τα
υφιστάμενα προβλήματα και αί δυνατότητες δη
μιουργίας οργανωτικών προϋποθέσεων δια τήν επι
τυχή έφαρμογήν τών διαφόρων μέτρων πολιτικής
του 5ετοΰς προγράμματος. Ούτω, δια τής πρακτι
κής τών ετησίων προγραμμάτων δράσεως είναι δυ
νατόν να έπιτευχθή ή άντιμετώπισις τών βραχυ
χρόνιου χαρακτήρος προβλημάτων τής χώρας με
τήν μικροτέραν δυνατήν θυσίαν εξ απόψεως προω
θήσεως τών αναπτυξιακών στόχων του 5ετοΰς προ
γράμματος.
Τα ετήσια προγράμματα δράσεως, τα όποια δέον
δπως εμπερικλείουν τόσον τον τρέχοντα προϋπολογισμον του κράτους όσον και το έτήσιον πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων, είναι ώς έκ τής φύσεως των
λίαν λεπτομερή προγράμματα. Ταΰτα δέον δπως
διαγράφουν λεπτομερώς τους γενικωτέρους ετησίους
αναπτυξιακούς στόχους, ώς και τήν δραστηριότητα
εκάστου φορέως εις τον οργανωτικον τομέα, τήν
λήψιν μέτρων οικονομικής πολιτικής και τήν διάθεσιν ανθρωπίνων, υλικών και χρηματικών πόρων.
Επίσης δέον δπως περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμ
ματα τών σχετικών δραστηριοτήτων, έξασφαλίζοντα συντονισμον τών προσπαθειών, και δπως
προβλέπουν αποτελεσματικά συστήματα παρακο
λουθήσεως και εσωτερικού ελέγχου τών πάσης φύ56

σεως δραστηριοτήτων των φορέων. Τα προγράμ
ματα βλων των φορέων δέον δπως είναι συντονι
σμένα μεταξύ των, εις τρόπον ώστε ή έκτέλεσις
τούτων να όδηγή πράγματι εις την πραγματοποίησιν τών τεθέντων ετησίων αναπτυξιακών στόχων
και να αντιμετωπίζουν ταΰτα άποτελεσματικώς τον
ο'ικονομικον κύκλον και τυχόν έτερα βραχυχρόνιου
χαρακτήρος προβλήματα της χώρας.
Δέον να σημειωθή δτι ή σύγχρονος τάσις είναι
να δίδεται διαρκώς και μεγαλύτερα έμφασις εις την
κατάρτισιν και έφαρμογήν ετησίων προγραμμάτων
δράσεως, 'ιδίως εις χώρας με ύποανάπτυκτον δημοσίαν διοίκησιν και ασταθή πολιτικον βίον. Πρά
γματι, ή λεπτομερής χρονική δέσμευσις της δημο
σίας διοικήσεως δια τήν έκτέλεσιν ώρισμένων ενερ
γειών αποτελεί το άποτελεσματικώτερον μέσον κι
νητοποιήσεως αυτής, ως και κίνητρον δια τήν απο
φυγήν άσκοπων και χρονοβόρων διαδικασιών και
τήν άνάπτυξιν συνεργασίας μετ' άλλων φορέων. Εις
τήν Χώραν μας αϊ άρξάμεναι προσπάθειαι καταρ
τίσεως ετησίων προγραμμάτων δέον δπως συστη
ματοποιηθούν και ολοκληρωθούν κατά τρόπον έξασφαλίζοντα τον συντονισμόν, τήν παρακολούθησιν
και τον έλεγχον τών πάσης φύσεως κυβερνητικών
δραστηριοτήτων.
Τέλος, εξαιρετικής σημασίας τυγχάνει ή διάκρισις μεταξύ εθνικών και περιφερειακών^ προγραμμά
των. 'Ανωτέρω έτονίσθη δτι ό βασικός λόγος κα
ταρτίσεως προγραμμάτων επί εθνικής κλίμακος
είναι ή αδυναμία του μηχανισμού τών τιμών να
57

εξασφάλιση την πλήρη άξιοποίησιν των δυνατοτή
των αναπτύξεως μιας χώρας. Παρόμοια τυγχάνει
και ή δικαιολογητική βάσις της καταρτίσεως προ
γραμμάτων περιφερειακής αναπτύξεως. Πράγματι,
ως προκύπτει εκ της διεθνούς εμπειρίας, ή αυτόνο
μος οικονομική έξέλιξις έχει ως αποτέλεσμα τήν μή
όρθολογικήν περιφερειακήν άνάπτυξιν μιας χώρας
και τήν παραμέλησιν της αξιοποιήσεως σημαντικών
δυνατοτήτων οικονομικής αναπτύξεως. Το εκπλη
κτικό ν εν προκειμένω είναι οτι συνήθως ή περιφε
ρειακή έξειδίκευσις της παραγωγής και των εν γέ
νει δραστηριοτήτων λαμβάνει μορφήν άποκλίνουσαν
σημαντικώς από το συγκριτικόν πλεονέκτημα εκά
στης περιφερείας. Οΰτω, το κλασσικόν υπόδειγμα
της ελευθέρας ανταλλακτικής οικονομίας με τάς λίαν
περιοριστικάς του υποθέσεις, δσον άφορα εις τήν
έπάρκειαν της πληροφορήσεως του μηχανισμού των
τιμών και τήν βεβαιότητα τών οικονομικών προσ
δοκιών, δέν επιτυγχάνει να εξήγηση τήν οίκονομικήν πραγματικότητα. Παρίσταται επομένως ανάγ
κη ενισχύσεως ή διορθώσεως του μηχανισμού τών
τιμών, εις τρόπον ώστε να δημιουργηθή αποτελε
σματικός αναπτυξιακός μηχανισμός ικανός να αξιο
ποίηση τάς δυνατότητας αναπτύξεως επί περιφε
ρειακού επιπέδου.
Πέραν του ανωτέρω βασικού λόγου, ή κατάρτισις
περιφερειακών προγραμμάτων επιβάλλεται και δια
τήν ύποβοήθησιν της «περιφερειακοποιήσεως» του
εθνικού προγράμματος, ήτις τυγχάνει απαραίτητος
δια τους κάτωθι λόγους :
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oc) Δια τον ελεγχον της συνεπείας, έφικτότητος
καί άριστοποιήσεως των στόχων του προγράμμα
τος. Δέν πρέπει να παραγνωρίζωμεν το γεγονός
ότι αϊ πάσης φύσεως δραστηριότητες των ιδιωτών
καί του Κράτους αναπτύσσονται εις τον χώρον.
Επομένως, επιβάλλεται ή περιφερειακή έξειδίκευσις των στόχων, προκειμένου να έλεγχθή ή συνέ
πεια, ή έφικτότης καί το άριστον τούτων υπό το
φώς των δυνατοτήτων καί των περιορισμών τους
οποίους θέτει ό χώρος. 'Όσον άφορα εις τα μέτρα
οικονομικής πολιτικής, θα έδει να σημειωθή δτι
είναι φυσικον ή έπίπτωσις τούτων να διαφέρη με
ταξύ τών διαφόρων περιοχών, καί ώς εκ τούτου,
προς έξασφάλισιν συνεπών, εφικτών καί αρίστων
λύσεων επί εθνικού επιπέδου, τυγχάνει απαραίτητος
ή λήψις συμπληρωματικών μέτρων επί περιφερεια
κού επιπέδου.
β ) Δια τήν παρ ακόλουθη σι ν καί τον ελεγχον τής
εφαρμογής του εθνικού προγράμματος. Πράγματι,
ή παρακολούθησις τής εφαρμογής του προγράμμα
τος εις τα πλαίσια του εθνικού προγράμματος καί
δυσχερής θα ήτο καί θα περιωρίζετο κατ' ανάγκην
εις το τυπικον στοιχεΐον του ελέγχου τής επιτεύ
ξεως ώρισμένων ποσοτικών μεγεθών, ενώ θα εύρίσκετο εις άδυναμίαν να άναλύση τάς ούσιαστικας
επιπτώσεις του εθνικού προγράμματος επί τής διαρ
θρώσεως καί του δυναμισμού τής εθνικής οικονο
μίας καί τών περιφερειακών οικονομιών.
γ ) Δια τήν διευκόλυνσιν τής απογραφής καί αξιο
λογήσεως τών διαθεσίμων φυσικών καί οίκονομι59

κών πόρων, ώς καί την έπισήμανσιν ενδιαφερου
σών συμπληρωματικότατων ή χωροταξικής φύσεως
ανισορροπιών. Τα ανωτέρω αποτελούν βασικας
προϋποθέσεις δια την επί ρεαλιστικών βάσεων θεμελίωσιν παντός αναπτυξιακού προγράμματος.
Τα προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως
δέον δπως είναι μακροχρόνια, διαρκείας 10 ή περισ
σοτέρων ετών, και εφ' δσον υφίσταται έθνικον
προοπτικδν πρόγραμμα δέον δπως είναι ένηρμονισμένα προς τοΰτο. *Η μακροχρόνιος διάρκεια τών
περιφερειακών προγραμμάτων επιβάλλεται εκ του
γεγονότος δτι τά διαρθρωτικά προβλήματα τών
περιφερειακών οικονομιών είναι, ώς εκ τής φύσεως
των, μακροχρόνια. Δεδομένου δτι ή κινητικότης
τών οικονομικών πόρων είναι κατά πολύ μεγαλύ
τερα μεταξύ περιφερειών τής αυτής χώρας, παρά
μεταξύ χωρών, τα προβλεπόμενα γενικά μέτρα του
προγράμματος σχετικώς με την εξωτερική ν και
έσωτερικήν μετακίνησιν του εργατικού δυναμικού
και τα κίνητρα γεωργικής, βιομηχανικής καί του
ριστικής αναπτύξεως δέον δπως πάντοτε συμπληρουνται δι' εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής,
προσιδιαζόντων εις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
εκάστης περιφερειακής οικονομίας.
Οι περιφερειακοί στόχοι τών πενταετών προ
γραμμάτων δέον δπως έναρμονίζωνται, τη βοηθεία
τών αρμοδίων περιφερειακών οργάνων, προς τους
αντιστοίχους στόχους τών περιφερειακών προγραμ
μάτων, εις τρόπον ώστε δια τής εφαρμογής τών
εθνικών προγραμμάτων καί οι εθνικοί στόχοι νά
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επιτυγχάνονται και οι στόχοι των περιφερειακών
προγραμμάτων να προωθούνται ικανοποιητικώς.
Είναι γνωστή, εις τα πλαίσια του εθνικού προ
γραμματισμού, ή υφισταμένη άνταγωνιστικότης
μεταξύ τών στόχων του ρυθμού οικονομικής ανα
πτύξεως και διανομής εθνικού εισοδήματος, ιδίως
προκειμένου περί χωρών δπου ή έλλειψις αποτα
μιεύσεων αποτελεί το bottleneck, ήτοι τον αποφα
σιστικών περιοριστικόν παράγοντα της οικονομικής
αναπτύξεως. Δια τής καταρτίσεως περιφερειακών
προγραμμάτων, τών οποίων ή στρατηγική λαμβά
νει υπ' δψιν το δυναμικόν καΐ ουχί το στατιστικόν
πλεονέκτημα τών περιφερειακών οικονομιών, είναι
δυνατόν να άπαμβλυνθή ή σχέσις ανταγωνιστικό
τητος τών ανωτέρω στόχων ή ακόμη να μετατραπή
αυτή εις σχέσιν συμπληρωματικότητος με λίαν άγαθας επιπτώσεις επί τής οικονομικής αναπτύξεως.
Κατά το παρελθόν είχε τεθή τό δίλημμα εθνικός
ή περιφερειακός προγραμματισμός. Ευτυχώς σήμε
ρον, τόσον εις τήν θεωρίαν όσον και εις την πρακτικήν, έπαυσε να υφίσταται τοιούτον δίλημμα και
αί συζητήσεις αναφέρονται απλώς εις τήν σχετικήν
εκτασιν του εθνικού και περιφερειακού προγραμμα
τισμοί). "Εχει καταστή ήδη συνείδησις ότι άνευ σο
βαρού περιφερειακού προγραμματισμού δεν είναι
δυνατόν να θεμελιωθή ό εθνικός προγραμματισμός
επί απολύτως ορθών και ρεαλιστικών βάσεων.
'Αντιστρόφως, άνευ εθνικού προγραμματισμού κα
θίσταται ανέφικτος ό έλεγχος τής συνεπείας, τής
έφικτότητος και άριστοποιήσεως τών περιφερεια61

κών προγραμμάτων. Είδικώτερον, ό καθορισμός
της άριστης λύσεως και ή αποφυγή εμφανίσεως
στενοτήτων εις τάς αγοράς εργασίας, κεφαλαίου,
συναλλάγματος κλπ., αϊ όποϊαι θα εθετον εις κίνδυνον τήν δυνατότητα εφαρμογής τών περιφερεια
κών προγραμμάτων, προϋποθέτουν τήν ΰπαρξιν
εθνικού προγράμματος.
Εις τήν παροΰσαν διάλεξιν κατεβλήθη προσπά
θεια να επισημανθούν τα προβλήματα και ή σημασία
του προγραμματισμού της οικονομικής αναπτύξεως.
'Ελπίζω να κατέστη σαφές δτι ή πλήρης άξιοποίησις τών πλεονεκτημάτων του προγραμματισμού
προϋποθέτει δπως ούτος είναι πολυδιάστατος. Θα
πρέπει να είναι ταυτοχρόνως και μακροχρόνιος
( προοπτικός ) και μεσοπρόθεσμος ( δετής ) και βρα
χυχρόνιος (ετήσιος ), δπως θα πρέπει να είναι ταυ
τοχρόνως και εθνικός και περιφερειακός.
Ό προγραμματισμός είναι εις σημαντικήν έκτασιν θέμα εμπειρίας και αναπτύξεως ειλικρινών σχέ
σεων συνεργασίας μεταξύ πολιτικής εξουσίας, προ
γραμματιστών και δημοσίας διοικήσεως. Ή επιτυ
χία της καταρτίσεως και εφαρμογής του προγράμ
ματος προϋποθέτει τήν ταυτόχρονον χρησιμοποίησιν πλείστων ειδικοτήτων, οικονομολόγων, μηχα
νικών, γεωπόνων, κοινωνιολόγων κλπ. Ή άποτελεσματικότης της συνεργασίας τών ανωτέρω ειδι
κοτήτων εξαρτάται εν πολλοίς από τήν ικανότητα
και τήν θέλησίν των να διαμορφώνουν κοινήν
γλώσσαν συνεννοήσεως. Παρά τάς σημειωθείσας
παρ' ήμΐν σημαντικάς προόδους υφίστανται σημαν62

τικα περιθώρια περαιτέρω προσπάθειας προς την
κατεύθυνσιν της εξασφαλίσεως άποτελεσματικωτέρας συνεργασίας των αρμοδίων δια την κατάρτισιν και την έφαρμογήν των προγραμμάτων φο
ρέων και ειδικοτήτων.
Εις την Χώραν μας έχουν ήδη τεθή ίσχυραι βά
σεις δια τήν όργάνωσιν μιας αποτελεσματικής δια
δικασίας προγραμματισμού. Χάρις εις το ένεργον
ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως, των παραγωγικών
τάξεων και του επιστημονικού δυναμικού της χ ώ 
ρας, ή διαδικασία προγραμματισμού ελπίζεται Οτι
θα όλοκληρωθή ταχέως και ή άποδοτικότης της θα
άνέλθη εις επίπεδα ικανά να εξασφαλίσουν τήν
πλήρη άξιοποίησιν των δυνατοτήτων οικονομικής
αναπτύξεως της Χώρας μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μαθηματική Παρουσίασις τοο 'Υποδείγματος Προγραμ
ματισμού
'Εάν y παριστά το άνυσμα των ενδογενών μετα
βλητών του συστήματος, χ το άνυσμα των προκαθωρισμένων μεταβλητών, U το άνυσμα των στοχα
στικών μεταβλητών, Β την μήτραν τών παραμέ
τρων τών ενδογενών μεταβλητών και Α την μή
τραν τών παραμέτρων τών προκαθορισμένων μετα
βλητών, το διαρθρωτικόν υπόδειγμα οικονομικής
πολιτικής λαμβάνει τήν μορφήν ( υποτίθεται ότι
άπασαι αι σχέσεις είναι γραμμικαί ) :
(1)
By = Ax + U
ή αναλυτική μορφή του όποιου έχει ως ακολούθως :
ßu yi + ßiaY2 + · · · + ßm + ym = a u Xi + α12 x2 + • ·· +
+ a l n xn + ux
ßni yi f · · ' + ßnn Υ 2 = «ni *ι + a n 2 X2 + • · · + ttnn Xn + U„

Ή ανωτέρω διατύπωσις αντιπροσωπεύει τήν
γενικήν περίπτωσιν, χαρακτηριζομένην από το γε
γονός δτι εις άπάσας τάς συναρτήσεις εμφανίζονται
δλαι αϊ ενδογενείς, αϊ προκαθωρισμέναι και αϊ στοχαστικαί μεταβληταί. Τούτο δμως δεν είναι αναγ
καίο ν. Π.χ. είναι δυνατόν ώρισμέναι τών συναρτή
σεων να αποτελούν ταυτότητας, οπότε εξαφανίζεται
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ή στοχαστική μεταβλητή ή ώρισμέναι τ ω ν παρα
μέτρων τών προκαθορισμένων ή τών ενδογενών
μεταβλητών να λαμβάνουν τήν τιμήν μηδέν.
Ή πρώτη τών ανωτέρω εξισώσεων του συστή
ματος είναι δυνατόν να άποτελή τήν συνάρτησιν
καταναλώσεως, ή δευτέρα τήν συνάρτησιν παρα
γωγής του γεωργικού τομέως της οικονομίας και
ο5τω καθ' έξης : Ή εκλογή της μορφής και τών
μεταβλητών έκαστης τών ανωτέρω συναρτήσεων
βασίζεται επί υποθέσεων της οικονομικής θεωρίας.
Δια της χρησιμοποιήσεως στατιστικών μεθόδων
(μέθοδος παλινδρομήσεως κλπ.) είναι δυνατόν να
έπιτύχωμεν στατιστικάς εκτιμήσεις τών παραμέ
τρων τών ανωτέρω σχέσεων.
Ούτω, ή εκτιμώμενη μορφή του υποδείγματος
λαμβάνει τήν μορφήν :
(2)

*

By = Ax

Δια πρακτικούς λόγους είναι σκόπιμον να άπαλείψωμεν από το σύστημα τάς μή αναγκαίας μεταβλητάς και να περιορίσωμεν τήν άνάλυσιν εις τάς
σχέσεις μεταξύ στόχων και μέσων οικονομικής πο
λιτικής. Ούτω δυνάμεθα να ύποκαταστήσωμεν εις
το σύστημα τας τιμάς τών μεταβλητών, αϊ όποΐαι
δεν αποτελούν όργανα οικονομικής πολιτικής, και να
άπαλείψωμεν εκ του συστήματος τας μή απαραιτή
τους δια τον προσδιορισμον τών τελικών ή ενδια
μέσων στόχων του προγράμματος σχέσεις. Συνε
π ώ ς ή (2) λαμβάνει τήν μορφήν :
(3)

Β* y* - Α* χ*
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"Οπου :
y* = Tò άνυσμα των τελικών και ένδιαμέα
στόχων του προγράμματος
Β* = Μήτρα των παραμέτρων των στόχων
προγράμματος
Α* = Μήτρα των παραμέτρων των όργά\
οικονομικής πολιτικής
χ* = "Ανυσμα των οργάνων οικονομικής ne
τικής.
Έ κ τής οποίας λαμβάνομεν :
(4)

y* - Β*- 1 Α* χ*

Το σύστημα εξισώσεων (4) μάς επιτρέπει
έξετάσωμεν τας επιπτώσεις εναλλακτικών συνδι
σμών οργάνων οικονομικής πολιτικής επί τών σ*
χων του προγράμματος. 'Αντιστρόφως, είναι δυ>
τον να έκτιμήσωμεν τάς άπαιτουμένας μεταβο)
εις τα όργανα οικονομικής πολιτικής, προκειμέ"
να έξασφαλίσωμεν την έπίτευξιν τών ένδιαμέσ
και τελικών στόχων του προγράμματος. Αι άν
τέρω λύσεις του συστήματος παρέχουν εις την ¥
βέρνησιν πολύτιμον πληροφόρησιν δια την έπιλο^
συνεπών καί εφικτών στόχων του προγράμματ
Προς έξασφάλισιν αρίστων λύσεων είναι άπαραίι
τον δπως το σύστημα συναρτήσεων (4) συνδυασ
με την συνάρτησιν κοινωνικής ευημερίας καί διαι
πωθή το πρόβλημα του προγραμματισμού ως πρ
βλήμα μεγιστοποιήσεως τής συναρτήσεως τής κ<
νωνικής ευημερίας, υπό τον δρον τής τηρήσεως τ«
περιορισμών του συστήματος συναρτήσεων (4).
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ
ΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΘΕΣΜΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ύπο
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΧΙΩΤΗ
Διδάκτορος Οικονομικών Επιστημών
Προϊσταμένου της Κεντρικής 'ϊπηρεσίας Περιφερειακής
'Αναπτύξεως τοϋ 'Τπουργείου Συντονισμού

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ
ΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΘΕΣΜΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Εισαγωγή

Βασικός σκοπός της παρούσης ομιλίας * είναι
ή άνάλυσις των επιδιώξεων καΐ μέτρων της
εθνικής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως εις
μίαν άναπτυσσομένην οίκονομίαν, εύρισκομένην εις
το μεταβατικον στάδιον προς την έκβιομηχάνισιν,
και ή περιγραφή, είδικώτερον, των αναγκαίων ορ
γανωτικών - θεσμικών πλαισίων δια την λειτουργίαν ενός γενικού (καθολικού) περιφερειακού προ
γραμματισμοί).
Κυρίαν θέσιν αποτελεί ή ύπογράμμισις τής μεγί
στης σπουδαιότητος τήν οποίαν έχει δια τάς μεταβατικάς οικονομίας, ως ή τής Χώρας μας, ή έγκαι
ρος και ορθή άντιμετώπισις των ποικίλων προβλη
μάτων έκ τής μή συμμέτρου αναπτύξεως εις τον
χώρον (ή άλλως του περιφερειακού προβλήματος),
τόσον δια τήν έπίσπευσιν τής διαδικασίας αναπτύ
ξεως του συνόλου τής χώρας δσον και προς άποφυ* Το παρόν δημοσίευμα απετέλεσε τήν βάσιν της ύπο τον aoròv
τίτλον γενομένης ομιλίας τήν 2αν 'Απριλίου 1970 είς τήν ύπο τοο
Πολυτεχνείου καΐ του 'Τπουργείου Συντονισμού οργανωθΐΐσαν σει
ράν ομιλιών μέ θέμα «Τα Πλαίσια της Περιφερειακής Αναπτύξεως».
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γην δυσμενών οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών
και χωροταξικών συνεπειών κατά τα επόμενα στά
δια βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής αναπτύ
ξεως. Ή θέσις αΰτη, βασιζόμενη επί τής συγκριτι
κής εξετάσεως τής εμπειρίας χωρών έχουσών ήδη
διέλθει το μεταβατικον στάδιον προς τήν έκβιομηχάνισιν (ως π.χ. Η ΠΑ, 'Αγγλίας, Γερμανίας,
Γαλλίας) και τής κατά τα τελευταία έτη αναπτυ
χθείσης θεωρίας τής Οικονομικής του Χώρου και
του Περιφερειακού Προγραμματισμού, ενέχει ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν παροΰσαν μεταβατικήν
φάσιν οικονομικοκοινωνικής αναδιαρθρώσεως τής
Χώρας μας και τήν επιδιωκόμενη ν έπίσπευσιν τής
διαδικασίας βιομηχανικής αναπτύξεως και δημιουρ
γίας τών προϋποθέσεων πλήρους εντάξεως τής Ελ
λάδος εις ευρύτερους οικονομικούς χώρους.
Ή παρούσα εργασία δεν αναφέρεται αμέσως εις
τα συγκεκριμένα προβλήματα τα προκύπτοντα εκ
τής μη συμμέτρου αναπτύξεως εις τον έλληνικόν
χώρον (τάς μορφας τουτέστιν του ελληνικού περι
φερειακού προβλήματος) και τήν άκολουθουμένην
σχετικήν πολιτικήν περιφερειακής αναπτύξεως και
οργανώσεως του χώρου. Έ κ τής συγκριτικής εξε
τάσεως, πάντως, τών κατωτέρω αναπτυσσομένων
και τών εις το Κεφάλαιον 6 του Προγράμματος Οι
κονομικής 'Αναπτύξεως τής Ελλάδος 1968 - 1972
περιλαμβανομένων, σχετικώς μέ το εν Ελλάδι
πρόβλημα περιφερειακής αναπτύξεως, τάς μακρο
χρόνιους επιδιώξεις, τήν στρατηγικήν περιφερεια
κής αναπτύξεως και τά μέτρα πολιτικής, ως ταύτα
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μάλιστα ήρχισαν εφαρμοζόμενα κατά τα δύο τε
λευταία ετη, προκύπτει δτι ή ακολουθούμενη πολι
τική είναι συνεπής προς τας υποδείξεις της διεθνούς
εμπειρίας και της συγχρόνου επιστήμης, καθώς καί
προς τα ειδικά προβλήματα καί τάς δυνατότητας
της Χώρας μας.
Βεβαίως, περιθώρια βελτιώσεως υφίστανται καί
πλέον έντονοι προσπάθειαι είναι εμφανώς άναγκαΐαι. 'Ιδιαίτερο ν χαρακτηριστικό ν των τοιούτων
προσπαθειών δέον να είναι ή διεπιστημονική των
βάσις, έξασφαλιζομένη δια της στενής συνεργασίας
μεταξύ οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, ειδικών της
διοικήσεως, τεχνικών, πολεοδόμων καί χωροτα
κτών, καθ' όσον αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς Οτι
μόνον ούτως είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν
επιτυχώς τα πολύπλοκα προβλήματα έκ της μη
ισόρροπου εκδηλώσεως εις τον χώρον της διαδικα
σίας αναπτύξεως *.
Εις το πρώτον τμήμα της παρούσης εργασίας
γίνεται, κατ' αρχήν, διευκρίνισις τών σχετικών εν
νοιών καί δικαιολογείται a priori ή κατά τα τε
λευταία ετη δοθείσα εμφασις εις τον^περιφερειακον
προγραμματισμόν, ως βασικον έπίπεδον του δλου
συστήματος προγραμματισμού της αναπτύξεως μιας
χώρας καί της οργανώσεως του οικονομικού καί
κοινωνικού χώρου ταύτης. Έ ν συνεχεία έξετάζον* 'Ιδιαίτερος έπαινος ανήκει, συνεπώς, είς το Πολυτεχνείον δια
τήν πρωτοβουλίαν οργανώσεως της σειράς ομιλιών «Τα Πλαίσια της
Περιφερειακής Αναπτύξεως» καί τήν πρόκλησιν συνεργασίας μεταξύ
επιστημόνων διαφόρων είδικοτήτων.
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ται αϊ διάφοροι μορφαί εκδηλώσεως της μη συμμέ
τρου αναπτύξεως εις τον χώρο ν (ή του περιφερεια
κού προβλήματος) κατά τάς διαφόρους φάσεις ανα
πτύξεως μιας οικονομίας, ως και ή σημασία της
αντιστοίχου πολιτικής οργανώσεως του χώρου και
της περιφερειακής αναπτύξεως. 'Ακολουθεί ή σύν
τομος έπισκόπησις των κυρίων αιτίων και των βα
σικών συνεπειών εκ του περιφερειακού προβλήμα
τος εις μίαν άναπτυσσομένην οίκονομίαν, εις περί
πτωσιν ελλείψεως καταλλήλου πολιτικής, άντιπαρατίθενταιδετά σαφή πλεονεκτήματα έκ της υίοθετήσεως τοιαύτης πολιτικής. Τέλος, καθορίζονται ποιαι
δέον να είναι αί βασικαί επιδιώξεις και τα γενικά μέ
τρα πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως και οργα
νώσεως του χώρου δια τάς μεταβατικάς οικονομίας.
Εις το τελευταΐον τμήμα αναπτύσσονται, εις γενικάς γραμμάς, τα βασικά , οργανωτικά - θεσμικά
πλαίσια και αί προϋποθέσεις του γενικοί) περιφε
ρειακού προγραμματισμοί). Είναι εμφανές δτι λε
πτομερής άνάπτυξις του θέματος τούτου δέν είναι
δυνατή, ειμή μόνον εις τά πλαίσια της οικονομι
κής, κοινωνικής, διοικητικής και πολιτικής οργα
νώσεως μιας συγκεκριμένης χώρας.
2. Ένταξις τού Περιφερειακοί) Προγραμματισμού εις το
Γενικον Σύστημα Προγραμματισμού τής 'Αναπτύξεως
Kai 'Οργανώσεως τοδ Οικονομικού καί Κοινωνικού*
Χώρου. Διευκρίνισις Σχετικών 'Εννοιών
Ό περιφερειακός προγραμματισμός
τήν ένδιάμεσον βαθμίδα εις το ένιαΐον
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αποτελεί
σύστημα

\

εθνικού, περιφερειακού και τοπικού προγραμματι
σμού, το όποιον αναγνωρίζεται, υπό συνεχώς μεγα
λυτέρου αριθμού χωρών κατά τα τελευταία έτη, ώς
το μόνον σύστημα επιτυχούς αντιμετωπίσεως τών
πολυδιάστατων προβλημάτων οικονομικής αναπτύ
ξεως.
Ωσαύτως, ή περιφέρεια, υπό την κατωτέρω έννοιαν, αποτελεί βασικόν έπίπεδον αναλύσεως και
προγραμματισμού, άπο χωροταξικής απόψεως, του
οικονομικού, κοινωνικού και φυσικού χώρου*.
Ή ιδιαιτέρα σημασία του προγραμματισμού εις
το έπίπεδον περιφερείας προκύπτει εκ του γεγονό
τος δτι εις το έπίπεδον ταύτης υφίσταται συνήθως
ώργανωμένη κοινωνικοοικονομική όντότης, μέ ίδιαιτέραν παράδοσιν, ίστορίαν, θεσμούς, πολιτική ν
συγκρότησιν και εύαισθησίαν, άντιδρώσα συλλογικώς εις τήν άνισον κατανομήν τ ώ ν αγαθών τής
αναπτύξεως και διεκδικούσα δικαίαν μεταχείρισιν
έκ μέρους του Κράτους, ένεργόν δέ συμμετοχήν εις
τήν διαμόρφωσιν του οικονομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού μέλλοντος του συνόλου τής χώρας, καί
ιδία τής περιφερείας. Περαιτέρω, εις το έπίπεδον
τής περιφερείας υφίστανται ή σχετικώς ευκόλως
δημιουργούνται διοικητικά σχήματα και οργανώ
σεις φορέων δια τήν κατάρτισιν προγραμμάτων,
λήψιν αποφάσεων καί συντονισμό ν τής εκτελέσεως
τοπικών καί περιφερειακών προγραμμάτων, ετι δέ
* Βλέπε τάς είς τον παρόντα τόμον δημοσιευομένας σχετικάς
ομιλίας ύπο τών κ.κ. Η. Μπαλοπούλου, Ν. Κατοχιανου καί Δ. Τσα
ούση καί τήν συνθετικήν είσήγησιν ύπο τοΰ κ. Σ . Άγαπητίδη.
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και ενός σημαντικού τμήματος έργων του εθνικού
προγράμματος.
Οι κοινωνικοπολιτικοί καί οργανωτικοί ούτοι λό
γοι, συνδυαζόμενοι με οικονομικούς τοιούτους, ως
άναλυτικώτερον αναπτύσσεται κατωτέρω, συνέβαλον εις τήν εμφασιν, κατά τάς δύο τελευταίας δε
καετίας, της θεωρίας της Οικονομικής 'Αναπτύξεως
καί της νεοφανούς θεωρίας της Οικονομικής του
Χώρου εις τας περιφερειακάς εκδηλώσεις τής δια
δικασίας οικονομικής αναπτύξεως καί τήν άναζήτησιν μεθόδων καί μέσων προωθήσεως τής περι
φερειακής αναπτύξεως καί, μέσω ταύτης, τής οικο
νομικής, κοινωνικής καί πολιτικής ενοποιήσεως
του χώρου μιας οικονομίας.
Εις το σημεΐον τοΰτο είναι σκόπιμον να διευκρινισθή ή έννοια ώρισμένων δρων, οι όποιοι συν
δέονται με το θέμα του προγραμματισμού τής περι
φερειακής αναπτύξεως.
Βασική εν προκειμένω έννοια είναι ή έννοια τής
«περιφερείας». Ενταύθα διακρίνομεν δύο ειδών
«περιφερείας».
α) Περιφέρεια αναπτύξεως. Ώ ς τοιαύτη νοείται
ή γεωγραφική περιφέρεια, ήτις χαρακτηρίζεται υπό
τής μεγίστης δυνατής ένότητος οικονομικοκοινωνι
κών προβλημάτων καί δυνατοτήτων αναπτύξεως.
'Αποτελεί τήν μονάδα αναλύσεως, άπο εθνικής
απόψεως, τής χωρικής εκδηλώσεως τής οικονομι
κής καί κοινωνικής αναπτύξεως, καθώς καί τής
διαμορφώσεως τής μακροχρονίου πολιτικής περιφε
ρειακής αναπτύξεως καί οργανώσεως του χώρου.
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β) Περιφέρεια προγράμματος. Ώ ς τοιαύτη νοεί
ται ή γεωγραφική περιφέρεια, ήτις καθορίζεται δια
του συνδυασμού της ανωτέρω «περιφερείας ανα
πτύξεως» και της κατά προσέγγισιν αντιστοίχου
διοικητικής περιφερείας, προς τον σκοπον μεγιστο
ποιήσεως των επιδιώξεων της πολιτικής περιφε
ρειακής αναπτύξεως και εγκαταστάσεως τής καταλ
λήλου διοικητικής οργανώσεως, ορθολογικής καταρ
τίσεως και αποτελεσματικής εφαρμογής του περι
φερειακού προγράμματος αναπτύξεως.
Ή διαίρεσις τής χώρας εις καταλλήλους περι
φερείας προγράμματος αποτελεί, ώς θα ίδωμεν εις
το τελευταΐον τμήμα τής παρούσης εργασίας, την
πρώτην βασικήν προϋπόθεσιν οργανώσεως του γε
νικού περιφερειακού προγραμματισμού και τής
ασκήσεως επιτυχούς, μακροπροθέσμου και μεσοπρό
θεσμου, εθνικής πολιτικής περιφερειακής αναπτύ
ξεως.
Βασική ωσαύτως έννοια είναι ή τής περιφερεια
κής αναπτύξεως. Ώ ς τοιαύτη νοείται ή διαδικασία
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής αναπτύ
ξεως των εν άλληλεξαρτήσει περιφερειών μιας χώ
ρας, έπιτυγχανομένη δια τής αυξήσεως και διαφο
ροποιήσεως τής παραγωγικής ικανότητος και τής
κοινωνικής και θεσμικής αναδιαρθρώσεως έκαστης
εξ αυτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής
και αυτοσυντηρούμενη αΰξησις του πραγματικού
κατά κεφαλήν εισοδήματος και συνεχής βελτίωσις
τών δρων διαβιώσεως του πληθυσμού εκάστης περι
φερείας. Ή ταυτόχρονος θεώρησις δλων τών άπό75

ψεων της αναπτύξεως μιας περιφερείας και ή έξέτασις ταύτης ώς οργανικού μέρους του συνόλου της
χωρικής οικονομίας αποτελεί την σύγχρονον άντίληψιν της περιφερειακής αναπτύξεως.
Ώ ς γενυκος (καθολικός) περιφερειακός προγραμ
ματισμός νοείται ή, βάσει διαιρέσεως του συνόλου
τής χώρας εις περιφερείας προγράμματος, κατάρτισις και εφαρμογή προγραμμάτων αναπτύξεως oV
έκάστην εξ αυτών, ένηρμονισμένο^ν μεταξύ των
και προς το έθνικον πρόγραμμα αναπτύξεως.
Είδικώτερον, ώς διαδικασία, διαλαμβάνει τήν
συνθετικήν έξέτασιν των προβλημάτων και δυνατο
τήτων αναπτύξεως, ώς και του σχετικού κόστους,
δι' έκάστην περιφέρειαν, και τήν συγκριτικήν τοι
αύτη ν μεταξύ των διαφόρων περιφερειών εντός τών
πλαισίων του εθνικού προγράμματος προς τον σκοπον τής καλλιτέρας δυνατής αξιοποιήσεως τών
φυσικών και ανθρωπίνων πόρων εκάστης περιφε
ρείας και του συνόλου τής χώρας και τήν δημιουργίαν τών απαραιτήτων συνθηκών δια τήν έφαρμογήν τής εθνικής πολιτικής οικονομικής καί κοινω
νικής αναπτύξεως.
Τέλος, ώς πολιτική περιφερειακής
αναπτύξεως
νοείται το σύνολον τών αμέσων καί έμμεσων οικο
νομικών, κοινωνικών, θεσμικών, διοικητικών καί
λοιπών μέτρων προς έπίτευξιν τών επιδιώξεων
περιφερειακής αναπτύξεως δια το σύνολον τών περι
φερειών μιας χώρας. Πρόκειται περί τής ε&νικής
πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως, προκυπτού
σης εκ τής συνθέσεως τής ειδικής πολιτικής άνα-
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πτύξεως των επί μέρους περιφερειών μιας χώρας,
το περιεχόμενον της οποίας ποικίλλει αναλόγως
προς την φάσιν αναπτύξεως της χώρας και τάς μορφας του περιφερειακού προβλήματος εις ταύτην.

3. Ai Συνήθεις Μορφαί τοΰ Περιφερειακού Προβλήμα
τος (ή της μή Συμμέτρου 'Αναπτύξεως εις τον Χωρον),
ή Έξέλιξις τούτων κατά τάς Φάσεις 'Αναπτύξεως μιας
Χώρας και ή 'Αντίστοιχος Σημασία τής Πολιτικής
Περιφερειακής 'Αναπτύξεως
Είναι συνεπώς χρήσιμον να εξετασθούν, έν συν
τομία, αϊ συνήθεις μορφαί υπό τας οποίας έκδηλοΰται το περιφερειακόν πρόβλημα, ή άλλως ή μή
σύμμετρος άνάπτυξις εις τον χώρον, κατά τας
διαφόρους φάσεις αναπτύξεως μιας χώρας, τα κύ
ρια προβλήματα τα όποια καλείται να αντιμετώ
πιση ή εθνική πολιτική περιφερειακής αναπτύ
ξεως, ως και ή σχετική σημασία ταύτης αναλόγως
της φάσεως αναπτύξεως της χώρας.
Κατ' αρχήν δέον να ύπογραμμισθή δτι ή συστη
ματική παρατήρησις, ή μελέτη και το ενδιαφέρον
τών διαφόρων χωρών δια τας εις τον χώρον εκ
δηλώσεις και συνεπείας της διαδικασίας οικονομι
κής αναπτύξεως ήρχισαν μόλις μετά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον, μετά τα θέματα της εθνικής ανε
ξαρτησίας, της οικονομικής αναπτύξεως επί εθνι
κού επιπέδου και τήν υιοθέτησιν τοΰ προγραμ
ματισμού ταύτης. Εις πλείστας χώρας έγένετο
προοδευτικώς άντιληπτον δτι ό μηχανισμός της
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ελευθέρας οικονομίας ή 6 αναληφθείς εθνικός προ
γραμματισμός δέν έξησφάλιζον επαρκή οίκονομικήν, κοινωνικήν και πολιτιστικήν όμοιογένειαν
μεταξύ των περιφερειών έκαστης χώρας, ενώ πα
ραλλήλως ή ανάγκη συντονισμού των μεμονωμέ
νων έργων μεταξύ των και προς τάς έθνικάς επι
διώξεις καθίστατο συνεχώς έπιτακτικωτέρα.
Εις την Εύρώπην, ε'ιδικώτερον, το ενδιαφέρον
προεκλήθη από την ταχυτάτην μεταπολεμικήν άναδιάρθρωσιν της οικονομίας των διαφόρων χωρών
ως αποτέλεσμα της αποκαταστάσεως εκ τών ζη
μιών του πολέμου και άπό την συγκέντρωσιν της
σχετικής προσπάθειας εις τάς προπολεμικώς άνεπτυγμένας ήδη περιφερείας, ήτις συνετέλεσεν εις
την περαιτέρω διεύρυνσιν τής διαφοράς μεταξύ τού
των καί τών όλιγώτερον ανεπτυγμένων περιφε
ρειών. Έ ξ άλλου, ή τεραστία τεχνολογική πρόοδος
ήτις ήκολούθησε τήν λήξιν του πολέμου, ιδία εις
τάς τηλεπικοινωνίας καί μεταφοράς, συνέβαλεν εις
τήν συνειδητοποίησιν τών περιφερειακών τούτων
διαφορών, ενώ ταυτοχρόνως ήχρήστευσεν εν μέρει
τα κατά παράδοσιν βιομηχανικά κέντρα καί προεκάλεσεν οξύτατα κοινωνικά προβλήματα. Ωσαύ
τως, αϊ σημειωθεισαι μεγάλαι πληθυσμιακαί μετα
κινήσεις εκ τών αγροτικών περιοχών προς μικρόν
αριθμόν αστικών κέντρων καί ιδία τήν Πρωτεύουσαν, συνοδευόμεναι υπό μετακινήσεων επιχειρημα
τιών, αγαθών καί κεφαλαίων, κατέστησαν έκδηλον
τήν άναπτυσσομένην άσύμμετρον κατανομήν τών
παραγωγικών δραστηριοτήτων καί πληθυσμού εις

78

τον έθνικον χώρον. Τέλος, ή γενικώς αναγνωρι
σθείσα νέα ευθύνη του Κράτους δια την έξασφάλισιν της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας με
ταξύ κοινωνικών ομάδων και περιφερειών και το
πολιτικον ενδιαφέρον δια την πρόληψιν κοινωνικο
πολιτικών διαταραχών συνετέλεσαν εις την έκδήλωσιν συγκεκριμένου κρατικού ενδιαφέροντος, είτε
δια της καταρτίσεως και εφαρμογής ειδικών προ
γραμμάτων περιφερειακής αναπτύξεως (ως π.χ. το
πρόγραμμα τής Cassa per il Mezzogiorno εις Nóτιον Ίταλίαν), είτε δια τής περιφερειακοποιήσεως
του εθνικού προγράμματος (ως π.χ. έν Γαλλία),
είτε προοδευτικώς δια συνδυασμού αμφοτέρων τών
μεθόδων.
Ή πρώτη συστηματική διερεύνησις τών βασικών
μορφών υπό τάς οποίας έκδηλοΰται ή ασύμμετρος
άνάπτυξις εις τον χώρον έγένετο μόλις το 1955 υπό
τής Οικονομικής Επιτροπής δια την Εύρώπην του
'Οργανισμού'Ηνωμένων Εθνών. Ή μελέτη αυτή,
ήτις, σημειωτέον, απετέλεσε το έμπειρικον ύπόβαθρον τών πρώτων θεωριών επί τής οικονομικής του
χώρου, διεπίστωσεν δτι ή βασική μορφή τής ασύμ
μετρου αναπτύξεως εις τον χώρον είναι ή μεταξν
κέντρου και περιφερείας. Ή μορφή αύτη ισχύει ως
ή σημαντικωτέρα ακόμη και εις ευρύτερους οικονο
μικούς χώρους, ως τής Δυτικής Ευρώπης.
Εις το έπίπεδον μιας συγκεκριμένης χώρας, ή
βασική μορφή τής ασύμμετρου αναπτύξεως εις τον
χώρον ή άλλως του περιφερειακού προβλήματος
έκδηλοΰται ως σημαντική διαφορά εις τήν κατα79

νομήν δραστηριοτήτων, πληθυσμού και δρων δια
βιώσεως τούτου μεταξύ του κέντρου (πρωτευούσης)
και της περιφερείας (λοιπής χώρας). Έ τ ε ρ α ι μορφαί,
επίσης άπαντώμεναι επί επιπέδου χώρας, είναι αϊ
διαφοραί μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της χ ώ 
ρας και μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου. *Ή
βασική μορφή πάντως μεταξύ Πρωτευούσης και
λοιπής χώρας είναι ή σημαντικωτέρα, καθ' όσον
είναι ή το πρώτον εμφανιζόμενη, ή περισσότερον
διαρκούσα και ή διαδραματίζουσα άποφασιστικον
ρόλον εις τήν σχετικήν διαμόρφωσιν καί σημασίαν
των δύο ετέρων μορφών κατά τάς διαφόρους φά
σεις αναπτύξεως μιας χώρας. Έ π ί τούτου υφίστα
ται σήμερον γενική συμφωνία των θεωρητικών καί
πρακτικών μελετητών της οικονομικής του χώρου,
κατόπιν νεωτέρων ερευνών καί εις ετέρας έκτος τής
Ευρώπης χώρας.
Σχετικώς μέ τήν έξέλιξιν τών ανωτέρω μορφών
του περιφερειακού προβλήματος κατά τας διαφό
ρους φάσεις αναπτύξεως μιας χώρας καί συνεπώς
το περιεχόμενον καί τήν σημασίαν τής αντιστοίχου
πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως δυνάμεθα να
παρατηρήσωμεν τα κάτωθι :
'Εάν ταξινομήσωμεν τάς φάσεις αναπτύξεως
μιας χώρας έπί τή βάσει π. χ. τής ποσοστιαίας
συμμετοχής τής βιομηχανίας εις το άκαθάριστον
έγχώριον προϊόν ταύτης καί λάβωμεν διαδοχικώς
τα ποσοστά 0-10 %, 10-25 %, 25-50 % καί 50-φθΐνον πάλιν δυνάμεθα να διακρίνωμεν τεσσάρας αν
τιστοίχους φάσεις: Τήν προβιομηχανικήν, τήν με-
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ταβατικήν (προς β LO μηχανική ν), την βιομηχανικών
και την μεταβιομηχανικήν. Εμπειρικά! παρατηρή
σεις επί χωρών ανηκουσών εις τάς διαφόρους ταύ
τας φάσεις έχουν οδηγήσει εις την έξαγωγήν των
έξης συμπερασμάτων :
α ) Κατά τήν προβωμηχανικήν φάσιν (π.χ. χώραι
ώς το 'Αφγανιστάν, ή Βολιβία κλπ. ) το ενδιαφέρον
δια τήν οργάνωσιν του χώρου και τήν άντιμετώπισιν περιφερειακών προβλημάτων είναι ελάχιστον.
Καίτοι ή άντίθεσις μεταξύ κέντρου και περιφερείας
υφίσταται, αϊ κύριαι άναπτυξιακαί προσπάθειαι
κατευθύνονται εις τήν δημιουργίαν βάσεων εθνικής
μάλλον αναπτύξεως, ώς π.χ. προγράμματα εκπαι
δεύσεως, υγείας, γεωργικής βελτιώσεως, μεταφο
ρών κλπ. Ή περιφερειακή πολιτική δθεν είναι σχε
τικώς ασήμαντος.
β ) Εις το έτερον άκρον της κλίμακος, τήν μετα
βιομηχανικήν φάσιν (ώς π.χ. αϊ Η Π Α ) , ή οικονομία
της χώρας^εχει επιτύχει πλέον τήν πλήρη ένοποίησιν του οικονομικού της χώρου δια της δημιουργίας
αποδοτικής εθνικής άγορας αγαθών και παραγωγι
κών συντελεστών, αι διαφοραί μεταξύ κέντρου περιφερείας, μεταξύ περιφερειών και πόλεων - υπαί
θρου έχουν σμικρυνθή σημαντικώς και ή πολιτική
περιφερειακής αναπτύξεως λαμβάνει πλέον τήν νέαν
μορφήν τής μερίμνης δια τήν πολεοδομικήν άνανέωσιν και άνάπλασιν, έξασφάλισιν επάρκειας συγ
κοινωνιών και λοιπών υπηρεσιών εντός τών μη
τροπολιτικών περιφερειών, διατήρησιν του τοπίου,
διαρρύθμισιν τών ελευθέρων χώρων κλπ.
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γ ) Etvoci ή μεταβατική φάσις (προς την εκβιομη
χάνισαν ), κατά την οποίαν ή σημασία της οργανώ
σεως του χώρου και της ασκήσεως δυναμικής εθνι
κής περιφερειακής πολιτικής είναι κρίσιμος (περίπτωσις χωρών ώς ή Βραζιλία, ή Ελλάς, ή 'Ινδία
κλπ. ). Τοΰτο διότι, αφ' ενός μεν κατά την φάσιν
ταύτην επισυμβαίνουν διαρθρωτικά! μεταβολαι εις
τον χώρον, λόγω τής μεταβάσεως από την γεωργικήν εις την βιομηχανικήν δομήν τής οικονομίας,
άφ' ετέρου δε διότι μέρος των παραγωγικών πόρων
τής οικονομίας παραμένει εισέτι άνεκμετάλλευτον.
Κατά την φάσιν ταύτην και αί τρεις μορφα! του
περιφερειακού προβλήματος προσλαμβάνουν την
μεγίστην οξύτητα, ταυτοχρόνως όμως παρουσιάζε
ται και ή ύστατη ευκαιρία προλήψεως τών δυσμε
νών συνεπειών έξ αυτών, αίτινες αναλύονται εις το
τμήμα 4 και αι όποΐαι δύνανται να καθυστερήσουν
την μετάβασιν τής οικονομίας εις το βιομηχανικον
στάδιον ή να κληροδοτήσουν, τουλάχιστον, εις αυ
τήν δυσμενείς οίκονομικάς, κοινωνικάς, χωροταξικας και ιδία πολιτικάς συνθήκας.
δ) Πράγματι, "υπολείμματα περιφερειακών προ
βλημάτων συνεχίζονται και κατά την βιομηχανικήν
φάσιν αναπτύξεως μιας χώρας (π.χ. 'Αγγλία, Γαλ
λία, Γερμανία). Πλην, ή έπιτευχθεισα ήδη ευημε
ρία επιτρέπει την πλέον άνετον άντιμετώπισίν των.
Ή εμφασις τής πολιτικής περιφερειακής αναπτύ
ξεως κατά την φάσιν ταύτην είναι μάλλον εις τας
βιομηχανικάς περιοχάς με φθίνουσας μερικώς βιο
μηχανίας, εις τήν άνάπτυξιν άπομεμονωμένων
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γεωργικών περιοχών, εις τήν άνανεωσιν τών πό
λεων και τήν προσαρμογήν της οικονομίας προς τάς
συνθήκας ευρύτερων οικονομικών χώρων.
Etvat δ&εν προφανές δτι ή μεταβατική φάαις ανα
πτύξεως μιας οικονομίας είναι ή πλέον κρίσιμος άπό
πλευράς εγκαίρου εξασφαλίσεως τών
απαραιτήτων
συν&ηκών οργανώσεως του οικονομικού, κοινωνικού
και φυσικού χώρου ταύτης και επιτεύξεως της μεγί
στης δυνατής και Ισόρροπου ευημερίας κατά τάς επομένας φάσεις. Είναι οΰτω σκόπιμον όπως εξετα
σθούν λεπτομερέστερο ν τα κύρια αίτια και αϊ βασικαί συνέπειαι εκ του περιφερειακού προβλήματος εις
μίαν άναπτυσσομένην, μεταβατικήν προς έκβιομηχάνισιν, οίκονομίαν, εις περίπτωσιν ελλείψεως κα
ταλλήλου πολιτικής, και οι ε'ιδικώτεροι λόγοι οίτινες
επιβάλλουν τήν άνάληψιν εθνικής πολιτικής περιφε
ρειακής αναπτύξεως, επί τή βάσει ενός ενιαίου συ
στήματος έθνικοΰ-περιφερειακου προγραμματισμού.

4. Τα Κύρια Αίτια και αϊ Βασικαί Συνέπειαι έκ του Πε
ρίφερε ιακοβ Προβλήματος είς μίαν Άναπτυσσομένην
Χώραν, εις Περίπτωσιν Ελλείψεως Καταλλήλου Πο
λιτικής. Οί Λόγοι Υίοθετήσεως Εθνικής Πολιτικής
Περιφερειακής 'Αναπτύξεως
Έ κ τής ιστορικής έπισκοπήσεως τής εμφανί
σεως και εξελίξεως του περιφερειακού προβλήμα
τος είς διαφόρους άναπτυσσομένας χώρας έχει διαπιστωθή δτι βασικον αίτιον τούτου είναι ή ύπαρξις
είς τάς χώρας ταύτας διαρθρωτικών στενοτήτων,
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αιτινες παρεμποδίζουν την όμαλήν λειτουργίαν του
μηχανισμού της αγοράς και συνεπάγονται, τήν, κατά
σωρευτικον τρόπον, δημιουργίαν δυαδικής οικονο
μίας. Καίτοι αι περιφέρειαι μιας χώρας είναι δυνα
τόν να διαθέτουν διάφορα αρχικά επίπεδα και διάρθρωσιν φυσικών πόρων, ώρισμέναι δε εξ αυτών να
είχον εύνοηθή κατά το παρελθόν δι' υψηλής παρα
γωγικότατος δραστηριοτήτων, εν τούτοις ή ατελής
λειτουργία του μηχανισμού τής αγοράς συνεπάγεται
συνήθως τήν ύπερβολικήν συγκέντρωσιν οικονομι
κών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και πληθυ
σμού εις εν ή δύο κέντρα (κυρίως μόνον εις τήν
Πρωτεύουσαν ) και τήν σχετική ν ύποανάπτυξιν τής
υπολοίπου χώρας. Ώ ς είδικώτεροι λόγοι δύναται
να αναφερθούν: ή ελλειψις επαρκούς πληροφορή
σεως περί τών ευκαιριών επενδύσεως εις τήν έκτος
του κέντρου χώραν, ή προτίμησις τών επιχειρημα
τιών δια τάς ανέσεις τής Πρωτευούσης, ή σύμπτωσις ταύτης μετά του σημαντικωτέρου τμήματος τής
εθνικής αγοράς και ή εντεύθεν έγκατάστασις τών
προς τήν άγοράν προσανατολιζόμενων επιχειρή
σεων εις τήν Πρωτεύουσαν, ή συγκέντρωσις εις
ταύτην τών χρηματοδοτικών, τραπεζικών, επιστη
μονικών και κυβερνητικών υπηρεσιών, ή ανομοιο
γένεια καί ή εξ αυτής δυναμικότης και το πολιτιστικόν έπίπεδον του πληθυσμού τής Πρωτευούσης,
ή αδυναμία του πληθυσμού τής υπαίθρου να παρα
κολούθηση τάς συνεχείς κοινωνικοοικονομικας μεταβολάς εις το κέντρον κλπ.
Ή εκ τών προαναφερθέντων λόγων σωρευτική
84

διαδικασία έλξεως αγαθών, κεφαλαίων καΐ πληθυ
σμού εκ της περιφερείας προς την Πρωτεύουσαν και
ή υπερβολική συγκέντρωσις εις αυτήν των πλέον
παραγωγικών οικονομικών δραστηριοτήτων και
λοιπών κοινωνικών και διοικητικών λειτουργιών
έχει δυσμενείς συνεπείας δι' όλόκληρον τήν οίκονομίαν, εις περίπτωσιν ελλείψεως καταλλήλου πολιτι
κής παρεμβάσεως.
Δια μεν τήν περιφέρειαν συνεπάγεται ανεπαρκή
άξιοποίησιν τών φυσικών και ανθρωπίνων πόρων
και της υφισταμένης οικονομικής και κοινωνικής
υποδομής, τήν δημογραφικήν άποδυνάμωσιν ιδία
εκ τών νέων και πλέον δυναμικών στοιχείων, τήν
άποθάρρυνσιν αναλήψεως νέων επενδύσεων και τήν
ένίσχυσιν ούτω του «φαύλου κύκλου» της ύποαναπτύξεως και τής κοινωνικής και πνευματικής άποδιοργανώσεως. Δια τήν Πρωτεύουσαν συνεπάγεται
πληθυσμιακήν ύπερφόρτωσιν, άνάγκας προσθέτου
οικονομικής και κοινωνικής υποδομής, άτακτον άστικήν έπέκτασιν, ύποβάθμισιν παροχής κοινωνι
κών υπηρεσιών, διαφορισμον μεταξύ ιδιωτικού και
κοινωνικού κόστους, δυσμενείς ψυχολογικας και ψυχικάς καταστάσεις τών κατοίκων κλπ. Δια το σύ
νολον τής οικονομίας προκαλείται ή ασύμμετρος
κατανομή παραγωγικών δραστηριοτήτων, κοινωνι
κών και λοιπών λειτουργιών και πληθυσμού εις τον
χώρον, παραμελείται ή άξιοποίησις σημαντικών
φυσικών και ανθρωπίνων πόρων και δυσχεραίνεται
ή δημιουργία προϋποθέσεων αυτοδύναμου και συνε
χούς αναπτύξεως. Περαιτέρω, ή έμφάνισις και δια85

τήρησις ή έπαύξησις, πέραν ώρισμένων ορίων, των
διαφορών εισοδήματος και επιπέδου διαβιώσεως
μεταξύ κέντρου και περιφερείας είναι δυνατόν να
δημιουργήση ανεπιθύμητους κοινωνικάς και πολιτικάς διαταραχάς, αΕτινες αποτελούν άνασταλτικον
παράγοντα δια την έπίσπευσιν της οικονομικής ανα
πτύξεως της χώρας.
Αι προαναφερθεΐσαι διαπιστώσεις δια τα α'ίτια
καΐ τάς συνεπείας του περιφερειακού προβλήματος
δια τάς μεταβατικάς οικονομίας υποστηρίζονται
ομοφώνως ύφ' δλων των θεωρητικών της οικονο
μικής του χώρου, και του περιφερειακού προγραμ
ματισμού, ακόμη και υπ' εκείνων, ώς ό καθηγητής
Hirschman, οιτινες πρεσβεύουν δτι ή μή ισόρρο
πος περιφερειακή άνάπτυξις είναι αναγκαία στρα
τηγική δι' ώρισμένην φάσιν μιας οικονομίας και
δτι, μακροχρονίως, ό μηχανισμός της άγορας εξα
σφαλίζει τήν κατάλληλον ίσορροπίαν αναπτύξεως
εις τον χώρον. Γενική συμφωνία επίσης υφίσταται
επί του ρόλου του γενικού περιφερειακού προγραμ
ματισμού υπό τήν προαναφερθεΐσαν εννοιαν, ώς
βάσεως τής εν δεδομένη περιόδω στρατηγικής και
εθνικής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως.
Άλλα ή υιοθέτησις του γενικού περιφερειακού
προγραμματισμού επιβάλλεται δια τάς μεταβατικάς
οικονομίας και λόγω τών θετικών πλεονεκτημάτων
τα όποια προσφέρει εις τον πολλάκις γενικον και
συγκεντρωτικόν έθνικον προγραμματισμόν. Κατ'
άρτή^ ό περιφερειακός προγραμματισμός, δια του
πραγματιστικού και αποκεντρωμένου τρόπου προσ86

εγγίσεως των προβλημάτων αναπτύξεως, συγκε
κριμενοποιεί είς τον χώρον τάς συνήθως γενικάς
επιδιώξεις και τα μέτρα πολιτικής του εθνικού προ
γράμματος και διαγιγνώσκει τας οίκονομικάς, κοινωνικας και χωροταξικάς συνεπείας εκ τ ώ ν παρεμ
βάσεων τούτου, διευκολύνων ούτω τήν έφαρμογήν
της εθνικής πολιτικής αναπτύξεως. Έ ξ άλλου, δια
τής επιτόπιου διερευνήσεως τών προβλημάτων και
δυνατοτήτων τών περιφερειών παρέχει τήν δυνα
τότητα συμπληρώσεως του εθνικού προγράμματος
άπο πλευράς πληροφορήσεως και ανάγκης αντιμε
τωπίσεως υπ' αύτοΰ τών ειδικών περιφερειακών
προβλημάτων και δυνατοτήτων *. Περαιτέρω, δια
τ ώ ν ειδικών θεσμών τους οποίους χρησιμοποιεί,
ως π.χ. τα εν Ε λ λ ά δ ι Συμβούλια Περιφερειακής
'Αναπτύξεως, κινητοποιεί τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν, εκπαιδεύει επιχειρηματίας, παρακινεί το εν
διαφέρον δια τήν συμμετοχήν του πληθυσμού γενικώτερον'είς τήν προσπάθειαν οικονομικής αναπτύ
ξεως, έπαυξάνων τήν κοινωνικοοικονομικήν και πολιτικήν συνείδησιν εις το έπίπεδον περιφερείας, ήτις
αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεσιν οικονομικής, κοι
νωνικής και πολιτικής ισορροπίας εις μίαν χώραν.
5. Ai Βασικαί Επιδιώξεις και τά Γενικά Μέτρα τής
Εθνικής Πολιτικής Περιφερειακής 'Αναπτύξεως
Έ ν δψει τών ανωτέρω τίθεται το ερώτημα ποΐαι
δέον να είναι αϊ βασικαί επιδιώξεις και τα γενικά
* Βλέπε Η. Μπαλόπουλον, ένθ' ανωτέρω.
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μέτρα της εθνικής πολιτικής περιφερειακής ανα
πτύξεως εις μίαν μεταβατικήν οίκονομίαν.

A'. Ai βασικαί επιδιώξεις.

Κατ' αρχήν θα πρέπει να τονισθή δτι το περιε
χόμενο ν της εθνικής πολιτικής περιφερειακής ανα
πτύξεως δεν δύναται να είναι ειμή ή κατάλληλος
σύνθεσις των επιδιώξεων και μέτρων πολιτικής δια
τάς επί μέρους περιφερείας αναπτύξεως τής χώρας.
Τοΰτο ένεκα του δτι, ιδία κατά τήν μεταβατικήν
φάσιν αναπτύξεως μιας χο^ρας, διακρίνονται διάφο
ροι κατηγορίαι περιφερειών με ειδικά προβλήματα
και άνάγκας παρεμβάσεως δι' έκάστην εξ αυτών.
Αι κύριαι κατηγορίαι τοιούτων περιφερειών ανα
πτύξεως είναι:
α ) Πολικαί περιφερειαι ταχείας αναπτύξεως. Είναι
αϊ περιφερειαι πέριξ τής Πρωτευούσης ή άλλων με
γάλων αστικών κέντρων με προβλήματα και προοπτικάς αναπτύξεως ανάλογους προς τας βιομηχανικας ή μεταβιομηχανικας ήδη οικονομίας. Τα κύ
ρια προβλήματα τών εν λόγω περιφερειών είναι ή
διατήρησις του ήδη υψηλού ρυθμού αναπτύξεως και
ή εσωτερική όργάνωσις τούτων, άπο οικονομικο
κοινωνικής και ιδία χωροταξικής απόψεως, προς
αποφυγήν εμφανίσεως βασικών στενοτήτων και
10
άποδιοργανώσεως .
Ή κατάλληλος πολιτική αναπτύξεως, δια τάς
περιφερείας ταύτας, διευκολυνομένη εκ του δτι :
α) ό αναμενόμενος ρυθμός αναπτύξεως είναι συνή88

θως λίαν υψηλός, β ) ή ταχεία εθνική άνάπτυξις έξυπονοεΐ ταχύν ρυθμόν αναπτύξεως των περιφερειών
τούτων και γ ) ή συμμετοχή τών επενδύσεων του
Δημοσίου εις τάς συνολικάς επενδύσεις είναι λίαν
υψηλή, δέον να περιλαμβάνη :
i. Τον μακροχρόνιον προγραμματισμον της απαι
τουμένης οικονομικής και κοινωνικής υποδομής,
συμφώνως προς τήν άναμενομένην αύξησιν δραστη
ριοτήτων, εισοδήματος, απασχολήσεως καί πληθυ
σμού.
π. Τον επακριβή, κατά το δυνατόν, καθορισμον
του αρίστου μεγέθους τής περιφερείας καί τήν έπεξεργασίαν δια ταύτην ενός χάρτου περιφερειακής
αναπτύξεως, έξασφαλίζοντος τήν εις τον χώρον συνέπειαν τών προγραμματιζόμενων έργων οικονομι
κής καί κοινωνικής υποδομής.
iii. Τήν κοινήν από πλευράς χωροταξίας καί οι
κονομικού προγραμματισμού άντιμετώπισιν τών
προβλημάτων, δια τής δημιουργίας μικτών ομάδων
εξ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων.
iv. Τήν θέσπισιν επαρκών μέτρων ελέγχου χρή
σεως γής, δια του συστήματος π.χ. του zoning, καί
άλλων χωροταξικών ρυθμίσεων καί μετρούν, δια
τών οποίων αφ' ενός μεν θα καθοδηγήται ή ιδιω
τική πρωτοβουλία προς έπιθυμητας χρήσεις, προς
τάς οποίας θα είναι ένηρμονισμέναι καί αί δημόσιαι
επενδύσεις, άφ' ετέρου δέ, αρνητικώς, θα αποφεύ
γεται ή άσχετος καί ανεπιθύμητος έγκατάστασις
δραστηριοτήτων εις τα διάφορα τμήματα τής περι
φερείας.
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Ή ορθή καί αποτελεσματική πολιτική αναπτύ
ξεως και χωροταξικής διαρρυθμίσεως δια τάς τοι
αύτας περιφερείας δεν έχει μόνον σημασίαν δια τήν
έσωτερικήν λειτουργίαν των δραστηριοτήτων καί
τήν εύημερίαν του πληθυσμού αυτών, δστις συνή
θως υπερβαίνει το 1 /3 του συνόλου της χώρας, άλλα
καί δια τας λοιπάς περιφερείας ταύτης. Τούτο ένε
κα του δτι αϊ πολικαί περιφέρειαι, καί ιδία της
Πρωτευούσης, ασκούν έθνικάς λειτουργίας, αιτινες
αντανακλώνται εφ' ολοκλήρου του χώρου μιας οικο
νομίας καί διασυνδέουν τα προβλήματα καί τάς δυ
νατότητας αναπτύξεως μεταξύ κέντρου καί περι
φερείας.
β) 'Αναπτυσσόμενοι δυναμικοί περιφέρειαι περισ
σοτέρων πόλων και αξόνων αναπτύξεως. Αι περιφέ
ρειαι αύται, περιλαμβάνουσαι περισσοτέρους άλλα
μικροτέρας σημασίας πόλους αναπτύξεως, χαρα
κτηρίζονται άπο προβλήματα εντατικής γεωργικής
αναπτύξεως, πέριξ τών αστικών κέντρων, έκβιομηχανίσεως τούτων καί οργανώσεως των προς υποδο
χή ν του μετακινουμένου πληθυσμού εκ τών πέριξ
γεωργικών περιοχών. Ώ ς εκ τούτου ή κατάλληλος
πολιτική δια τας τοιαύτας περιφερείας δέον δπως
άποσκοπή εις τήν ταχεΐαν προσαρμογήν της γεωρ
γίας εις πλέον έντατικάς μορφάς εκμεταλλεύσεως,
οργάνωσιν της μεταφοράς καί εμπορίας τών γεωρ
γικών προϊόντων, ίδρυσιν γεωργικών βιομηχανιών,
προοδευτικήν διαφοροποίησιν της βιομηχανικής α
ναπτύξεως τών κέντρων καί οργάνωσιν τών κοινω
νικών καί λοιπών λειτουργιών καί υπηρεσιών τού90

των δια της εγκαίρου καταρτίσεως και εφαρμογής
αρτίων σχεδίων χωροταξικής αναπτύξεως και πο
λεοδομίας.
γ) Περιφερειαι αξιοποιήσεως νέων πλουτοπαραγω
γικών πόρων. Τα προβλήματα τών εν λόγω περιφε
ρειών δύνανται να διαφέρουν αναλόγως τών προς
άξιοποίησιν πόρων, π.χ. γεωργικού εδάφους, δασών
ή αλιευτικής περιοχής, υπεδάφους, υδροηλεκτρικής
ενεργείας κλπ., του μεγέθους τής περιφερείας και
τής αποστάσεως ταύτης άπο αστικά κέντρα ή πολικάς περιφερείας, τής πυκνότητος του πληθυσμού
κλπ. Κυρία προσπάθεια τής πολιτικής αναπτύ
ξεως δια τάς εν λόγω περιφερείας είναι συνήθως,
πέραν τής συστηματικής αξιοποιήσεως τών αντι
στοίχων πόρων δια τής εκτελέσεως έργων και
διενεργείας επενδύσεων, ή ίδρυσις ειδικού φορέως
και ή δημιουργία προϋποθέσεων διαφοροποιήσεως
τής οικονομικής και κοινωνικής δομής, δια τής ενι
σχύσεως τής αναπτύξεως αστικών κέντρων και διασυνδέσεως προς την λοιπήν χώραν.
δ) "Ηδη ανεπτυγμεναι περιφερειαι αλλά με φθί
νουσας δραστηριότητας. Πρόκειται περί περιοχών
παλαιάς βιομηχανικής διαρθρώσεως και οικιστικής
εγκαταστάσεως, αί όποΐαι, λόγω τεχνολογικών εξε
λίξεων και μεταβολής τής ζητήσεως δια τα υπ' αυ
τών παραγόμενα προϊόντα, αντιμετωπίζουν προ
βλήματα οικονομικής αναδιαρθρώσεως και κοινωνι
κής αναδιοργανώσεως, προσαρμογής του εργατικού
δυναμικού, πολεοδομικής αναπλάσεως κλπ. Αί περι
φέρεια αύται, πλέον συνήθεις εις τάς βιομηχανικώς
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ήδη άνεπτυγμένας χώρας, υφίστανται είς περιωρισμένον αριθμόν, κυρίως υπό την μορφήν διάσπαρ
των περιοχών, και είς τάς μεταβατικάς οικονομίας.
Βασικαι επιδιώξεις της πολιτικής αναπτύξεως δια
τας περιφερείας ταύτας δέον να είναι ή προσπάθεια
διασυνδέσεως προς δυναμικάς πολικάς περιφερείας
και ή έγκατάστασις συγχρόνων ελαφρών βιομηχα
νιών δια την άπορρόφησιν του υποαπασχολουμένου
εργατικού δυναμικού, ή ιδρυσις σχολών τεχνικής
εκπαιδεύσεως, ή οργάνωσις τών κοινωνικών υπηρε
σιών είς τα κύρια αστικά κέντρα της περιφερείας, ή
πολεοδομική άνανέωσις και άνάπλασις τούτων κλπ.
ε) Περιφέρειαι ειδικών προβλημάτων. Είναι αϊ
περιφέρειαι τών οποίων οι πόροι ή ή θέσις καθι
στούν άναγκαίαν μίαν είδικήν πολιτικήν αναπτύ
ξεως, ως π.χ. προκειμένου περί ακριτικών περιο
χών, τουριστικών ζωνών, εκτελέσεως μεγάλων έρ
γων υδρεύσεως, στρατιωτικών ζωνών κλπ. Είναι
εμφανές οτι εις ώρισμένας περιπτώσεις τοιούτων
περιφερειών έξωοικονομικά κριτήρια προσδιορίζουν
κατά κύριον λόγον την άντίστοιχον πολιτικήν.
Αί ανωτέρω κατηγορίαι περιφερειών και ή αντί
στοιχος πολιτική αναπτύξεως έχουν διάφορον σχετικήν βαρύτητα είς τήν διαμόρφωσιν της εθνικής
πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως και οργανώ
σεως του χώρου, αναλόγως τής θέσεως τής οικονο
μίας μιας χώρας εντός τής φάσεως μεταβάσεως
της προς τήν έκβιομηχάνισιν. "Οσον ή χώρα απο
μακρύνεται τής προβιομηχανικής περιόδου και πλη
σιάζει τήν έ'ναρξιν τής έκβιομηχανίσεώς της τόσον
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ή σημασία των πολικών περιφερειών, τών δυναμι
κών περιφερειών περισσοτέρων πόλων αναπτύξεως
και τών ανεπτυγμένων περιφερειών με φθίνουσας
δραστηριότητας, ως και της αντιστοίχου πολιτικής,
αυξάνει, ενώ ή σημασία τών περιφερειών αξιοποιή
σεως πλουτοπαραγωγικών πόρων καί ώρισμένων
εκ τών προβληματικών περιφερειών μειοΰται. Εί
ναι δυνατόν, συνεπώς, ή εθνική πολιτική περιφε
ρειακής αναπτύξεως να διαφέρη εις περιεχόμενον
καί εμφασιν ακόμη καί μεταξύ χωρών ευρισκομέ
νων εις τήν εύρεΐαν μεταβατικήν φάσιν προς τήν
έκβιομηχάνισιν. Τοΰτο είναι ιδιαιτέρως εκδηλον εν
σχέσει προς τους συγκεκριμένους στόχους τής εθνι
κής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως εντός τών
πλαισίων τών μεσοπρόθεσμων (συνήθως πενταε
τών) εθνικών προγραμμάτων, δια τών οποίων εκ
φράζονται αϊ ε'ιδικαί, πολιτικαί, κοινωνικαί καί οι
κονομικά], επιδιώξεις έκαστης χώρας καί ή επιλε
γείσα στρατηγική οικονομικής αναπτύξεως δια τήν
περίοδον τής αντιστοίχου πενταετίας.
'Αντιθέτως, δύναται να λεχθή δτι αϊ μακροχρονιώτεραι επιδιώξεις περιφερειακής αναπτύξεως καί
οργανώσεως του χώρου, τουτέστιν δια τήν συνολικήν μεταβατικήν περίοδον προς τήν έκβιομηχάνι
σιν, είναι κοιναί δια τάς διαφόρους χώρας. Δια
τους σκοπούς τής παρούσης εργασίας αϊ βασικαί
μακροχρόνιοι επιδιώξεις τής εθνικής πολιτικής
περιφερειακής αναπτύξεως καί οργανώσεως του
χώρου δύνανται να διακριθούν ε'ις τάς κάτωθι τρεις
γενικάς τοιαύτας :
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i. Τήν καλυτεραν άξιοποίησιν τών παραγωγικών
πόρων τής χώρας.
ii. Την επίτευξιν ορισμένης κοινωνικοοικονομικής
ισορροπίας μεταζυ των περιφερειών της χώρας.
ili. Την βελτίωσιν τών γενικών συνθηκών διαβιώ
σεως ολοκλήρου του πλη&υσμοϋ της χώρας.
Ή πρώτη γενική επιδίωξις αντιστοιχεί εις την
οίκονομικήν θεώρησιν της αποστολής της περιφε
ρειακής αναπτύξεως. 'Αποτελεί συνέπειαν της α
ναγνωρίσεως της ανάγκης προβολής εις τον χώρον
της εθνικής πολιτικής αναπτύξεως διά την έξασφάλισιν του γεωγραφικού συντονισμού τών μεμονω
μένων έργων, τον έναρμονισμον εθνικών και τοπι
κών πρωτοβουλιών και τών δυνατοτήτων χρημα
τοδοτήσεως ενός συγκεκριμένου έργου, την κινητοποίησιν άδρανούντων τοπικών πόρων και την συμπλήρωσιν τής πληροφορήσεως του εθνικού προ
γράμματος, ιδία περί τα ποιοτικά στοιχεία και τήν
δημιουργίαν εξωτερικών οικονομιών ή άντιοικονομιών εκ τής συγκεντρώσεως δραστηριοτήτων εις
τινας περιοχάς.
Ή έπιδίωξις αυτή σημαίνει τήν άνάπτυξιν τών
φυσικών και ανθρωπίνων πόρων εκάστης περιφε
ρειακής οικονομίας συμφώνως προς τα δυναμικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα τής περιφερείας και
προς τον σκοπόν μεγιστοποιήσεως τής συμβολής
ταύτης εις τήν έθνικήν άνάπτυξιν. Ώ ς εκ τούτου,
έθνικοοικονομικα κριτήρια άποδοτικότητος δέον
δπως διέπουν τήν διαπεριφερειακή ν κατανομήν τών
επενδύσεων, ενώ παραλλήλως δέον δπως δημιουρ94

γηθουν συνθήκαι αποδοτικής λειτουργίας της εθνικής
αγοράς αγαθών και παραγωγικών συντελεστών.
Ή δευτέρα επιδίωξις, τής επιτεύξεως ώρισμένης
κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας μεταξύ τών περι
φερειών τής χώρας, αντιστοιχεί περισσότερο ν εις
τήν κοινωνικήν άποψιν τής περιφερειακής αναπτύ
ξεως. Λαμβάνει ιδιαιτέρως υπ' όψιν το δτι ή λει
τουργία του μηχανισμού αγοράς δύναται να προκαλέση ύπέρμετρον συγκέντρωσιν εις ώρισμένας περι
φερείας τής βιομηχανικής και γενικωτέρας αναπτύ
ξεως, διαφορισμον εις τάς ευκαιρίας απασχολήσεως
και συνθήκας διαβιώσεως μεταξύ περιφερειών, πολ
λάκις δε αυτήν ταύτην τήν ύποανάπτυξιν ώρισμένων εξ αυτών. Ώ ς εκ τούτου, ως είδικωτέρα κοι
νωνική έπιδίωξις τίθεται συνήθως, αρνητικώς, ή
αποφυγή δημιουργίας απαραδέκτων διαφορών εισο
δήματος, απασχολήσεως και ορών διαβιώσεως με
ταξύ περιφερειών, αιτινες δύνανται να δημιουργή
σουν κοινωνικήν άποδιοργάνωσιν και πολιτικήν
άντίδρασιν. Προς αποφυγήν τούτου απαιτείται ή
όρθολογικωτέρα κατανομή δραστηριοτήτων μεταξύ
περιφερειών, ή διατήρησις ενός ελαχίστου επιπέδου
επενδύσεων εις τας ασθενεστέρας περιφερείας δια
τήν διαφύλαξιν τών δυνατοτήτων αναπτύξεως εις
το μέλλον, ή παροχή επαρκών ευκαιριών απασχο
λήσεως έπιτοπίως, ή ένίσχυσις του εισοδήματος τών
πτωχότερων περιφερειών και ή παροχή εις αύτας
τών καταλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών.
Ή εμφασις εις τάς κοινωνικάς απόψεις τής περι
φερειακής αναπτύξεως και ιδία ή επιτόπιος δημι95

ουργία ευκαιριών απασχολήσεως δεν σημαίνει βε
βαίως άρνησιν της κινητικότητος του πληθυσμού
μεταξύ περιφερειών, και ιδία εκ τών περιοχών αιτινες δεν παρουσιάζουν δυνατότητας αναπτύξεως.
Σημαίνει δτι δέον να λαμβάνονται υπ' όψιν od δυ
σμενείς κοινωνικαι επιδράσεις και κοινωνιολογικά!
αντιδράσεις εκ της αδικαιολογήτου και υπέρμετρου
μεταναστεύσεως έξ ώρισμένων περιοχών και να
επιδιώκεται ή διακράτησις του πληθυσμού, δια της
δημιουργίας επαρκών ευκαιριών απασχολήσεως, εις
τάς περιοχάς αιτινες διαθέτουν δυνατότητας μη
άξιοποιουμένας έπί του παρόντος υπό του μηχανι
σμού άγορας.
Ή τρίτη γενική επιδίωζις, ή βελτίωσις τών γενι
κών συνθηκών διαβιώσεως του πληθυσμού της χώ
ρας, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπ' όψιν τας κοινωνικάς
και κοινωνιολογικάς απόψεις της περιφερειακής
αναπτύξεως και της οργανώσεως του χώρου. Εις
την έπιδίωξιν ταύτην υπάγονται αϊ είδικώτεραι
προσπάθειαι διατηρήσεως και βελτιώσεως του κοι
νωνικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος
και άξιων τών διαφόρων περιφερειών, ή βελτίωσις
του επιπέδου τών παρεχομένων συγχρόνων κοινω
νικών υπηρεσιών και ανέσεων εις τους κατοίκους
τών πόλεων και της υπαίθρου, ως και ή έξασφάλισις της συμμετοχής του πληθυσμού εις τήν κατάρτισιν τών προγραμμάτων αναπτύξεως και τήν λήψιν τών σχετικών αποφάσεων *.
* Δια τήν τρίτην έπιδίωξιν βλέπε είδικώτερον τάς ομιλίας τών
κ.κ. Ν. Κατοχιανοΰ, Α. Άραβαντινου και Δ. Τσαούση.
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*Η ταυτόχρονος προώθησιςτών ανωτέρω μακρο
χρονίων επιδιώξεων της εθνικής πολιτικής περιφε
ρειακής αναπτύξεως είναι επιτακτική κατά τήν μεταβατικήν φάσιν αναπτύξεως μιας οικονομίας, £να
εξασφαλισθούν εγκαίρως αϊ άναγκαιοΰσαι προϋπο
θέσεις επισπεύσεως των επομένων φάσεων βιομη
χανικής και μεταβιομηχανικής αναπτύξεως και
αντιμετωπισθούν επιτυχώς τα κατ' αύτας προβλή
ματα οργανώσεως του οικονομικού, κοινωνικού και
φυσικού χώρου. Έ ξ άλλου, είναι εμφανές δτι ό βα
θμός σχετικής προωθήσεο^ς των επί μέρους επιδιώ
ξεων εντός των πλαισίων των διαδοχικών πενταε
τών εθνικών προγραμμάτων εξαρτάται εκ τών συγ
κεκριμένων πολιτικών και κοινωνικών αποφάσεων
τής πολιτικής εξουσίας και τής υιοθετούμενης στρα
τηγικής οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως δι'
εκάστη ν πενταετίαν*.
Β'. Γενικά μέτρα τής εθνικής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως

Ένεκα του δτι τόσον οι συγκεκριμένοι στόχοι
όσον και ή στρατηγική τής πολιτικής περιφερεια
κής αναπτύξεως δέν είναι δυνατόν να εκτεθούν
άνευ αναφοράς εις συγκεκριμένην χώραν καΐ είς τήν
κατάστασιν τής οικονομίας ταύτης ή έξέτασις τών
μέτρων τής εθνικής πολιτικής περιφερειακής ανα
πτύξεως άναγκαίως περιορίζεται ενταύθα εις τάς
γε νικάς κατηγορίας μέτρων, άτι να θεωρούνται απα
ραίτητα δια τάς μεταβατικάς οικονομίας εν γένει.
* Βλέπε Η. Μπαλόπουλον, ίνθ' ανωτέρω.
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Κατ αρχήν δέον να τονισθή ότι ή κυρία έμφασις και το είδος των μέτρων πολιτικής εξαρτάται
βασικώς εκ τής σχετικής σημασίας των διαφόρων
κατηγοριών περιφερειών αναπτύξεως μιας χώρας.
Ώ ς ανεφέρθη ανωτέρω, αϊ επιδιώξεις και τα μέτρα
πολιτικής διαφέρουν δι' έκάστην εξ αυτών. Έ ξ
άλλου, πλήθος μέτρων τής κατά τομείς πολιτικής
του εθνικού προγράμματος (π.χ. γεωργίας) συμβάλ
λει, αμέσως ή εμμέσως, εις την προώθησιν τών
περιφερειακών οικονομιών.
α) 'Αποφασιστικής σημασίας δια τας μεταβατικας οικονομίας θεωρείται ή κατηγορία μέτρων πο
λιτικής συμβαλλόντων εις την δημιουργίαν τής απα
ραιτήτου οικονομικής και κοινωνικής υποδομής τών
περιφερειών. Ή δια του προγράμματος δημοσίων
και παραλλήλων επενδύσεων όργάνωσις και ό εξο
πλισμός βιομηχανικών ζωνών και περιοχών (δια
συστημάτων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτρικού
ρεύματος, τεχνικών σχολών, συγκοινωνιακού δι
κτύου, εργατικών κατοικιών κλπ.), τουριστικών ζ ω 
νών, ή διασύνδεσις τών περιφερειών τής χώρας καί
τών παραγωγικών κέντρων προς τας κυρίας αγο
ράς, ή υποδομή τηλεπικοινωνιών, ή επαγγελματική
καί τεχνική έκπαίδευσις κλπ., θεωρούνται ώς βα
σικής σημασίας οικονομική υποδομή. Έ ξ άλλου, ή
δια τών αυτών μέσων δημιουργία τής απαραιτήτου
κοινωνικής υποδομής εις τα κύρια αστικά καί αγρο
τικά κέντρα προς παροχήν τ ώ ν προαναφερθεισών
κοινωνικών καί πολιτιστικών υπηρεσιών αποτελεί
το έτερον βασικόν σκέλος τής κατηγορίας ταύτης.
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*Η μεταξύ περιφερειών κατανομή της οικονομι
κής και κοινωνικής υποδομής δέον να γίνεται έπι
τή βάσει συγκεκριμένων περιφερειακών προγραμ
μάτων, ένηρμονισμένων μεταξύ των και προς το
έθνικον πρόγραμμα, προς τον σκοπον τής καθοδηγήσεως, άφ' ενός, τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς
έπιθυμητάς κατευθύνσεις και επαρκούς ικανοποιή
σεως, άφ' έτερου, των κοινωνικοπολιτιστικών α
ναγκών του πληθυσμού των περιφερειών.
Τονίζεται, εν τούτοις, δτι, κατά γενικήν άναγνώρισιν, δια τάς μεταβατικάς οικονομίας δέον να
άκολουθήται ή αρχή τής συγκεντρώσεως τής οικο
νομικής, κυρίως, άλλα και τής κοινωνικής, εν μέρει,
υποδομής ε'ις στρατηγικά σημεία ή πόλους αναπτύ
ξεως και δυναμικά αστικά και αγροτικά κέντρα,
διότι μόνον οΰτως επισπεύδεται ή διαδικασία οικο
νομικής αναπτύξεως τών περιφερειών και μεγιστο
ποιείται j) άποτελεσματικότης τών διαθεσίμων πό
ρων προς παροχήν κοινωνικών υπηρεσιών.
β) Εις την δευτέραν κατηγορίαν μέτρων υπά
γονται τα διάφορα οικονομικά, πιστωτικά, φορολο
γικά, διοικητικά κίνητρα ή αντικίνητρα δια την ενϋ'άρρυνσιν ή απουάρρυνσιν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας
εις την διενέργειαν επενδύσεων, την έγκατάστασιν
νέων ή την έπέκτασιν και μετατροπήν παλαιών επι
χειρήσεων εις ώρισμένας περιφερείας. Τά μέτρα
ταΰτα περιλαμβάνουν επιδοτήσεις κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού, επιτοκίων, φορολογικάς άπαλλαγάς ποι
κίλης μορφής, προτιμήσεις περιφερειακών προϊόν
των υπό του Δημοσίου, καθώς και ειδικά κίνητρα
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δια την αποκέντρωσαν δραστηριοτήτων εκ της πε
ριοχής Πρωτευούσης. Ωσαύτως περιλαμβάνουν είδικας άπαγορευτικάς ή περιοριστικές διατάξεις δια
την ιδρυσιν ή έπέκτασιν επιχειρήσεων εις την
περιοχή ν Πρωτευούσης και διάφορα μέτρα ελέγχου
χρήσεως γης, εφαρμοζόμενα κ α τ ' εξοχήν εις τα
αστικά κέντρα, τάς τουριστικός ζώνας κλπ.
Βασική αρχή εν προκειμένω είναι Οτι τα μέτρα
ταΰτα ενισχύσεως της περιφερειακής αναπτύξεως
δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος της άποδοτικότητος ή ανταγωνιστικότητος της εθνικής οικονο
μίας και δτι δέον να διαφορίζωνται κατά περιφε
ρείας, άναλόγο>ς των προβλημάτων και δυνατοτή
των αυτών.
γ ) 'Ιδιαιτέρας σημασίας, δι' ώρισμένας μεταβατικας οικονομίας, τυγχάνουν επίσης μέτρα οργανώ
σεως της γεωγραφικής κινητικότητος τον εργατικού
δυναμικού και της τεχνικής εκπαιδεύσεως ή μετεκπαιδενσεως τούτον, ως ειδικά συστήματα πληροφορή
σεως επί των ευκαιριών απασχολήσεως, εποχιακών
ή μή, εις τάς διαφόρους περιφερείας της χώρας, αϊ
ε'ιδικαί παροχαί και διευκολύνσεις εις τους μετακι
νουμένους, ή ιδρυσις σχολών μετεκπαιδεύσεως κλπ.

6. Τά Γενικά 'Οργανωτικά - Θεσμικά Πλαίσια τοΰ Γε
νικού Περιφερειακού Προγραμματισμοί)
Βασικήν ωσαύτως κατηγορίαν μέτρων τής εθνι
κής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως αποτελούν
τα οργανωτικά και θεσμικά μέτρα, άτινα ταυτο100

χρόνως είναι και αί βασικαί προϋποθέσεις λειτουρ
γίας του γενικού περιφερειακού προγραμματισμού.
Ώ ς είσαγωγικώς έσημειώθη ήδη, ή έξέτασις των
μέτρων τούτων δεν είναι δυνατή άνευ αναφοράς εις
τήν συγκεκριμένην πολιτικήν, διοικητικήν και κοινωνικήν διάρθρωσιν μιας χώρας. Ώ ς έκ τούτου, ή
άνάπτυξις ενταύθα περιορίζεται εις λίαν συνοπτικήν έπισκόπησιν τών κυριωτέρων μέτρων και προ
ϋποθέσεων, ήτοι, τήν διαίρεσιν μιας χώρας εις περι
φερείας προγράμματος, τήν έγκατάστασιν του κα
ταλλήλου μηχανισμού περιφερειακού προγραμματι
σμού, τήν όργάνωσιν της συμμετοχής του πληθυ
σμού εις τήν διαδικασίαν περιφερειακού προγραμ
ματισμού και τήν ιδρυσιν τών λοιπών φορέων χρη
ματοδοτήσεως και εφαρμογής περιφερειακών προ
γραμμάτων.
α) Διαίρεοις της
γράμματος

χώρας

είς περιφερείας

προ

Έτονίσθη ήδη δτι ή διαίρεσις μιας χώρας είς
περιφερείας προγράμματος αποτελεί τήν πρώτην
βασικήν προϋπόθεσιν δημιουργίας του συστήματος
του γενικού περιφερειακού προγραμματισμού και
της επί τη βάσει τούτου ασκήσεως της εθνικής πο
λιτικής περιφερειακής αναπτύξεως. Ώ ς έκ τούτου,
ή επιλογή τών ορθών κριτηρίων και ό καθορισμός
του καταλλήλου μεγέθους και ορίων τών περιφε
ρειών προγράμματος είναι αποφασιστικής σημα
σίας, ιδία δια τάς μεταβατικάς οικονομίας, ό κύριος
σκοπός του προγραμματισμού τών όποιων είναι ή
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έπίσπευσις της συνδεδυασμένης οικονομικής, κοι
νωνικής και πολιτιστικής αναπτύξεως και ή ορθο
λογική όργάνωσις των αντιστοίχων δραστηριοτή
των εις τον χώρο ν. Ή βασική αύτη έπιδίωξις δια
τάς μεταβατικάς οικονομίας επιβάλλει τήν ίδιαιτέραν εμφασιν εις τα δυναμικά οικονομικά κριτήρια
οριοθετήσεως των περιφερειών προγράμματος, του
τέστιν τα κριτήρια αλληλεξαρτήσεως και πολικής
συγκεντρώσεως - διαχύσεως τών ποικίλων δραστη
ριοτήτων εν χώρω. Τα κριτήρια ταΰτα δέον να
συνδυάζωνται, κατά το δυνατόν, μετά κριτήρια
ομοιογενείας και διοικητικής οργανώσεως, καθ'
δσον αί περιφέρειαι προγράμματος δέον να περι
βάλλονται δια της καταλλήλου διοικητικής και
θεσμικής οργανώσεως δια τον προγραμματισμόν,
τήν λήψιν αποφάσεων και τον συντονισμον της
εκτελέσεως τών τοπικών και περιφερειακών προ
γραμμάτων. Ή εν τή πράξει δυσκολία εναρμονι
σμού τών διαφόρων κατηγοριών κριτηρίων προ
έρχεται έκ του γεγονότος δτι τά οικονομικά κρι
τήρια επιβάλλουν τήν υίοθέτησιν ευρειών και οι
κονομικώς αυτονόμων περιφερειών, ενώ τα κρι
τήρια ομοιογενείας και διοικητικής ευκολίας σχε
τικώς στενών τοιούτων.
Έ ξ άλλου, το θέμα συνδέεται αμέσως προς το
δλον πρόβλημα της αναδιοργανώσεως της διοική
σεως και της οικονομικής και διοικητικής απο
κεντρώσεως, συνεπώς προς το δλον όργανωτικον
και θεσμικόν πλαίσιον προγραμματισμού και διοι
κήσεως επί περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.
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β) Το οργανωτικον - θεσμικον πλαίσιον προ
γραμματισμού, διοικήσεως και συμμετοχής τον πλη
θυσμού επί κεντρικού καί περιφερειακού
επίπεδου
Ή αδυναμία της κλασσικής διοικήσεως δπως
άνταποκριθή εις τάς απαιτήσεις του προγραμμα
τισμού της οικονομικής αναπτύξεως έπί εθνικού,
περιφερειακού καί τοπικού επιπέδου, ή ανάγκη
διοικητικής καί οικονομικής αποκεντρώσεως καί
συντονισμού τής εκτελέσεως των διαφόρων κρα
τικών προγραμμάτων, ως καί τής συμμετοχής εκ
προσώπων του πληθυσμού εν γένει εις την διαδικασίαν προγραμματισμού, επιβάλλουν την ύπαρξιν
του κάτωθι γενικού οργανωτικού - θεσμικού σχή
ματος :
i. Έπί

Κεντρικοί) (Εθνικού)

'Επίπεδου

—Διυπουργική 'Επιτροπή Περιφερειακής 'Αναπτύξεως
Ή Ε π ι τ ρ ο π ή αυτή, έπί ανωτάτου κυβερνητικού
επιπέδου, δέον δπως έξασφαλίζη την ενότητα των
κατευθύνσεων καί τον συντονισμον τής δράσεως καί
των προγραμμάτων δλων των εις την περιφέρειαν
δρώντων υπουργείων καί κρατικώς ελεγχομένων
οργανισμών.
— Κεντρικός Φορενς Περιφερειακού Προγραμματισμού
Ό φορεύς ούτος δέον δπως άποτελή μέρος του
φορέως εθνικού προγραμματισμού ή συνδέεται στενώς μετ' αύτοΰ. 'Αλλ' ενώ ό φορεύς εθνικού προ
γραμματισμού δύναται να εχη διαφόρους μορφάς
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αναλόγως του ενδεικτικού ή υποχρεωτικού χαρακτήρος του προγραμματισμού κατά χώραν, δια
τήν ηύξημένην άποστολήν του περιφερειακού προ
γραμματισμού εις τάς μεταβατικάς οικονομίας
απαιτείται δπως ό κεντρικός φορεύς περιφερειακού
προγραμματισμού άποτελή μέρος της διοικήσεως, μέ
διϋπουργικον μάλιστα χαρακτήρα, διασυνδέεται α
μέσως προς τήν ανωτέρω διϋπουργικήν έπιτροπήν
και τήν πολιτικήν έξουσίαν, ως και προς τήν ώργανωμένην έκπροσώπησιν του πληθυσμού των περι
φερειών. Κύρια χαρακτηριστικά του ρόλου του κεν
τρικού φορέως δέον να είναι ή έξασφάλισις ένότητος προγραμματισμού επί εθνικού και περιφε
ρειακού επιπέδου, ή καθοδήγησις των περιφερεια
κών φορέων προγραμματισμού και ό συντονισμός
και ό έλεγχος της εκτελέσεως τών περιφερειακών
και τοπικών προγραμμάτων. Ώ ς εκ τούτου, ή ορ
γά νωσις του δέον να είναι επιτελική και διεπιστη
μονική.
—Έθνικον Συμβουλών Περιφερειακής 'Αναπτύξεως
Το Συμβούλιον τοΰτο, άποτελούμενον εξ εκπρο
σώπων του πληθυσμού και της διοικήσεως τών
περιφερειών, θεωρείται ως άπαραίτητον γνωμοδοτικον - συμβουλευτικον όργανον του κεντρικού φο
ρέως περιφερειακού προγραμματισμού, προς έξασφάλισιν της συμμετοχής του πληθυσμού τών περι
φερειών γενικώς εις τήν καθολικήν προσπάθειαν
αναπτύξεως.
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ii. 'Eni Περιφερειακού κάί Τοπικού

'Επιπέδου

— Φορεύς Περιφερειακού Προγραμματισμού

Εις το έπίπεδον εκάστης περιφερείας προγράμ
ματος είναι αναγκαία ή υπαρξις ειδικού φορέως
περιφερειακοί προγραμματισμού, καθ' δσον αι έξωτερικαί ύπηρεσίαι των διαφόρων υπουργείων ή δεν
υφίστανται ή δέν δύνανται να διεξαγάγουν την
άπαιτουμένην συνθετικήν ερευναν και άντιμετώπισιν τών προβλημάτων και δυνατοτήτων αναπτύ
ξεως της περιφερείας. Ό φορεύς περιφερειακού
προγραμματισμού δύναται να άποτελη εξωτερικήν
ύπηρεσίαν του κεντρικοί; φορέως και να διαθέτη
αντιστοίχους αρμοδιότητας επί περιφερειακού επι
πέδου ή να άποτελη μέρος της περιφερειακής διοι
κήσεως, οπότε ό ρόλος αύτου περιορίζεται εις την
κατάρτισιν και άναθεώρησιν τών προγραμμά
των, ως και τήν είσήγησιν της πολιτικής αναπτύ
ξεως. Ή περιφερειακή διοίκησις είναι αρμοδία
δια τήν λήψιν τών αποφάσεων και τήν παρακολούθησιν τής εφαρμογής τών προγραμμάτων.
Δεδομένου δμως δτι, εις τάς μεταβατικάς οικο
νομίας μή ομοσπονδιακής συγκροτήσεως, ή όργάνωσις, άφ' ενός, τής περιφερειακής διοική
σεως καλείται να υπηρέτηση τήν περιφερειακήν
οίκονομικήν άνάπτυξιν και τήν οίκονομικήν άποκέντρωσιν, άφ' ετέρου ή εξωτερική όργάνωσις
τών κεντρικών φορέων τής διοικήσεως είναι συ
νήθως επί τοπικού επιπέδου (π.χ. Νομαρχίας),
ad hoc οργανωτικά σχήματα εφαρμόζονται υπό
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των διαφόρων χωρών δια μίαν δοκιμαστικήν περίοδον. Ή τοιαύτη δοκιμή διοικητικών και θε
σμικών σχημάτων επί περιφερειακού επιπέδου
θεωρείται λίαν σκόπιμος προ της υίοθετήσεως
οριστικών τοιούτων δια την οίκονομικήν και διοικητικήν αύτονομίαν τών περιφερειών μιας χώρας.
— Συμβούλων Περιφερειακής

'Αναπτύξεως

Τοΰτο αποτελεί το εις το έπίπεδον της περι
φερείας προγράμματος άντίστοιχον γνωμοδοτικον - συμβουλευτικών όργανον του προγραμματι
κού φορέως. Ταυτοχρόνως είναι και το κύριον
μέσον κινητοποιήσεως και ώργανωμένης συμμε
τοχής τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του πλη
θυσμού τής περιφερείας εις τήν διαδικασίαν προ
γραμματισμού. Αι αρμοδιότητες του εν λόγω
συμβουλίου δύνανται προοδευτικώς να έπεκτείνωνται και εις τήν λήψιν ώρισμένων αποφάσεων
και τήν παρακολούθησιν τής εφαρμογής τών προ
γραμμάτων, καθ' δ μέτρον πραγματοποιείται ή
διοικητική και οικονομική άποκέντρωσις και έξέλιξις προς περιφερειακήν αύτονομίαν.
— Όργάνωσις Μονάδων Προγραμματισμού
σμού επί Τοπικού 'Επιπέδου

- Συντονι

Ή όλοκλήρωσις του συστήματος του γενι
κού περιφερειακού προγραμματισμού απαιτεί τήν
άναδιοργάνωσιν τών βασικών μονάδων διοική
σεως (π. χ. Νομαρχιών) καί τήν διασύνδεσιν
προς τάς μονάδας τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ή
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συγκεκριμένη μορφή αναδιοργανώσεως εξαρτά
ται άπο τήν ειδική ν περίπτωσιν εκάστης χώρας,
τον αριθμόν και το μέγεθος των βασικών μονά
δων διοικήσεως, τήν ίσχύν της τοπικής αυτοδι
οικήσεως κλπ. Ή αναπροσαρμογή του αριθμού
και των ορίων των βασικών μονάδων διοικήσεως,
ή δημιουργία απαραιτήτου επιτελείου δι' έκάστην έξ αυτών και ή άποκέντρωσις τών θεμάτων
τοπικής οικονομικής και κλασσικής διοικήσεως
είναι βασικά προβλήματα δια τάς περισσοτέρας
μεταβατικάς οικονομίας.
γ ) Ειδικοί
τήσεως

φορείς

αναπτύξεως καΐ

χρηματοδο

Ή άντιμετώπισις ειδικών προβλημάτων ανα
πτύξεως μιας περιοχής επιβάλλει ενίοτε τήν
ιδρυσιν ειδικού φορέως ενιαίου προγραμματισμού
και συντονισμού εφαρμογής, ως π.χ. δια τήν καθολικήν άνάπτυξιν μιας κοιλάδος, ή μικτής οικο
νομίας οσάκις κρίνεται απαραίτητος ό συνδυα
σμός τής ευελιξίας της ιδιωτικής επιχειρήσεως
μετά τής ασφαλείας τής κρατικής δραστηριό
τητος. Φορείς μικτής οικονομίας δημιουργούνται
επίσης επί εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού επι
πέδου δια τήν κινητοποίησιν χρηματοδοτικών^πόρων καΐ τον συντονισμον τής προσπαθείας χρη
ματοδοτήσεως τών δημοσίων και ιδιωτικών επεν
δύσεων εις εφαρμογήν τών περιφερειακών και το
πικών προγραμμάτων αναπτύξεως.
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Διδάκτορος Πολιτικών 'Επιστημών
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ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ
Τ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Ι.
Την κοινωνιολογίαν, άπό της σκοπιάς της όποιας
εξετάζεται ενταύθα ή περιφερειακή άνάπτυξις, εν
διαφέρουν κατά πρώτον λόγον αϊ σχέσεις άτομου συνόλου. Ό άνθρωπος δεν νοείται απλώς ως κοινωνικόν 6ν, άλλ' ως άτομον εν κοινωνία. 'Από
τό περιβάλλον αυτόν κοινωνικόν σύνολον αντλεί
και διαμορφώνει τήν συνείδησιν της ατομικής του
υποστάσεως, εις αυτό εντάσσεται, άπό αυτό καθο
ρίζεται κατά μέγα μέρος ή συμπεριφορά του. Άλλα
και προς αυτό στρέφεται ή δράσις του. Δι' αυτής
διαμορφοΰται και ανασχηματίζεται άνα πασαν στι
γμήν τό κοινωνικόν σύνολον. Ευρισκόμεθα, επομέ
νως, πρό μιας αμοιβαίως καθοριστικής σχέσεως,
εντός τής οποίας παρατηρείται όλόκληρον πλέγμα
προσαρμογών προς άποκατάστασιν μιας συνεχώς
μεταβαλλόμενης ισορροπίας μεταξύ του συστήμα
τος και τών μερών του.
Έ ξ 'ίσου σημαντικόν πεδίον έρεύνης αποτελούν,
δια τήν κοινωνιολογίαν, αϊ μεταξύ τών κοινωνι
κών μονάδων, ατόμων ή ομάδων, διαμορφούμεναι
σχέσεις. Πάσα σχέσις μεταξύ δύο ή περισσοτέ111

ρων υποκειμένων δέν είναι εν ταύτώ και σχέσις κοινωνική. Ύπό τυπικήν, έπιστημονικήν, έννοιαν κοινωνική είναι ή σχέσις εκείνη, ή όποια
προϋποθέτει και ταυτοχρόνως βεβαιώνει τήν άμοιβαίαν τών μερών άναγνώρισίν των, ως κατόχων
συγκεκριμένης κοινωνικής θέσεως και ως φορέων
συγκεκριμένης αναμενόμενης συμπεριφοράς. Ή
κοινωνική σχέσις συνιστά, επομένως, ένεργόν βεβαίωσιν της εντάξεως του ατόμου εις τήν κοινωνίαν και θεμέλιον της κοινωνικής του ταυτότητος.
Ό διττός αυτός γενικός προσανατολισμός της
κοινωνιολογίας επηρεάζει ευθέως τόν τρόπον με
τόν όποιον θεαται και έρευνα ό κοινωνιολόγος τήν
άνάπτυξιν και τά συναφή με αυτήν θέματα.
Ή άνάπτυξις, οικονομική ή άλλη, δέν είναι
έννοια μονοσήμαντος. Νοείται, πρώτον, ως πα
ρούσα κατάστασις—ως έπίπεδον ή στάδιο ν ανα
πτύξεως. Δεύτερον, ως επιθυμητή και συνειδητώς
επιδιωκόμενη μέλλουσα κατάστασις. Τρίτον, ως
συνειδητή ορθολογική διαδικασία, οδηγούσα από
σταδίου εις στάδιον, εις τα πλαίσια μιας άρχήθεν
προσδιωρισμένης γενικωτέρας πορείας. Και αί τρεις
εννοιαι είναι άρρήκτως μεταξύ των συνδεδεμέναι.
Έκαστη έξ αυτών προσδιορίζεται άπό τας λοιπάς, άλλα και τας προσδιορίζει. Δέν δυνάμεθα,
επομένως, να κατανοήσωμεν ορθώς τήν δια του
σχεδιασμού και του προγραμματισμού σύντονον
έπιδίωξιν της αναπτύξεως, έαν διαστείλωμεν άπ'
αλλήλων τάς τρεις αύτας Οψεις του αναπτυξιακού
φαινομένου. Ό σχεδιασμός προσδιορίζει τήν μέλ112

λουσαν, έπιδιωκτέαν, κατάστασιν. *0 προγραμμα
τισμός εκκινεί άπό δύο θεμελιώδη, δι' αυτόν, δεδο
μένα: την μεταβλητέαν παροΰσαν και την έπιδιωκομένην μέλλουσαν κατάστασιν. Σκοπός του είναι
να καθορίση τα σημεία, τον τρόπον, τον χρόνο ν
και το είδος της καταλλήλου εκάστοτε παρεμβάσε
ως εις την παροΰσαν πραγματικότητα, ώστε εξ αυ
τής να πρόκυψη, κατά λογική ν αναγκαιότητα, ή
επιδιωκόμενη μέλλουσα πραγματικότης.
Τον κοινωνιολόγον δεν ενδιαφέρει κατ' αρχήν,
δπως ενδιαφέρει τον προγραμματιστών, ή εσωτε
ρική συνέπεια της σκοπούμενης αναπτυξιακής δρά
σεως προς το έπιδιωκόμενον άναπτυξιακον απο
τέλεσμα. Τον κοινωνιολόγον ενδιαφέρουν πρωτί
στως αϊ μεταξύ τής κοινωνικής πραγματικότητος
και τής αναπτύξεως άμοιβαΐαι επιδράσεις. Δύο εί
ναι κυρίως τα ερωτήματα, τα όποια θέτει εις εαυ
τόν εν προκειμένω. Το πρώτον: τίνι τρόπω αί κυ
ρ ιαρχουσαι εκάστοτε μορφαι κοινωνικών σχέσεων
και σχέσεων άτομου - συνόλου προσδιορίζουν τήν
παροΰσαν άναπτυξιακήν κατάστασιν—το συγκε
κριμένο ν δηλαδή άναπτυξιακον επίπεδο ν ή στάδιο ν.
Το δεύτερον: πώς εκτυλίσσεται ή κοινωνική μετα
βολή εν τω πλαισίω τής αναπτύξεως.
Τίνι τρόπω, δηλαδή, και με ποίαν εντασιν αϊ
υπό τής αναπτυξιακής διαδικασίας τιθέμεναι εις κίνησιν δυνάμεις μεταβάλλουν τάς ήδη ύφισταμένας
κοινωνικας σχέσεις και τάς κρατούσας σχέσεις
άτομου - συνόλου.
Πέραν τής θεωρητικής, τα ανωτέρω έρωτήμα113
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τα έχουν καιρίαν πρακτική ν σημασίαν. Ή άπάντησις εις το πρώτον εξ αυτών μας επιτρέπει να διαγνώσωμεν τάς εις την παρούσα ν αναπτυξιακή ν κατάστασιν ύφισταμένας τάσεις και δυνατότητας,
ούτω δε να γνωρίζωμεν καλύτερον που, πώς και
πότε να παρέμβωμεν. Ή άπάντησις εις το δεύτε
ρον ερώτημα μας επιτρέπει να γνωρίζωμεν τάς πιθανας επιπτώσεις, τας όποιας δύναται να εχη επί
της εύρυτέρας κοινωνικής πραγματικότητος ή επι
διωκόμενη μέλλουσα αναπτυξιακή κατάστασις και
ή ακολουθούμενη προς πραγμάτωσίν της αναπτυξι
ακή διαδικασία. Δυνάμεθα ούτω να κρίνωμεν εάν
το κατ' αρχήν έπιδιωκτέον είναι και τελικώς έπιθυμητον και να προσαρμόσωμεν αναλόγως τους σκο
πούς και τας μεθόδους μας.
II.
Ή άνάπτυξις, οικονομική ή άλλη, αποτελεί σκο
πό ν διάμεσον. Τελικός σκοπός είναι ή κατάκτησις όλονέν υψηλότερων επιπέδων ευημερίας. Ώ ς
διαδικασία, ή άνάπτυξις αποσκοπεί εις τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων δια τήν έπίτευξιν του τελι
κού σκοπού. Ώ ς επιδιωκόμενη μέλλουσα κατάστασις, ή άνάπτυξις νοείται ως το σύνολον τών συνθη
κών εκείνων, αϊ όποΐαι θα εξασφαλίζουν αφ' ενός μεν
τήν πραγμάτωσίν του τελικού σκοπού, άφ' ετέρου δε
τήν δυνατότητα της περαιτέρω τοποθετήσεως του
εις νέα, ανώτερα, δρια. Δυναμική ή διαδικασία. Δυ
ναμική και ή επιδιωκόμενη μέλλουσα κατάστασις.
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Ό τελικός σκοπός της αναπτύξεως, ή ευημερία,
δέν νοείται στενώς, ώς υλική ευμάρεια και μόνον.
Ή ευημερία νοείται ώς ουσιαστική ελευθερία επι
λογής—ώς ελευθερία πραγματώσεως του συνόλου
τών αναγκών της ανθρωπινής προσωπικότητος :
υλικών, ηθικών, πνευματικών, κοινωνικών. Δια να
καταστή τούτο δυνατόν δύο είναι αϊ απαραίτητοι
προϋποθέσεις: Ή άπελευθέρωσις του άνθρωπου άπό
τα δεσμά της ένδειας και του φόβου δια το μέλλον
και ή Ικανοποιητική ενταξις του άτομου εις τήν
περιβάλλουσαν αυτό κοινωνικήν πραγματικότητα.
Δια της πρώτης καθίσταται δυνατή ή ίκανοποίησις θεμελιωδών ατομικών αναγκών και ή διεύρυνσις τών ορίων της ανθρωπινής δυνατότητος. Δια
της δευτέρας θεμελιοΰται ή ατομική αξιοπρέπεια
δια της ενεργού κοινωνικής αναγνωρίσεως και της
δυνατότητος κοινωνικής εξελίξεως.
Έ κ τ ώ ν ανωτέρω δύο προϋποθέσεων της εύημ,ερίας επιδιώκεται σήμερον κατά πλέον σύντοf
νον καί καθολικό ν τρόπον ή πρώτη. H συνολική
αναπτυξιακή προσπάθεια, καταλλήλως μεθοδευομένη δια του οικονομικού καί του κοινωνικού προ
γραμματισμού, προς αυτήν κυρίως κατατείνει. Ή
δευτέρα επιδιώκεται κατά περιπτωσιολογικον μάλ
λον καί ατελή τρόπον. Δέν έχει εισέτι άναχθή
εις καθολικώς άνεγνωρισμένην γενικήν έπιδίωξιν.
Πλείονες είναι οι λόγοι. Έπισημαίνομεν ενταύθα
τρεις βασικούς. Ό πρώτος εϊναι ή καί σήμερον έτι
γενικώς κρατούσα άντίληψις, δτι ή έξοδος άπό το
καθεστώς της ένδειας και της άθλιότητος συνιστά
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αυτομάτως καΐ ικανοποιητική ν κοινωνικήν ενταξιν. Αί εις τάς συγχρόνους δμως άνεπτυγμένας,
βιομηχανικάς και μεταβιομηχανικάς, κοινωνίας
σημειούμεναι εξελίξεις καθιστούν όσημέραι έμφανεστέραν την δυνατότητα ελλιπούς κοινωνικής
εντάξεως του ατόμου έν μέσω διαρκώς αυξανομέ
νης γενικής ευημερίας. Ό δεύτερος λόγος δέον να
άναζητηθή εις το περιωρισμένον των γνώσεων μας
σχετικώς με τον τρόπον καθ' δν διαμορφοΰνται τα
κοινωνικά πράγματα. Ή κοινωνική φιλοσοφία και
ή κοινωνιολογία άνέτεμνον μέχρι σήμερον τάς εκ
του παρελθόντος προκύψασας συνθήκας του πα
ρόντος. Ή κοινωνιολογία δεν ήδύνατο, διότι δεν
είχεν εισέτι αποκτήσει τάς καταλλήλους προς
τοΰτο έπιστημονικας μεθόδους, να πρόβλεψη τάς
εκ του παρόντος δυναμένας να προκύψουν νέας κοινωνικάς συνθήκας. Γενική ήτο, και είναι, ή συνει
δητοποίηση τής ανάγκης δι' ευρείας διαρθρωτικάς
μεταβολάς, αί όποΐαι θα καταστήσουν δυνατήν τήν
ταχεΐαν και άποτελεσματικήν πραγματοποίησιν τών
επιδιωκομένων αναπτυξιακών σκοπών και στόχων.
Δεν διαθέτομεν δμως εισέτι επαρκή κριτήρια δια
να καθορίσωμεν το είδος, τήν εκτασιν και τήν κατεύθυνσιν τών επιθυμητών μεταβολών. Τούτο μας
φέρει εις τον τρίτον λόγον. Δεν γνωρίζομεν επαρ
κώς ποίας δυνάμεις θέτομεν εις κίνησιν κατά τήν
εναρξιν και τήν έκτύλιξιν τής αναπτυξιακής διαδικα
σίας και δεν γνωρίζομεν, επομένως, τίνι τρόπω να
τας ύποτάξωμεν και να τάς θέσωμεν εις τήν έξυπηρέτησιν τών άμεσων και τών τελικών σκοπών μας.
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Σήμερον, με την πεΐραν μιας εικοσαετίας διε
θνών αναπτυξιακών προσπαθειών, γνωρίζομε ν δτι
ή έπιδίωξις της ευημερίας δια της αναπτύξεως, πά
σης μορφής αναπτύξεως, δεν εϊναι εύκολος υπόθεσις, ούτε είναι άμοιρος κινδύνων, και δη του με
γίστου κινδύνου να όδηγηθώμεν δια της αναπτυξι
ακής διαδικασίας εις ανεπιθύμητους κοινωνικάς
μορφολογίας. Τα παραδείγματα εις τας υποανάπτυ
κτους χώρας του λεγομένου Τρίτου Κόσμου είναι
καί πολυάριθμα και εύγλωττα. Σήμερον γνωρίζομεν πλέον καλώς οτι απαιτείται καί σύνεσις καί
περίσκεψις καί προπαρασκευή, εάν δεν θέλωμεν ή
αναπτυξιακή προσπάθεια να όδηγήση τελικώς εις
τήν εύημερίαν τών ολίγων καί τήν δυστυχίαν τών
πολλών. Διότι τοΰτο συχνάκις συνέβη εις τάς χ ώ 
ρας του Τρίτου Κόσμου.
Ή σύντονος έπιδίωξις ταχυρρύθμων αυξήσεων,
με τας δργανωτικάς άνάγκας καί τας διαρθρωτικάς
μεταβολάς τάς όποιας προκαλεί, εθεσεν εις κίνησιν διαδικασίας καί τάσεις, αϊ όποΐαι τείνουν να με
ταβάλουν άρδην τήν συγκρότησιν της αναπτυσσό
μενης καί της ανεπτυγμένης κοινωνίας. Ή τάσις
προς μαζικήν άντιμετώπισιν τών οικονομικών καί
κοινωνικών προβλημάτων κατά μεγάλας απρό
σωπους κατηγορίας καί ή τάσις προς δυσαναλόγως
μεγάλας συγκεντρώσεις καί όμαδεύσεις είναι ίσως
αϊ χαράκτη ρ ιστικώτεραι της εποχής μας. Ευρι
σκόμεθα συχνάκις σήμερον ενώπιον μιας κοινω
νικής πραγματικότητος ολοσχερώς νέας, όλως δια
φόρου από τάς μέχρι τούδε γνωστάς. Είσήλθομεν
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εις μίαν έποχήν, δπου κυριαρχούν τα μεγάλα με
γέθη. At παραδοσιακαί μορφαί οργανώσεως της
κοινωνικής και της οικονομικής ζωής, πάντοτε περιωρισμέναι εις μέγεθος και εκτασιν, τείνουν να
καταστούν πλέον μορφαί κοινωνικής στασιμότητος και κοινωνικής καθηλώσεως. Αι κλασσικαί μορ
φαί κοινωνικών μικροδομών, ως ήσαν ή εκτετα
μένη οικογένεια, ή οικογενειακή και ή μικρά εται
ρική έπιχείρησις, ή έδαφικώς προσδιωρισμένη κοινότης, δπου ή ζωή έβιοΰτο πλήρως καθ' δλην αυ
τής τήν διάρκειαν, τείνουν να εκλείψουν ως χαρακτηριστικαί μορφαί κοινωνικής οργανώσεως. Έ χ ο υ ν
παύσει να συνιστούν πλέον τον συνεκτικδν ίστδν
τής κοινωνίας, το πλέγμα μέσω του οποίου το άτομον ένετάσσετο οργανικώς εις τον εύρύτερον κοινωνικον χώρον. Χωρίς όμως να έχουν άντικατασταθή άπο άλλας ανάλογους νέας μορφάς, έξασφαλιζούσας τήν όμαλήν κοινωνικήν ενταξιν του άτο
μου, τήν ενεργό ν κοινωνικήν άναγνώρισίν του άπο
το άμεσον έπώνυμον περιβάλλον, τήν συνέχειαν
των κοινωνικών σχέσεων και τής κοινωνικής ζωής.
Μεταξύ τής απρόσωπου Μεγάλης Κοινωνίας και
τής μικρας προσωπικής ομάδος, τής αδυνατούσης
πλέον να ικανοποίηση τάς ποικίλας άνάγκας του
άτομου, δέν φαίνεται να υπάρχουν δια τον σύγχρονον άνθρωπον σαφή ενδιάμεσα πλαίσια αναφοράς.
Ό αφορισμός, καθ' δν δ σύγχρονος άνθρωπος τεί
νει να καταστή έτεροπροσδιόριστον άτομον διαβι
ούν έν μέσω ενός μονήρους πλήθους, φαίνεται δτι
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αποτυπώνει μίαν μεγάλην, δυστυχώς, και οδυνη
ρά ν άλήθειαν.
Ευρισκόμεθα σήμερον ενώπιον της επιτακτι
κής ανάγκης να έπαναφέρωμεν την κοινωνικήν
πραγματικότητα εις τάς άνθρωπίνας διαστάσεις
της. Να άποκαταστήσωμεν μίαν νέαν κοινωνικήν
ίσορροπίαν υπό το καθεστώς των διεθνώς κρατουσών συνθηκών κοινωνικής ρευστότητος, τής προ
καλούμενης εκ τών αλλεπαλλήλων ταχυρρύθμο^ν
μεταβολών και τών εντεύθεν προκυπτόντων συνε
χ ώ ν κοινωνικών μετασχηματισμών. Ευρισκόμεθα
ενώπιον τής επιτακτικής ανάγκης να συμπληρώσωμεν τον οίκονομικόν μας προγραμματισμών με
ένα ώλοκληρωμένον κοινωνικον προγραμματισμόν,
κατατείνοντα ενεργώς ε'ις τήν ταυτόχρονον έπιδίωξιν αμφοτέρων τών προϋποθέσεων τής ευημερίας:
τής ικανοποιήσεως τών ευρέως νοουμένων βασι
κών βιοτικών αναγκών και τής εξασφαλίσεως τής
ικανοποιητικής εντάξεως του άτομου εις τήν περιβάλλουσαν αυτό, συνεχώς διευρυνομένην και άνασχηματιζομένην, κοινωνικήν πραγματικότητα.

III.
Ό περιφερειακός προγραμματισμός δύναται να
προσφέρη ιδιαιτέρως σημαντικάς υπηρεσίας εις τήν
έπιδίωξιν τής κατά τα ανωτέρου λεχθέντα διττώς
νοούμενης ευημερίας. Διότι επιτρέπει τήν προσαρμογήν τών γενικών και απρόσωπων μέτρων του
εθνικού προγράμματος εις τάς άνθρωπίνας δια119

στάσεις. 'Επιτρέπει την άναγωγήν από τας γενικός
κατηγορίας εις τάς συγκεκριμένας ομάδας. Το περιωρισμένον του περιφερειακού χώρου, έν συγκρί
σει προς τον έθνικον χώρον, καί το περιωρισμένον
των καθ' έκαστα μεγεθών, έν συγκρίσει προς τα
συνολικά εθνικά μεγέθη, καθιστούν την περιφέρειαν
μίαν γεωγραφική ν καί κοινωνικήν ενότητα επαρ
κώς, άλλ' ουχί δυσαναλόγως, μεγάλην. Ενότητα
προσφερομένην εις τον αποτελεσματικών καθολικον προγραμματισμον με τάς συγχρόνους έπιστημονικάς, τεχνικάς, όργανωτικάς καί διοικητικάς
μεθόδους. Ή περιφέρεια επιτρέπει τήν άμεσωτέραν διάγνωσιν των αναγκών καί τήν προσαρμογήν
τών γενικωτέρων στόχων εις τάς συγκεκριμένας
εκάστοτε συνθήκας καί άνάγκας. 'Επιτρέπει, επί
σης, τήν δημιουργίαν καταλλήλων ενδιαμέσων κοι
νωνικών δομών, δυναμένων να εξυπηρετήσουν δύο
ταυτοχρόνως σκοπούς. Ά φ ' ενός μέν τήν όμαλήν
καί ικανοποιητική ν έ'νταξιν του άτομου εις εν κοινωνικον περιβάλλον, το όποιον δεν είναι ούτε ύπερβολικώς μικρόν οΰτε ύπερβολικώς ευρύ. Ά φ ' έτε
ρου δε τήν άμεσωτέραν συμμετοχήν του πληθυ
σμού εις τήν διαδικασίαν διαγνώσεως αναγκών—
λήψεως αποφάσεων — εκτελέσεως —αξιολογήσεως
—αναθεωρήσεως μεθόδων—θέσεως περαιτέρω στό
χων.
Ή έξασφάλισις της άμεσωτέρας λαϊκής συμ
μετοχής εις τήν άναπτυξιακήν διαδικασίαν είναι
επιβεβλημένη καί εκ σοβαρών πρακτικών λόγων.
Δι' αυτής ή μέν εφαρμογή του αναπτυξιακού προ120

γράμματος καθίσταται ευχερεστέρα, διότι έχει ήδη
έξασφαλισθή ή συνεργασία του πληθυσμού και έχουν
άρθή αϊ τυχόν ύφιστάμεναι επιφυλάξεις, ή δέ πε
ραιτέρω έκτύλιξις της αναπτυξιακής διαδικασίας
καθίσταται περισσότερον ομαλή και ασφαλής. 'Ο
μαλή, διότι, δια της συμμετοχής εις τήν διαδικασίαν διαγνώσεως αναγκών και λήψεως αποφάσεων,
ό καθορισμός προτεραιοτήτων και ή κατανομή των
διαθεσίμων πόρων επιτυγχάνονται δι' αμοιβαίων
συμβιβασμών εις τα πλαίσια τών διαβουλεύσεων,
και οχι δια τής εκ μέρους τών ενδιαφερομένων
ασκήσεως πολιτικής πιέσεως έξωθεν. 'Ασφαλής,
διότι οι τελικοί σκοποί και στόχοι έχουν καταστή
τμήμα τών γενικωτέρων προσδοκιών του πληθυ
σμού — έχουν αποκτήσει νόημα και έχουν γίνει
κίνητρα.
"Αν δμως είναι επιθυμητή και επιβεβλημένη
ή άμεσωτέρα συμμετοχή του πληθυσμού εις τήν
άναπτυξιακήν διαδικασίαν, τοΰτο δεν σημαίνει δτι
δύναται και να έξασφαλισθή καθ' όμοιόμορφον τρό
πον ε'ις δλας τάς περιφερείας. Έκαστη περιφέρεια
έχει τάς ιδιαιτέρας πολιτιστικάς και κοινωνικάς
ιδιομορφίας της, προς τας οποίας πρέπει να προσαρμοσθή τόσον ό περιφερειακός προγραμματισμός
δσον και ή οργάνωσις τής εύρυτέρας λαϊκής συμ
μετοχής εις τήν διαδικασίαν τής περιφερειακής καί,
δι' αυτής, τής εθνικής αναπτύξεως.
Τρεις παράγοντες, ιδιαιτέρως έπηρεάζοντες τήν
δυνατότητα, τήν έκτασιν καί τήν όργάνωσιν τής
συμμετοχής του πληθυσμού, είναι: το πολιτιστικον
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έπίπεδον του πληθυσμού της περιφερείας, ή δημο
γραφική και οικολογική σύνθεσις του πληθυσμού
της και το ύφιστάμενον διοικητικόν πλαίσιον.
Το άναπτυξιακόν έπίπεδον ενός πληθυσμού τέ
λει εις άμεσον συνάρτησιν προς το πολιτιστικόν
του έπίπεδον. 'Όπου το άναπτυξιακόν έπίπεδον εί
ναι χαμηλόν, αί κρατοΰσαι μορφαί κοινωνικών σχέ
σεων και κοινωνικής οργανώσεως παραμένουν
παραδοσιακαί. 'Αποτελούν εκδηλώσεις συστημάτων
άξιων και αντιλήψεων περί της ζωής και του άν
θρωπου μή συστοίχων προς τάς δυναμικάς και αι
σιόδοξους αντιλήψεις της αναπτύξεως. 'Απάθεια,
μοιρολατρεία, λαθροβίωσις, κοινωνική, οικονομική
και πνευματική άπομόνωσις, στενότης οριζόντων,
στεγανότης των κοινωνικών τάξεων, έλλειψις προ
γραμματισμού της ζωής, άντιταμίευσις, αποτελούν
μερικάς άπο τάς χαρακτηριστικάς εκδηλώσεις της
υποανάπτυκτου παραδοσιακής κοινωνίας ή κοινότη
τος. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς, ενεργός καί άμε
σος ^συμμετοχή του πληθυσμού εις τήν διαδικασίαν τής αναπτύξεως, άνευ προηγουμένης καταλ
λήλου προπαιδείας, είναι εκ τών πραγμάτων ανέ
φικτος, κινδυνεύει δε να δημιουργήση σοβαρά
εμπόδια εις τον περιφερειακών προγραμματισμον
καί εις τήν ομαλή ν έκτύλιξιν τής προγραμματισθείσης περιφερειακής αναπτύξεως. Ά φ ' έτερου, όταν
εις τήν ύποανάπτυκτον περιφέρειαν διαπιστώνωμεν
τήν υπαρξιν δυναμικών θυλάκων αναπτύξεως, ή ά
νευ ετέρου ισότιμος συμμετοχή ολοκλήρου του πλη
θυσμού εις τήν άναπτυξιακήν διαδικασίαν κινδυ122

νεύει να όδηγήση εις σοβαράς εντάσεις μεταξύ του
υποανάπτυκτου και του ανεπτυγμένου τομέως. Τέ
λος δέ, δταν εχωμεν μίαν γενικώς άνεπτυγμένην
περιφέρειαν και εν αύτη θύλακας ύποαναπτύξεως,
ή ενταξις του υποανάπτυκτου τομέως εις την διαδικασίαν του προγραμματισμού και της εκτελέσεως
της περιφερειακής αναπτύξεως συνιστά εν ταύτφ
και έμπρακτο ν παιδευτική ν διαδικασίαν, έπιταχυντικήν της αναπτύξεως.
Σημαντικώς επηρεάζει την δυνατότητα και την
όργάνωσιν της αποτελεσματικής συμμετοχής του
πληθυσμού τής περιφερείας ή δημογραφική και οι
κολογική σύνθεσίς του. Διάφορος είναι ή άντίληψις περί αναπτύξεως, ευημερίας και βιοτικών αναγ
κών εις τον άστικον και διάφορος ε'ις τον άγροτικόν πληθυσμόν. Έάν εις μίαν περιφέρειαν έπικρατή αριθμητικώς ό αγροτικός πληθυσμός, δπως λ. χ.
συμβαίνει παρ' ήμΐν εις άπαντα τα γεωγραφικά
διαμερίσματα τής χώρας, πλην τών 'Αθηνών, ή
άνευ ετέρου αναλογική έκπροσώπησις του αγροτι
κού και του αστικού πληθυσμού εις τα συλλογικά
όργανα προγραμματισμού και εφαρμογής θα εχη
ώς πιθανήν συνέπειαν τήν καθυπόταξιν τών ανα
πτυξιακών στόχων εις τάς βραχυχρόνιους απαιτή
σεις του αγροτικού τομέως. "Αν, αντιθέτως, υπέρ
τερη ό αστικός πληθυσμός, υφίσταται ό κίνδυνος ή
αναλογική ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού να
όδηγήση εις ελλιπή άντιμετώπισιν ουσιωδών αναγ
κών του αγροτικού τομέως. 'Ανάλογοι παρατηρή
σεις αρμόζουν εν σχέσει και προς τήν δημογραφι123

κήν σύνθεσιν του πληθυσμού της περιφερείας. Διά
φορος πως αντιλαμβάνεται τας βιοτικάς άνάγκας
καί την δυνατότητα συμμέτοχης του εις τήν διαδικασίαν αποτελεσματικής αντιμετωπίσεως των ό
πληθυσμός του οποίου τήν πλειοψηφίαν αποτελούν
γέροντες, παίδες καί θήλεις, από τον πληθυσμον
εις τον όποιον οι άρρενες των ενεργών ηλικιών
ανέρχονται εις φυσιολογικά επίπεδα.
Ίδιαιτέραν, τέλος, έπίδρασιν άσκεΐ το ύφιστάμενον διοικητικον πλαίσιον, αναλόγως τών δυνατοτή
των τας οποίας παρέχει δια τήν όργάνωσιν της
ενεργού συμμετοχής του πληθυσμού εις τήν άναπτυξιακήν διαδικασίαν.
Ή προφανής π£ωτη βαθμίς οργανώσεως είναι
ή τοπική αύτοδιοίκησις. Αι κλασσικαί όμως μορφαί
της οεν είναι συνήθως εις θεσιν να την καταστή
σουν αποτελεσματικό ν φορέα αναπτύξεως. Δέν εί
ναι δυνατόν να έ'χωμεν το αύτο σύστημα αυτοδιοι
κήσεως εις τάς μικρας άγροτικας κοινότητας καί
εις τα αστικά κέντρα. "Οπως δέν είναι δυνατόν αϊ
αύται μορφαί τοπικής αυτοδιοικήσεως να ισχύουν,
προκειμένου περί συνήθο^ν αστικών κέντρων καί
προκειμένου περί τών συγχρόνων υπερμεγεθών πο
λεοδομικών συγκροτημάτων. "Αλλαι είναι αϊ εις
έκάστην περίπτωσιν άνάγκαι, αλλαι πρέπει να εί
ναι αϊ αρμοδιότητες, διαφόρως πως να όργανοΰται
εκάστοτε ή έκπροσώπησις του πληθυσμού εις τα
τοπικά συλλογικά όργανα. Είναι διεθνώς σήμερον
διαπιστωμένη ή ανάγκη δι' εν έλαστικώτερον σύ
στημα τοπικής αυτοδιοικήσεως, το όποιον να δια124

θέτη επαρκή ευελιξία ν δια να δύναται να προσαρ
μόζεται εις τάς ταχέως μεταβαλλομένας συνθήκας.
Ή έν Ελλάδι διαμορφωθείσα κατάστασις εϊναι
ενδεικτική των δυσχερειών τάς οποίας αντιμετω
πίζει, άλλα και τάς οποίας ενίοτε δημιουργεί, εν
όμοιόμορφον σύστημα τοπικής αυτοδιοικήσεως διηρθρωμένον επί τή βάσει των παλαιότερον κρατουσών, αγροτικών κυρίως, κοινωνικών δομών. Βά
σει τών στοιχείων τής απογραφής του 1961 το
22 % του ελληνικού πληθυσμού, άντιπροσωπεΰον
το 51 % του ελληνικού αστικού πληθυσμού, εύρίσκετο συγκεντρωμένο ν εις μίαν μεγαλούπολιν διοικητικώς κατατεμαχισμένην μεταξύ 37 δήμων και
20 κοινοτήτων, διαχωριζομένων άπ' αλλήλων συνή
θως δια μιας μόνον όδου. Ή μεγαλούπολις αυτή
συνεκέντρου, κατά τους υπολογισμούς τής Εθνικής
Στατιστικής 'Υπηρεσίας, κατά το 1968 (επτά ετη
μετά τήν τελευταίαν άπογραφήν ) 2.500.000 κατοί
κων ή το 2 8 % του ελληνικού πληθυσμού. Ή διοι
κητική της διάρθρωσις παραμένει ουσιαστικώς ή
αυτή. Έ κ του συνόλου τών 225 δήμων τής χώρας
(απογραφή 1961 ) οι 139, ή το 62%, είχον πληθυσμον κάτω τών 10.000 κατοίκων. Έ κ τών 5.775
κοινοτήτο^ν (απογραφή 1961) το 4 7 % ειχον πληθυσμον κάτω τών 500 κατοίκων, μόνον δέ το 21,5%
ειχον πληθυσμον υπερβαίνοντα τους 1.000 κατοί
κους. Έ ξ άλλου, το 5 2 % τών δήμων και το 2 0 %
τών κοινοτήτων τής Ελλάδος άπετελουντο το 1961
από άνω τών τριών οικισμούς. Τοΰτο ύποδηλοι δύο
τινά: Πρώτον, το άσύμπτωτον τής οικολογικής
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μονάδος και της μονάδος τοπικής αυτοδιοικήσεως.
Κατ' άκολουθίαν δέ, δεύτερον, τον κατακερματισμόν της διοικητικής δραστηριότητος, περιλαμβα
νομένης και τής εκτελέσεως έργων κοινής ωφελείας
και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών υπό εύρυτάτην
εννοιαν. Ή διοικητική κατάτμησις τής οικολογικής
μονάδος τής πρωτευούσης και ή οικολογική κατάτμησις των διοικητικών μονάδων τής υπολοίπου χώ
ρας συνιστούν τα δύο άκρα, μεταξύ τών όποιων κι
νείται το έλληνικόν σύστημα τοπικής αυτοδιοική
σεως. Και δεν είναι παράδοξον το γεγονός δτι εις
μέν την περιοχήν 'Αθηνών σημαντικαί τοπικαί αρ
μοδιότητες άφαιρεθεισαι εκ τών οργάνων τής τοπι
κής αυτοδιοικήσεως άνετέθησαν εις όργανα τής κεν
τρικής διοικήσεως ή εις 'ίδια νομικά πρόσωπα, προ
κειμένου να καταστή δυνατός ό προγραμματισμός
καίή αποτελεσματική εφαρμογή βασικών έργων, ε
νώ εις την υπόλοιπο ν χώραν οι δήμοι και αϊ κοινότη
τες αδυνατούν να πραγματοποιήσουν τους εις αυ
τούς ανατεθειμένους σκοπούς άνευ σημαντικής κρα
τικής αρωγής και βοηθείας, και δταν ακόμη εξα
κολουθούν να διατηρούν άπάσας τας εκ του νόμου
προβλεπομένας άποκλειστικάς τ ω ν αρμοδιότητας.
Ύπο τάς συνθήκας δμως αύτας είναι φανερόν δτι
αί μονάδες τής τοπικής αυτοδιοικήσεως αδυνατούν
να διαδραματίσουν τον ρόλον φορέως τής ανα
πτύξεως.
Μεταξύ τών μονάδων τής τοπικής αυτοδιοική
σεως και τών φορέων του περιφερειακού προγραμ
ματισμού ή άπόστασις είναι μεγάλη. 'Από τής άπό126

ψεως της συμμετοχής του πληθυσμού εις την διαδι
κασία ν αναπτύξεως της περιφερείας παρίσταται
ανάγκη δημιουργίας ενδιαμέσων συλλογικών οργά
νων. Κατά το κρατούν παρ' ήμΐν σύστημα, τοιαΰται ενδιάμεσοι όργανωτικαί μορφαί είναι οι νομοί.
'Αλλ' oj^wc, δεν είναι παρ' ήμϊν μονάς αυτοδιοι
κήσεως. Είναι μ ο ν ^ ^ π ^ κ ε ν τ ^ ω σ ε ω ς της κεντρι
κής διοικήσεως. 'Έτι δε περαιτέρω, είναι όργανον
ασκήσεως της διοικητικής εποπτείας επί των μο
νάδων τής τοπικής αυτοδιοικήσεως. Τοΰτο όμως
ενδέχεται να όδηγήση εις δυσχέρειας. Ύποθέσωμεν
δτι ό δημοτικός ή κοινοτικός προϋπολογισμός
πρέπει να έκφράζη τον εις τοπικόν έπίπεδον έπιτευχθέντα προγραμματισμών, καί, δι' αύτοΰ τήν τοπικήν έφαρμογήν του ευρύτερου περιφερειακού προ
γράμματος. Ό προϋπολογισμός αυτός τελεί υπό
τήν εγκρισιν του νομάρχου, ως εκπροσώπου τής
έποπτευούσης τήν τοπικήν αύτοδιοίκησιν αρχής.
Τα κριτήρια δια τήν εγκρισιν του προϋπολογισμού
τούτου προβλέπονται υπό του νόμου καί προσδιο
ρίζονται κυρίως από τας άνάγκας τής δημοσίας
διοικήσεως. Δεν είναι άναγκαίως καί κριτήρια προ
κύπτοντα εκ των αναγκών του περιφερειακού προ
γράμματος, το όποιον τελικώς εγκρίνεται, συντονιζόμενον προς τα υπόλοιπα περιφερειακά προγράμ
ματα, άπό έτερον, διάφορον του προηγουμένου,
φορέα τής κρατικής εξουσίας. Εις τα πλαίσια, επο
μένως, μιας δια του περιφερειακού προγραμματι
σμού εφαρμοζόμενης πολιτικής εθνικής αναπτύ
ξεως παρίσταται ανάγκη αναπροσαρμογής καί
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συντονισμού των ενδιαμέσων διοικητικών μονά
δων της περιφερείας.
Ή ανωτάτη βαθμίς οργανώσεως της συμμέτο
χης του πληθυσμού εις τα πλαίσια της περιφερει
ακής αναπτύξεως φαίνεται νά είναι ποια τις μορ
φή συλλογικών περιφερειακών οργάνων, τα όποια
πλαισιώνουν, συμβουλευτικώς ή άλλως, τας Υ π η 
ρεσίας Περιφερειακής 'Αναπτύξεως. Δεν θα εισέλθωμεν εις τάς λεπτομέρειας του θέματος. Σκόπιμον δμως είναι να έπισημάνωμεν, εν προκειμένω,
εν βασικον σημεΐον. Ή περιφερειακή όργάνωσις,
οιαδήποτε και αν είναι, έπ' ούδενι λόγω επιτρέπε
ται να θέτη εις κίνησιν φυγόκεντρους τάσεις δυναμένας να εξασθενήσουν τήν ενότητα και συνοχήν
της εύρυτέρας εθνικής κοινωνίας. Διότι τοΰτο αντί
κειται ευθέως προς τον σκοπον καί της εθνικής
αναπτύξεως καί του περιφερειακού προγραμματι
σμού. Σκοπός της εθνικής αναπτύξεως είναι ή διασφάλισις καί ίσχυροποίησις τής ένότητος καί συνο
χής τής εθνικής κοινωνίας δια τής άρσεως τών
κοινωνικών άσυνεχειών καί τής επιτεύξεως υψη
λών δι' δλους επιπέδων ευημερίας. Σκοπός του
περιφερειακού προγραμματισμού είναι ή ισόρροπος
άνάπτυξις τής χώρας, ως απαραιτήτου προϋποθέ
σεως δια τήν έξασφάλισιν τής ίσχυρας εθνικής ένό
τητος καί συνοχής τήν οποίαν επιδιώκει ή εθνική
άνάπτυξις. Έ ά ν δια τής περιφερειακής οργανώσεως
τής αναπτυξιακής προσπάθειας όδηγηθώμεν εις τήν
δημιουργίαν ισχυρών φυγοκέντρων, τοπικιστικών
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τάσεων, ουδείς των ανωτέρω αναφερθέντων σκο
πών επιτυγχάνεται.
IV.
Ή περιφέρεια δεν συνιστά μίαν αύτόνομον μι
κράν κοινωνίαν εντός της οποίας εφαρμόζεται εν
έθνικον πρόγραμμα εν σμικρογραφία. Ή περιφέρεια
είναι iv γεωγραφικόν πλαίσιον οργανώσεως και συν
τονισμού της αναπτυξιακής δράσεως. Βεβαίως και
επιδιώκεται ή περιφέρεια να άποτελή μίαν ενότητα.
'Αλλ' ή ένότηςαύτή δεν είναι έκτων προτέρων και
αντικειμενικώς δεδομένη. Δημιουργείται διά της
εφαρμογής εξωτερικών ως προς αυτήν κριτηρίων.
Τοΰτο καθίσταται σαφές, έάν ληφθή υπ' δψιν δτι
κάμνομεν περιφερειακή ν άνάπτυξιν οχι διότι έχομε ν
περιφερείας, άλλα διότι έφαρμόζομεν έθνικον πρό
γραμμα αναπτύξεως, δια του οποίου επιδιώκεται ή
ισόρροπος άνάπτυξις ολοκλήρου του εθνικού κοινω
νικού χώρου. 'Ισόρροπος δε δεν σημαίνει ούτε ομοιό
μορφος, οΰτε ισομερής άνάπτυξις κατά περιοχάς.
Ή έννοια εϊναι πολυσήμαντος και εξόχως ελαστι
κή. Διότι αναφέρεται εις τήν έκμετάλλευσιν πόρων,
εις βιοτικά επίπεδα, εις κοινωνικά μορφολογικά
και διαρθρωτικά φαινόμενα.
'Ισόρροπος άνάπτυξις σημαίνει άποκατάστασις
κοινωνικής ισορροπίας, διά της άρσεως τών συν
θηκών και τών παραγόντων, οι όποιοι δημιουρ
γούν κοινωνικάς ανισότητας και ασυνέχειας. Αι
κοινωνικαί 6μως ανισότητες και άσυνέχειαι δεν
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εμφανίζονται όμοιομόρφως εις όλόκληρον τον έθνικον χώρον και εις δλους τους τομείς της κοινωνι
κής και οικονομικής ζωής του τόπου. Έ ξ άλλου,
είναι δυνατόν διάφοροι εκάστοτε συνθήκαι και
δροι νά δημιουργούν έξωτερικώς όμοιας ανισότη
τας, δπως και το άντίστροφον είναι δυνατόν—ομοιαι συνθήκαι καί οροί να οδηγούν εις διαφόρους κατά
περίπτο>σιν μορφάς ανισοτήτων καί άσυνεχειών.
Τοΰτο συμβαίνει διότι, ενώ οι οροί είναι πολλοί
καί ποικίλοι, ήμεϊς, κατά την ερευναν τής αιτιώ
δους σχέσεως μεταξύ των δρων, οι όποιοι προ
καλούν μίαν κατάστασιν, καί τής μορφής, την
οποίαν λαμβάνει ή κατάστασις αύτη, έξετάζομεν
ώρισμένους μόνον δρους—δσοι είναι άμεσώτερον
με το φαινόμενον συνδεδεμένοι. Έ ξ ετέρου, κατά
την άσκησιν του εθνικού προγραμματισμού έκκινοΰμεν από συνολικά μεγέθη, εντός των όποιων
δμως έχουν έξισορροπηθή αϊ ύφιστάμεναι ήδη επί
μέρους ανισότητες. Τοΰτο δμως έχει δύο συνεπείας.
Πρώτον, ή ομοιόμορφος εις πασαν περίπτωσιν
εφαρμογή των, επί τή βάσει συνολικών μεγεθών,
ληφθέντων μέτρων κινδυνεύει να έπιτείνη, αντί
να άρη, τάς ήδη ύφισταμένας ανισότητας καί ασυνέ
χειας. Καί τοΰτο, διότι, δεύτερον, τα επί τή βάσει
τών συνολικών μεγεθών ληφθέντα γενικά μέτρα
δεν επισημαίνουν επακριβώς τάς ύφισταμένας ανι
σότητας καί δεν κατατείνουν εις την κατάλληλον
δι' έκάστην περίπτωσιν διορθωτικήν παρέμβασιν.
Προς αποφυγήν αυτής ακριβώς τής ανεπιθύμητου
καταστάσεως χρησιμοποιοΰμεν τον περιφερεια130

κόν προγραμματισμών καΐ την περιφερειακήν ανά
πτυξαν.
Ά φ ' ής δμως στιγμής δια του περιφερειακού
προγραμματισμού και της περιφερειακής αναπτύ
ξεως επιδιώκεται ή έπισήμανσις και άρσις των
ανισοτήτων και άσυνεχειών ευρισκόμεθα προ του
ακολούθου προβλήματος: Αι κατά τομέα, δπως άλ
λωστε και αϊ μεταξύ τομέων, ύφιστάμεναι ανισό
τητες και άσυνέχειαι κατανέμονται με διάφορον
συχνότητα και διάφορον εκάστοτε εντασιν εις τον
έθνικον χώρον. Ή δε άρσις αυτών δεν προϋπο
θέτει απλώς διάφορον εκάστοτε παρέμβασιν, άλλα
δημιουργεί και διαφόρους κατά περίπτωσιν δυνα
τότητας προς περαιτέρω άνάπτυξιν. Τούτο ση
μαίνει δτι ή ανάγκη προσαρμογής τής κατά τομέα
κρατικής παρεμβάσεως οδηγεί εις διάφορον εκά
στοτε κατά περιφερείας διαίρεσιν του εθνικού χώ
ρου. Τοΰτο κατ' επανάληψιν συνέβη και παρ' ήμΐν
και άλλαχοΰ. Δεν επιτρέπει δμως την προσαρμογήν τής συνολικής κρατικής δράσεως προς άρσιν
των μεταξύ τών τομέων, με διάφορον πάλιν συ
χνότητα και εντασιν, εμφανιζομένων ανισοτήτων
και άσυνεχειών. Δεδομένου δε δτι αϊ συνήθεις διοικητικαί υποδιαιρέσεις τής χώρας είναι, άπό πλευ
ράς προγραμματισμού, μικραί, ό συντονισμός τών
κρατικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων προς έξισορρόπησιν τών συνθηκών και τών δυνατοτήτων
πρέπει κατ' ανάγκην να γίνη εις τα πλαίσια ευρύτε
ρων ενοτήτων, προσφερομένων εις τον σύγχρονον
καθολικό ν προγραμματισμόν. Θα πρέπει, έπομέ131

νως, να άχθώμεν εις την διαίρεσιν της χώρας κατά
περιφερείας αρκούντως μεγάλας, όσον άφορα "την
εκτασιν και τον πληθυσμόν, άλλα και τοιαύτας,
ώστε αϊ κατά τομείς και μεταξύ τομέων ανισότη
τες και άσυνέχειαι να έπισημαίνωνται μέν, άλλ'
ή συχνότης και ή εντασίς των να είναι τοιαύτη,
ώστε δια της άρσεως των να παρέχωνται ικανοποι
ητικά! δυνατότητες προς έπίτευξιν της μεγίστης
δυνατής αναπτύξεως της περιφερείας, καί, δ^ αυ
τής, του συνολικού επιπέδου. Τοΰτο σημαίνει δύο
τινά. Πρώτον, δτι ο καθορισμός τής περιφερείας
δέον να γίνεται τελικώς βάσει πλειόνων ταυτοχρό
νως κριτηρίων. Δεύτερον δε, δτι ή κατά περιφε
ρείας διαίρεσις τής χώρας δια τον προγραμματι
σμών καί την άσκησιν τής αναπτυξιακής πολιτι
κής δέον να είναι τοιαύτη ώστε να επιτυγχάνε
ται ή απρόσκοπτος καί δυναμική διασύνδεσις τής
περιφερείας καί με τας λοιπάς καί με τον εύρύτερον έθνικον χώρον. "Αν τούτο δεν συμβή, ό περι
φερειακός προγραμματισμός κινδυνεύει να καταστήση την περιφέρειαν στεγανον διαμέρισμα, να
διατήρηση τάς μεταξύ περιφερειών ανισότητας καί
ασυνέχειας καί να θέση εις κίνησιν ανεπιθύμητους
φυγόκεντρους τάσεις.

V.
Το πρόβλημα τών κοινωνικών άσυνεχειών καί
ανισοτήτων ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον κοινωνιολόγον. Διότι αναφέρεται ευθέως εις τας μεταξύ
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άτομου και συνόλου κρατούσας σχέσεις. 'Από πλευ
ράς δε μελέτης της κοινωνικής μεταβολής εν τω
πλαισίω της αναπτύξεως το ενδιαφέρον του στρέ
φεται, ως ήδη ελέχθη, εις την έρευναν της επιδρά
σεως, την οποίαν άσκεΐ επί τών σχέσεων αυτών
ή αναπτυξιακή διαδικασία, δια τής μεταβολής, ηθε
λημένης ή μή, τών κοινωνικών δομών. Είδικώτερον, ενδιαφέρει ή μελέτη του κατά πόσον ή ανα
πτυξιακή διαδικασία αίρει άποτελεσματικώς τας
ύφισταμένας κοινωνικας ασυνέχειας και ανισότη
τας ή, αντιθέτως, οδηγεί τελικώς εις τήν διατήρησιν ή ετι τήν έπίτασίν των.
Τα πορίσματα τών συναφών προς τα θέματα
αυτά κοινωνιολογικών ερευνών ενδιαφέρουν ιδι
αιτέρως τήν κοινωνικήν πολιτικήν. Ώ ς ήδη ανε
φέρθη, δύο βασικώς στόχους καλείται να επιδίωξη
ή κοινωνική« πολιτική προς έξασφάλισιν τών προϋ
ποθέσεων τής ευρέως νοούμενης ευημερίας. Ά φ '
ενός μεν τήν άπελευθέρωσιν του ανθρώπου από τα
δεσμά τής ένδειας και του φόβου δια το μέλλον, δια
τής ικανοποιήσεως βιοτικών αναγκών. Ά φ ' έτε
ρου δε τήν έξασφάλισιν τής ικανοποιητικής εντά
ξεως του άτομου εις τήν περιβάλλουσαν αυτό κοι
νωνικήν πραγματικότητα. Ό πρώτος στόχος επι
τυγχάνεται δια τής παροχής τών απαραιτήτων υπη
ρεσιών δωρεάν ή με χαμηλον κόστος, εν τη πεποιθήσει δτι ή παροχή τών υπηρεσιών αυτών συνιστά
δια μεν το κοινωνικόν σύνολον ύποχρέωσιν, δια δε
το άτομον δικαίωμα. Υγεία, παιδεία, κοινωνική
ασφάλεια κλπ. ανήκουν εις αυτόν τον κύκλον δρα133

στηριότητος. Ό περιφερειακός προγραμματισμός
αποτελεί βασικήν εν προκειμένω μέθοδον ισόρρο
που κατανομής των υπηρεσιών αυτών εις τον έθνικον χώρον και άρσεως των τυχόν υφισταμένων
ανισοτήτων. Ό δεύτερος στόχος απαιτεί, δια να
έπιτευχθή, την έφαρμογήν τών πορισμάτων της
κοινωνιολογίας. Διότι προϋποθέτει την ένεργον
παρέμβασιν δια τών μέτρων της οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής, εις τον χώρον τών κοινωνι
κών δομών — προς διατήρησιν ήδη υφισταμένων
ή δημιουργίαν νέων δομών, αί όποΐαι να καθιστούν
δυνατήν την ούσιαστικήν κοινωνικήν ενταξιν και,
δι' αυτής, την έμπέδωσιν του αισθήματος τής πληρότητος τής ζωής. Ό δεύτερος αυτός στόχος είναι
και ό πλέον καίριος. Διότι εξ αύτοΰ τελικώς έλ
κονται δλοι οι σκοποί και στόχοι τών επί μέρους μέ
τρων τής πολιτικής τής εθνικής και τής περιφερει
ακής αναπτύξεως. Συνιστά ούτω πως τον μηχανισμον έλεγχου και αναπροσαρμογής τής ακολουθού
μενης εν δεδομένη στιγμή πολιτικής. Διότι υπάρ
χουν περιπτώσεις οπού ή αναπτυξιακή πολιτική δύ
ναται να όδηγήση εις ανεπιθύμητους κοινωνικάς
μορφολογίας, αν δεν ληφθούν εγκαίρως υπ' όψιν αί
κοινωνικαί επιδράσεις τών επί μέρους μέτρων της,
και εάν δεν ληφθή εγκαίρως πρόνοια δια τήν άποτροπήν τυχόν δυσμενών επιπτώσεων. Έ ν παρά
δειγμα έκ τής ασκηθείσης άλλαχοΰ οικιστικής πολι
τικής είναι ίσως ιδιαιτέρως ένδεικτικόν. Εις ώρισμένας προηγμένας χώρας, οπού έφηρμόσθη ή έξυγίανσις του περιβάλλοντος και ή στεγαστική άποκα134

τάστασις των τρωγλοδυτών και τών οικονομικώς
ασθενέστερων στρωμάτων, παρετηρήθη δτι ή δη
μιουργία νέων συγχρόνων στεγαστικών μονάδων
δεν έλυσε το πρόβλημα της έγκληματικότητος τών
ανηλίκων. Αι γενόμεναι ερευναι απέδειξαν δτι ενώ
ελήφθησαν υπ' δψιν αί στεγαστικαί, δεν ελήφθη
σαν επαρκώς υπ' όψιν αί κοινωνικαί άνάγκαι τών
ενδιαφερομένων κατηγοριών προσώπων. Ή τοποθέτησίς των εις νέας κατοικίας, άνευ της προγε
νεστέρας κοινωνικής προπαρασκευής των και άνευ
της παραλλήλου δημιουργίας νέων κοινωνικών δο
μών εις τάς νέας συνοικίας, δεν κατέστησε δυνατήν την όμαλήν και ένεργόν κοινωνικήν των ενταξιν. 'Απεδείχθη, ούτω, δια μίαν εισέτι φοράν δτι
μόνη ή άπελευθέρωσις από τάς συνθήκας της έν
δειας και της άθλιότητος δεν συνιστά εν ταυτώ
και εξοδον,άπό την κοινωνικήν μόνωσιν.

VI.
Ό περιφερειακός προγραμματισμός, άπό κοινω
νιολογικής πλευράς εξεταζόμενος, δια να είναι
επιτυχής πρέπει να κατατείνη σταθερώς εις τήν
άποκατάστασιν και τήν διασφάλισιν της κοινωνι
κής ισορροπίας εν μέσω τών συνεχώς και ταχέως
μεταβαλλόμενων συνθηκών, συνεπεία τόσον της
ασκούμενης αναπτυξιακής πολιτικής όσον και τών
σημειουμένων ραγδαίων τεχνολογικών και άλλων
εξελίξεων.
Προς τοΰτο ό περιφερειακός προγραμματισμός
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πρέπει να άποβλέπη εις τους ακολούθους είδικώτερον στόχους, οι όποιοι και αποτελούν τας απαραιτή
τους έλαχίστας προϋποθέσεις δια την ικανοποιητι
κή ν ενταξιν του άτομου εις τήν περιβάλλουσα ν αυτό
συνεχώς μετασχηματιζομένην κοινωνικήν πραγμα
τικότητα.
1. Εις τήν διατήρησιν της πληθυσμιακής ισορρο
πίας, τόσον εν σχέσει προς τήν κατανομήν όσον
και εν σχέσει προς τήν διάρθρωσιν του πληθυσμού
της περιφερείας.
2. Εις τήν έξασφάλισιν ευχερούς οριζοντίου και κα
θέτου κοινωνικής κινητικότητος (μεταβολή επαγ
γέλματος και τόπου διαμονής, κοινωνική άνοδος )
εντός της περιφερείας δια της καταλλήλου διαρ
θρώσεως των απασχολήσεων, των πολιτιστικών
υπηρεσιών κ.τ.λ. Ή έξασφάλισις της κοινωνι
κής κινητικότητος αποτελεί σήμερον ουσιώδη
προϋπόθεσιν δια τήν διατήρησιν της πληθυσμια
κής ισορροπίας της περιφερείας.
3. Εις τήν δημιουργίαν ενδιαμέσων, μεταξύ της
μικρας ομάδος και της περιφερείας, δομών προς
έξασφάλισιν ομαλής κοινωνικής εντάξεως.
4. Εις τήν ένεργόν και δυναμικήν διασύνδεσιν εκά
στης περιφερείας με τάς λοιπάς και με τον εύρύτερον έθνικον κοινωνικόν χώρον προς αποφυγήν
φυγοκέντρων τάσεων και προς έξασφάλισιν της
εθνικής ένότητος και συνοχής, δια της αβίαστου
επί του εθνικού επιπέδου κοινωνικής κινητικό136

τητος, διατηρούμενης πάντοτε της δυνατότητος
ενεργού κοινωνικής εντάξεως.
5. Εις την έξασφάλισιν σταθερού, άλλ' αρκούντως
ελαστικού και ευέλικτου πλαισίου κοινωνικών δο
μών, επιτρέποντος συνεχείς μετασχηματισμούς
άνευ άποδιοργανώσεως ολοκλήρου του κοινωνι
κού συστήματος. Ό τελευταίος ούτος στόχος εί
ναι ιδιαιτέρως σημαντικός. 'Υπό το καθεστώς
τών διεθνώς σήμερον παρατηρουμένων ταχυρρύθμων μεταβολών ή δημιουργία δύσκαμπτων
κοινωνικών δομών θα όδηγήση συντόμως εις νέας
και εντόνους κοινωνικάς ασυνέχειας και ανισό
τητας, αϊ όποΐαι θα τείνουν να εκμηδενίσουν τα
εν τω μεταξύ προκύψαντα οφέλη και την πραγματοποίησιν τών αληθώς υψηλών σκοπών, τους
οποίους έπιδιώκομεν δια της εθνικής αναπτύ
ξεως. .
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1. Ή Έπιδίωξις καί το Άντικείμενον τοδ Έθνικοδ
Χωροταξικού Σχεδιασμού
Ό Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός έδημιουργήθη ως ιδιαιτέρα επιστήμη εκ τών ακολούθων
βασικών αναγκών και επιδιώξεων του άτομου και
της ώργανωμένης κοινωνίας:
α) Της ανάγκης, άπο της πλευράς του Κράτους,
μιας πλέον λεπτομερούς και οργανικής παρεμβά
σεως καΐ κατευθύνσεως τών εθνικών οικονομικών
δομών της χώρας.
β ) Του αιτήματος, άπο της πλευράς του άτομου,
διευρύνσεως ή δημιουργίας μεσαίων και ανωτέρων,
οριζοντίων καί κατακόρυφων, κοινωνικών δομών
προσανατολισμού, εντάξεως καί εξελίξεως του
άτομου εντός του δλου εθνικού χώρου.
γ ) Της συνειδητοποιήσεως ύφ' ενός ωρίμου πο
λιτισμού της ανάγκης διατηρήσεως ή σχεδιασμού
του καταλλήλου δια τον άνθρωπον φυσικού, τε
χνητού καί πολιτιστικοί) περιβάλλοντος άπο του
τόπου κατοικίας καί εργασίας μέχρι του συνολικού
εθνικού χώρου.
2. Το Σύστημα Μονάδων Χώρου καί 'Ομάδων Δραστη
ριοτήτων
Ή άνάλυσις καί δ σχεδιασμός, εις τα πλαίσια
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του 'Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμοί», διεξάγε
ται βάσει ενός συστήματος μονάδων χώρου και
ενός αντιστοίχου συστήματος μονάδων δραστηριο
τήτων, άτινα όργανικώς και συστηματικώς διαρθροΰν εις εν χωρο-λειτουργικον συνεχές τον χ ώ ρον και τας λειτουργίας από του ενός μακροσυνόλου της Χώρας εως τών πολλών μικρομονάδων
ταύτης (επιχειρήσεων, νοικοκυριών κλπ.). Οοτω
αποκαθίσταται χωρο-λειτουργική συνέχεια καί διάρθρωσις μεταξύ τών δύο ακραίων συστημάτων.
Ή χωρο-λειτουργική αυτή δομή δύναται να θεωρηθή ως εν πολυδιάστατον καθολικον σύστημα λει
τουργικών αλληλεξαρτήσεων, άπαρτιζόμενον έξ
υποσυστημάτων μονάδων δραστηριοτήτων και μο
νάδων χώρου.
Αι τοπικαί και περιφερειακαί αύται μονάδες χ ώ 
ρου, καθοριζόμεναι εν συνδυασμώ προς καταλλή
λους μονάδας δραστηριοτήτων, είναι :
α) Ζώναι Τομέων ή Κλάδων (ώς Ζώναί Γεωρ
γίας, Βιομηχανίας, Τουρισμού κλπ.)
Ή δλη Χώρα είναι δυνατόν καί σκόπιμο ν να διαιρεθή εις ομοιογενείς ή λειτουργικάς τομεακάς μο
νάδας χώρου ή ζώνας. Αί ζώναι ορίζονται οΰτως
ώστε, εντός τών προκρινομένων ορίων των, να
παρουσιάζουν ενιαία φυσικά, οικονομικά καί κοι
νωνικά χαρακτηριστικά, λειτουργική ν ενότητα,
ενιαία καθ' δλην τήν εκτασιν προβλήματα καί
δυνατότητας αναπτύξεως, ανάγκην καί δυνατο
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τητα ενιαίου προγραμματισμού και ενιαίας διοι
κήσεως. Παρουσιάζουν, τέλος, ήμιαυτονόμησιν εις
πρώτον βαθμον των επιπτώσεων εκ της αναπτύ
ξεως επί του πληθυσμού, τών εισοδημάτων, της
πολιτιστικής στάθμης κλπ. Τα δρια ταύτα άλλοτε
μεν ορίζουν εκατέρωθεν διαφορετικάς ομοιογενείας
εδαφών, κλίματος, εισοδημάτων, ως εις τήν γεωργίαν, άλλοτε συνιστούν τα δρια της ακτινοβολίας
ενός πόλου ή ενός συστήματος πόλων εν ακτινοβο
λία, ως εις τήν βιομηχανίαν, και άλλοτε τα δρια ενός
συνδυασμοί) τών προηγουμένων κατηγοριών, ως εις
τον τουρισμόν. Τα προκρινόμενα δρια τών ζωνών
τούτων δέον, κατ' αρχήν, να αναμένεται δτι είναι
διαφορετικά προς τα διοικητικά δρια καί δτι είναι
διαφορετικά δι' εκαστον τών τομέων καί έκαστον
τών κλάδων του ιδίου τομέως.
β) "Αξονες καί Ροαϊ 'Επικοινωνιών,
Ανταλλα
γών και Συνδέσεων μεταξύ τών Μονάδων Χώρον
Αι ζώναι μιας τοπικής ένότητος, μιας περιφερεί
ας, του συνόλου μιας χώρας, ενός ευρύτερου υπερε
θνικού χώρου κλπ. ειδικεύονται κατά λειτουργίας,
ιεραρχούνται κατά μεγέθη, συμπληροΰν ή ανταγω
νίζονται άλλήλας καί, ούτω, αναπτύσσουν άνταλλακτικάς σχέσεις υπό μορφήν ροών κατά μήκος
αξόνων.
Διακρίνομεν ροάς ανθρώπων, αγαθών, υπηρε
σιών, πληροφοριών, οχημάτων κλπ., κατά μονάδας
δραστηριοτήτων και μονάδας χώρου.
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'Ομοίως διακρίνομεν άξονας χερσαίους, θαλασ
σίους, εναέριους κλπ., διαφόρων ιεραρχικών επι
πέδων, ως υπερεθνικούς, εθνικούς, περιφερειακούς
και τοπικούς.
γ) Οικιστικά

Κέντρα

Τα οικιστικά κέντρα δύναται να θεωρηθούν ως
συνθετώτεραι μονάδες συνιστο^μεναι έξ απλούστε
ρων τοιούτων, ήτοι δύναται να θεωρηθούν ως συμ
πλέγματα ζωνών κατοικίας, βιομηχανίας, αναψυ
χής, κέντρων εμπορίου και υπηρεσιών και αξόνων
συγκοινωνιών.
Τα συμπλέγματα ταΰτα παρουσιάζουν σχετική ν
παραγωγικήν και καταναλωτικήν ήμιαυτονομίαν
έναντι του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος καί, ως τοιαύτα, αναγνωρίζονται
ως προγραμματικαί μονάδες καί μονάδες διοική
σεως.
δ) Περιφερειαι Τομέων ή Κλάδων, ως αί Περιφέρειαι Γεωργίας, Βιομηχανίας, Τουρισμού κλπ.
Αί ζώναι ενός ή περισσοτέρων τομέων ή κλάδων
δύνανται να απαρτίζουν, κατά γεωγραφικάς περιο-,
χάς, μίαν εύρυτέραν ομοιογενή ή λειτουργικήν ενό
τητα, υπό τήν έννοιαν δτι εντός της εύρυτέρας ταύ
της ένότητος αναγνωρίζεται μία εύρυτέρας βάσεως
ομοιογενής ή λειτουργική ένότης καί αντιστοίχως
μία ευρύτερα ένότης προγραμματικών στόχων καί
προγραμματικής δράσεως, έτι δε αναγνωρίζεται
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καί ή ανάγκη μιας αντιστοίχως ενιαίας τομεακής
ή κλαδικής διοικήσεως.
Ή συνδεδυασμένη δε άνάλυσις, δ σχεδιασμός, ό
προγραμματισμός, ή διοίκησις καί ή άνάπτυξις τού
των δύναται να πραγματοποιήται υπό συνθήκας
υψηλών περιφερειακών διαρθρωτικών οικονομιών,
δι' δ καί ή έπισήμανσις καί ό σχεδιασμός τών συμ
πλεγμάτων τούτων ως ενιαίων μονάδων είναι
αναγκαίος.
ε) Πολικαί

Περιφερειαι

Έκαστον άστικον κέντρον επηρεάζει κοινωνικο
οικονομικούς τον περί αυτό χώρον δραστηριοτήτων,
ήτοι τάς περί αυτό ζώνας γεωργίας, βιομηχανίας,
τουρισμού κλπ., καί έτερα οικιστικά κέντρα, καθ'
ώρισμένους νόμους.
'Αντιθέτως, ό περί τα αστικά κέντρα οικονομι
κός, κοινωνικός καί φυσικός χώρος αποβαίνει προσ
διοριστικός της αναπτύξεως τών αστικών κέντρων.
ΕΊδικώτερον δε δύναται να θεωρηθή δτι εντός του
χώρου της ενδοχώρας ενός αστικού κέντρου υφί
σταται μία εύρυτέρας βάσεως λειτουργική άλληλεξάρτησις ετεροειδών ζωνών, πόλων καί αξόνων
γεωργίας, βιομηχανίας, τουρισμού, συγκοινωνιών
καί οικιστικών κέντρων, συνιστώσα σύμπλεγμα
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
Ή συνδεδυασμένη άνάλυσις, ό σχεδιασμός, ό προ
γραμματισμός, ή ενιαία γενική διοίκησις καί ή άνά
πτυξις τούτων δύναται να πραγματοποιήται υπό
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συνθήκας υψηλών περιφερειακών διαρθρωτικών οι
κονομιών, δι' ο και ή έπισήμανσις, ό σχεδιασμός και
ή διοίκησις τών συμπλεγμάτων τούτων, ως ενιαίων
κοινωνικο-οίκονομικών μονάδων, είναι αναγκαίος.
3. Το Χωρολειτουργικον 'Υπόδειγμα
Αι ζώναι αύται τών διαφόρων τομέων, οι άξονες,
τα οικιστικά κέντρα, αϊ περιφέρειαι τών διαφόρων
τομέων και αϊ πολικαί περιφέρειαι συνιστούν μο
νάδας αϊ όποΐαι, θεωρούμεναι εις το σύνολον της
χώρας :
— 'Απαρτίζουν εθνικά δίκτυα και γεωγραφικά υπο
συστήματα αλληλεξαρτωμένων μονάδων.
— Ειδικεύονται και ιεραρχούνται κατά λειτουργίας.
— Συμπληροΰν ή ανταγωνίζονται άλλήλας.
— 'Αναπτύσσουν άνταλλακτικάς σχέσεις έκδηλουμένας δια ροών, εισροών και εκροών αγαθών, υπη
ρεσιών, ανθρώπων κλπ.
Καθ' δσον άφορα εις τα εϋνικά δίκτνα, επισημαί
νονται :
— Τα εθνικά δίκτυα ζωνών τών τομέων γεωργίας,
τουρισμού κλπ.
— Το έθνικόν δίκτυον αξόνων και ροών.
— Το έθνικόν δίκτυον οικιστικών κέντρων.
— Τα εθνικά δίκτυα περιφερειών τών τομέων γεωρ
γίας, βιομηχανίας, τουρισμού κλπ.
— Το έθνικόν δίκτυον πολικών περιφερειών.
Καθ' όσον άφορα εις τα γεωγραφικά
146

νποσυστή-

ματα, κατά διάφορα Ιεραρχικά επίπεδα, επισημαί
νονται :
—- Χώρα εις πρώτον έπίπεδον.
— Διαμερίσματα εις δεύτερον έπίπεδον.
— Περιφέρειαι εις τρίτον έπίπεδον.
— Τοπικαι ενότητες εις τέταρτον έπίπεδον.
~ Δήμοι, κοινότητες και ζώναι εις πέμπτον έπί
πεδον.
Προκειμένου δε περί 'Ελλάδος, βάσει διαφόρων
κριτηρίων και έν δψει διαφόρων έπιδιώξεο^ν, επιση
μαίνονται :
— ΠολικαΙ περιφέρειαι και κέντρα :
• 'Ιεραρχικόν έπίπεδον Ι : Χώρα και Πρωτεύ
ουσα.
• 'Ιεραρχικόν έπίπεδον II : 3 διαμερίσματα και
3 μητροπόλεις.
• Ίεραρχικόν έπίπεδον III : 8 περιφερειακά! ενό
τητες και 8 αντίστοι
χοι πόλοι περιφε
ρειακής αναπτύξεως.
• Ίεραρχικόν έπίπεδον IV : 50 τοπικαι ενότητες
και 50 τοπικά αστι
κά κέντρα.
• Ίεραρχικόν έπίπεδον V : 500 αστερισμοί μι
κρών οικισμών καΐ
500 «κεφαλοχώρια».
— Γεωργία :
• Χώρα
• 8 - 12 περιφερειακά! ενότητες
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• 40 εύρύτεραι ζώναι
• 150 ζώναι
— Βιομηχανία :
• Χώρα
• 8 περιφερειακά! ενότητες
• 100 ζώναι
— Τουρισμός :
• Χώρα
• 12 περιφερειακαί ενότητες
• 120 ζώναι
— Συγκοινωνίαι :
• Έθνικον δίκτυον οδών, σιδηροδρόμων, λιμένων,
αεροδρομίων.
• Περιφερειακον δίκτυον.
• Τοπικον δίκτυον.
— Ύπηρεσίαι και Κατοικία : Κατά το ιεραρχικό ν
σύστημα κέντρων και πολικών περιφερειών.
Τα στοιχεία, άτινα λειτουργικώς και αναλυτικώς
συγκροτούν τας μονάδας εις εθνικά δίκτυα και εις
γεωγραφικά υποσυστήματα, και ταΰτα εις εν χωρολειτουργικον σύστημα, είναι :
— Τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά παραγωγήςκαταναλώσεως-περιβάλλοντος εντός τών ορίων
έκαστης μονάδος.
— Τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τών ε'ισροώνέκροών εις τα όρια έκαστης μονάδος.
— Τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τών ροών με
ταξύ τών διαφόρων μονάδων.
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4. Ai Μέθοδοι και τα Κριτήρια
Ή άνάλυσις και δ προσδιορισμός των μεγεθών
και τών χαρακτηριστικών τών μονάδων καί τών
εθνικών δικτύων καί γεωγραφικών υποσυστημά
των, δια τους διαφόρους χρονικούς ορίζοντας του
σχεδίου, έν συνδυασμω προς τον όρισμον τών μέ
τρων, δι' ών τα προγραμματιζόμενα μεγέθη καί
χαρακτηριστικά θα επιτευχθούν, συνιστούν το κύριον έργον του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Το έργον τοΰτο του Εθνικού Χωροταξικού Σχε
διασμού πραγματοποιείται δια της χρησιμοποιή
σεως ώρισμένων μεθόδων καί ώρισμένων κρι
τηρίων.
Αι με&οδοι του 'Εθνικού Χωροταξικού Σχεδια
σμού είναι αϊ τών οικονομικών καί κοινωνικών
επιστημών,^ προσηρμοσμέναι καταλλήλως εις τας
ιδιαιτέρας απαιτήσεις ή δυνατότητας τοΰ υιοθετου
μένου χωρο-λειτουργικοΰ υποδείγματος εκάστοτε.
Εις πρώτον στάδιον προσεγγίσεως επαρκεί ή σύνδεσις δεδομένων καί υποθέσεων, προβλημάτων, δυ
νατοτήτων, επιδιώξεων, επιλογών, στόχων καί
μέτρων δια τών σχέσεων της λογικής, ήτοι τών
σχέσεων αιτίας καί αποτελέσματος, τών σχέσεων
μέσων καί σκοπών, τών σχέσεων συνεχείας καί
συνεπείας κλπ.
Εις δεύτερον στάδιον προσεγγίσεως απαιτείται
ή διατύπωσις μαθηματικών υποδειγμάτων υπό την
μορφήν συστημάτων συμβιβαστών σχέσεων.
"Ενια έκ τών κριτηρίων τοΰ 'Εθνικού Χωροτα149

ξικου Σχεδιασμού δια τον προσδιορισμών των με
γεθών καί χαρακτηριστικών παραγωγής-διανομής
κλπ. κατά μονάδας, εθνικά δίκτυα καί γεωγραφικά
υποσυστήματα είναι τα ακόλουθα :
— Εθνική χωροταξική κατανομή της παραγωγής
τομέως ή κλάδου εις τάς διαφόρους μονάδας χ ώ 
ρου του εθνικού δικτύου του τομέως ή κλάδου βάσει
τών συγκριτικών πλεονεκτημάτων εκάστης μονάδος.
— Σύνθεσις κατά μονάδα χώρου τομέων καί κλά
δων βάσει τών δυνατών συμπληρωματικών οικονο
μιών και της σχετικής ανταγωνιστικότητος τών το
μέων καί κλάδων.
— Βαθμός αναπτύξεως τομέως ή κλάδου κατά μο
νάδα χώρου βάσει τών δυνατών οικονομιών κλίμακος καί συγκεντρώσεως.
— Σχεδιασμός βάσει της εσωτερικής συνεπείας τής
δομής εθνικών δικτύων καί γεωγραφικών υποσυ
στημάτων.
— Σχεδιασμός βάσει τής αντιστοιχίας καί του εναρ
μονισμού τών δομών παραλλήλων δικτύων ή γεω
γραφικών υποσυστημάτων.
— Σχεδιασμός βάσει τής αντιστοιχίας καί του εναρ
μονισμού τών δομών εθνικών δικτύων καί γεωγρα
φικών υποσυστημάτων προς τήν γεωγραφικήν
διάρθρωσιν τών επιδιώξεων.
— Σχεδιασμός βάσει τής συνεχείας τής αναπτύ
ξεως τών δομών.
— Σχεδιασμός βάσει τής δυνατότητος αναπροσανα
τολισμού καί προσαρμογής τών δομών προς εναλ
λακτικούς στόχους.
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— 'Ελαχιστοποίησες του συγκοινωνιακού έργου έν
συνδυασμώ προς την έλαχιστοποίησιν τών αποκλί
σεων εκ τών αρίστων μεγεθών τών κέντρων παρα
γωγής και καταναλώσεως.
— Μεγιστοποίησες του ρυθμού ολοκληρώσεως δυνα
μικών παραγωγικών συμπλεγμάτων, έν συνδυασμφ
προς άριστοποίησιν του ρυθμού πληθυσμιακής εγ
καταλείψεως προβληματικών περιοχών.
Δια τής εφαρμογής του εκάστοτε υιοθετουμένου
χωρο-λειτουργικοΰ υποδείγματος και τών μεθόδων
και κριτηρίων ώς τα εκτεθέντα επιτυγχάνεται ή
διερεύνησις τών δεδομένων, υποθέσεων, προβλημά
των, δυνατοτήτων και σκοπών και πραγματοποι
είται ή διατύπωσις τών επιλογών, στόχων και μέ
τρων του 'Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου.
Μετά τον κατά τα ανωτέρω καθορισμον τών επι
διώξεων και του αντικειμένου του 'Εθνικού Χωρο
ταξικού Σχεδιασμού, τών μονάδων χώρου και δρα
στηριοτήτων και του χωρο-λειτουργικοΰ υποδεί
γματος και τών μεθόδων και κριτηρίων τούτου, εις
τα επόμενα Κεφάλαια, αναλαμβάνεται, με βάσιν
την Ελλάδα, προς έφαρμογήν τών ανωτέρω, διερεύνησις τών σκοπών του Εθνικού Χωροταξικού Σχε
διασμού και τών χωροταξικών προβλημάτων τής
Χώρας και διαγράφεται προκαταρκτική πρότασις
'Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, πρότασις διοικη
τικής αναδιοργανώσεως τής Χώρας καί πρότασις
βασικών μέτρων πολιτικής, συνδεομένων προς την
έφαρμογήν του 'Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου.
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5. OÌ Σκοποί
Οι σκοποί του Έθνικοΰ Χωροταξικού Σχεδια
σμού είναι οι αυτοί προς τους σκοπούς Οικονομικού
και Κοινωνικού Σχεδιασμού εις μακρό- ή μικροκλίμακα, ήτοι ή μεγιστοποίησις της κοινωνικής ευη
μερίας, ή άριστοποίησις του κέρδους των επιχειρή
σεων κλπ.
Εις τον Έθνικον Χωροταξικον Σχεδιασμον οι
σκοποί ούτοι άναδιατυποΰνται και αναπτύσσονται
'ίνα καταστή δυνατόν να συνδυασθούν λειτουργικώς
προς τα διαθέσιμα υπό του Εθνικοί) Χωτοταξικοΰ
Σχεδιασμού μέσα και τάς μεθόδους, δια να όδηγηθώμεν εν συνεχεία εις την διατύπωσιν ενός πρα
γματοποιήσιμου και επιθυμητού Έθνικοΰ Χωροτα
ξικού Σχεδίου.
— Οι οικονομικοί σκοποί :
• Ή οικονομικώς και κοινωνικώς άποτελεσματικωτέρα εθνική γεωγραφική διάρθρωσις και άνάπτυξις τών φυσικών πόρων της Χώρας, του πληθυσμού,
του εξοπλισμού παραγωγής-διανομής και της κατα
ναλώσεως άγαθών-ύπηρεσιών.
• Ή δημιουργία διαρθρωτικών περιφερειακών και
τοπικών οικονομιών υπό τήν εποψιν ρυθμίσεως της
κλίμακος, της συγκεντρώσεως, του συνδυασμού και
του συγχρονισμού τών διαφόρων δραστηριοτήτων
τών περιφερειών.
• Ή άνάπτυξις συνθηκών έπιτρεπουσών τήν κινητοποίησιν και άξιοποίησιν δλων τών φυσικών,
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ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων εις τάς περι
φερείας καί περιοχάς.
• Ή άξιοποίησις τών υφισταμένων καί ή δημιουρ
γία νέων ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότη
τος καί επενδύσεων αναπτύξεως.
— Οι κοινωνικοί σκοποί :
• Ή αΰξησις της συμμετοχής του πληθυσμού του
ελληνικού χώρου εις την εύημερίαν δι' αυξήσεως
τών περιφερειακών εισοδημάτων, δημιουργίας πε
ριφερειακών κέντρων υπηρεσιών, βελτιώσεως τών
συγκοινωνιών καί αυξήσεως τής κινητικότητος.
• Ή αυξησις τής συμμετοχής του πληθυσμού εις
την διαδικασίαν του προγραμματισμού καί τής α
ναπτύξεως καθ' δσον άφορα εις προγραμματισμό ν,
λήψιν αποφάσεων, έφαρμογήν προγραμμάτων, επι
χειρηματικών δρασιν καί ελεγχον διαδικασιών.
·, *Η διατήρησις, ή άνάδειξις καί ή εξελικτική άνάπτυξις του φυσικού τοπίου, τών πολιτιστικών στοι
χείων καί κοινωνικών άξιων τών διαφόρων περιο
χών τής Χώρας καί ή οργανική των συνάρθρωσις
προς τους τόπους συγκεντρώσεως του πληθυσμού
καί τών δραστηριοτήτων καί τήν δομήν τής οικονο
μικής δραστηριότητος.
• Ή δημιουργία τών καταλλήλων προϋποθέσεων,
ήτοι ή δημιουργία τών αναγκαίων συνθηκών απα
σχολήσεως, παιδείας, επιχειρηματικής δράσεως,
διοικήσεως κλπ., καθ' δλον τον χώρον δια τον κοι
νωνικών προσανατολισμόν, τήν κοινωνικήν ενταξιν
καί τήν κοινωνικήν έξέλιξιν του ατόμου.
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6. Τά Προβλήματα
Έ κ τής κατ' ευθείαν αντικειμενικής εξετάσεως
της πραγματικότητος της Χώρας άλλα και έκ της
συγκριτικής επισκοπήσεως τής πραγματικότητος
προς τα επιθυμητά σχήματα, ως ταΰτα προδιαγρά
φονται δια τής θεωρήσεως των σκοπών, επισημαί
νονται τα ακόλουθα χωροταξικά προβλήματα :
α) Δια το Σύνολον τής Χώρας και των Τομέων
παρατηρείται :
— Ή εθνική γεωγραφική κατανομή και ή περιφε
ρειακή και τοπική διάρθρωσις των φυσικών πόρων
τής Χώρας, του ενεργού πληθυσμού, του εξοπλι
σμού παραγωγής, τής υποδομής υπηρεσιών και δια
νομής, τών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ανα
πτύξεως και διοικήσεως, τών εισοδημάτων και τής
καταναλώσεως δεν είναι αϊ άρισται άπο τής από
ψεως τών τεθεισών οικονομικών και κοινωνικών
επιδιώξεων.
— Είδικώτερον, παρατηρείται καθ' όσον άφορα εις
δλους τους τομείς, ήτοι τήν γεωργίαν, βιομηχανίαν,
τουρισμόν, συγκοινωνίας και υπηρεσίας :
• Τα εθνικά κυκλώματα παραγωγής, μεταποιή
σεως, διανομής και διαθέσεως είναι ασυνεχή και
άρρυθμα.
• Τά περιφερειακά και τοπικά συμπλέγματα
παραγωγής, μεταποιήσεως, καταναλώσεως είναι
ελλιπή και άδιάρθρωτα.
— Ό συσχετισμός έργων εκμεταλλεύσεως και ερ154

γων υποδομής συγκοινωνιών και υπηρεσιών είναι
ασθενής, ασαφής καΐ ασυνεπής.
— Εις ένίας περιφερείας της Χώρας, ώς'Ήπειρον,
'Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην, είναι χαμη
λοί οι ρυθμοί αναπτύξεως της οικονομίας και χαμη
λή ή συμμετοχή εις τήν κοινωνικήν εύημερίαν.
β) Εις το 'Ε&νικον Δίχτνον τών Οικιστικών Κέν
τρων παρατηρείται :
— Κατ' αποκλειστικότητα συγκέντρωσις συγκριτι
κών πλεονεκτημάτων ή προϋποθέσεων δια τήν άνάπτυξιν ή έγκατάστασιν δραστηριοτήτων εις τήν
Πρωτεύουσα ν.
— 'Απουσία εις Άνατολικήν Μακεδονίαν και Θρά
κην, "Ηπειρον και Κρήτην τών αναγκαίων αστικών
περιφερειακών πόλων αναπτύξεως, τών πόλων α
κτινοβολίας προς τήν ένδοχώραν και τών πόλων
έλξεως και εξαρτήσεως της περιφερείας.
— 'Απουσία μεταξύ τών 10.000 οικισμών της Χώ
ρας της αναγκαίας ιεραρχικής δομής εκ «κεφαλοχω
ρίων» και άγροτουπόλεο^ν δια τήν διάρθρωσιν τής
τεχνικής, οικονομικής και κοινωνικής υποδομής.
γ) Εις τήν Γεωργίαν παρατηρείται :
— "ΐπαρξις προβληματικών περιοχών αύξοντος
ρυθμού" δημογραφικής και κοινωνικής άποδιοργανώσεως και βραδέως εκσυγχρονισμού τών δομών
και δραστηριοτήτων.
— 'Απουσία πολυσκόπων γεωργοβιομηχανικών πα155

ραγωγικών συμπλεγμάτων καί κυκλωμάτων δια
θέσεως προϊόντων.
δ) Είς την Βιομηχανίαν παρατηρείται :
— Είς ώρισμένας άνεπτυγμένας περιοχάς, μη ορθο
λογική έγκατάστασις εις τον χώρον, άποδιοργάνωσις πολεοδομικών συγκροτημάτων και καταστροφή
φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
— Εις λοιπήν Χώραν, απουσία των προϋποθέσεων
εγκαταστάσεως καί λειτουργίας των βιομηχανικών
μονάδων καθ' δσον αφορά εις ώργανωμένας ζώνας
εγκαταστάσεως, εις ύποδομήν συμπληρωματικών
βιομηχανικών καί εξυπηρετικών δραστηριοτήτων,
εις (ολοκληρωμένα βιομηχανικά συμπλέγματα καί
δίκτυα μεταφοράς υλών καί προϊόντων.
ε) Είς τον Τουρισμον παρατηρείται :
— Είς ώρισμένας άναπτυσσομένας περιοχάς, μή ορ
θολογική έγκατάστασις είς τον χώρον, καταστροφή
φυσικών καί πολιτιστικών πόρων.
— Είς λοιπήν χώραν, απουσία τ ώ ν προϋποθέσεων
εγκαταστάσεως τών μονάδων εντός ώργανωμένων
τουριστικών ζωνών καί συγκεντρώσεως της ανα
πτύξεως του τουρισμού είς καθοριζομένας τουριστικάς περιφερείας.
στ) Είς τας Συγκοινωνίας παρατηρείται :
— 'Τποανάπτυξις του συστήματος συγκοινωνιών,
ιδιαιτέρως του σιδηροδρομικού καί θαλασσίου.
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— Μη ορθολογιστική κατανομή του συγκοινωνιακού
έργου μεταξύ των διαφόρων μέσων συγκοινωνιών.
— 'Ανεπάρκεια συνδέσεων μεταξύ 'Ανατολικής και
Δυτικής Ελλάδος, μεταξύ Πατρών και Θεσσαλο
νίκης, μεταξύ Θράκης, Ηπείρου, Νήσων Αιγαίου
άφ' ενός και τής Κεντρικής Ελλάδος άφ' ετέρου.
— 'Απουσία Δυτικής και 'Ανατολικής συγκοινωνια
κής πύλης τής Χώρας.
— 'Απουσία θαλασσίων περιφερειακών κυκλωμά
των.
ζ ) Εις τάς c Υπηρεσίας παρατηρούνται :
— 'Απουσία εις τα στρατηγικά και περιφερειακά
κέντρα, έκτος τών 'Αθηνών και εν μέρει τής Θεσ
σαλονίκης, τών υπηρεσιών εκείνων αίτινες, εν
συνδυασμώ προς αντιστοίχου επιπέδου ύποδομήν
συγκοινωνιών, ενεργείας κλπ. θα ήδύνατο να επι
τρέψουν την έγκατάστασιν μεγάλων ιδιωτικών
οικονομικών δραστηριοτήτων υπό συνθήκας διε
θνούς ή εθνικής ανταγωνιστικότητος.
— 'Απουσία εις τα μικρότερα οικιστικά κέντρα
τών ελαχίστων αναγκαίων υπηρεσιών δια την έξυπηρέτησιν του υφισταμένου πληθυσμού ή τών δυ
ναμένων να αναπτυχθούν οικονομικών δραστηριο
τήτων βάσεως, λόγω αδυναμίας δημιουργίας υπη
ρεσιών εις τον άπαιτούμενον μέγαν αριθμόν οικιστι
κών κέντρων ή αδυναμίας εξυπηρετήσεως τών
μικρών οικισμών εκ τών μεγαλυτέρων, οφειλομέ
νης εις άπομόνωσιν, άνεπάρκειαν δικτύου συγκοι
νωνιών, μεγάλας αποστάσεις κλπ.
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η ) Εις την Κατοικίαν παρατηρείται :
— Μή ορθολογιστική άνάπτυξις κατοικίας και συνα
φών δραστηριοτήτων, παράλληλος άποδιοργάνωσις πολεοδομικών συγκροτημάτων και καταστροφή
φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
— 'Απουσία μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων,
ζωνών ώργανωμένης αναπτύξεως και τεχνολογίας
βιομηχανοποιήσεως και προκατασκευής.
— 'Αδυναμία αναπτύξεως πολεοδομικής υποδομής
και αδυναμία αυτοχρηματοδοτήσεως ταύτης.
— Κατανομή τών ιδιωτικών και ελεγχομένων οι
κιστικών επενδύσεων εν χώρω, ανεξαρτήτως τών
μακροχρονίων προοπτικών αναπτύξεως του εθνι
κού δικτύου τών οικονομικών δραστηριοτήτων.
7. Διάγραμμα Προκαταρκτικής Προτάσεως Έθνικοΰ Χω
ροταξικού Σχεδίου
Έ ν τή επιδιώξει επιτεύξεως τών τιθεμένων
σκοπών και αντιμετωπίσεως τών έπισημαινομένων
προβλημάτων, ως και βάσει τών δυνατοτήτων καί
περιορισμών της υφισταμένης καταστάσεως, τών
προοπτικών εξελίξεως κλπ., δύναται να διατυπωθή
το άκόλουθον διάγραμμα προκαταρκτικής προτά
σεως Έθνικοΰ Χωροταξικού Σχεδίου δια τον χρονικον ορίζοντα 1985 ( βλέπε συνημμένους χάρτας).
α) Έ&νικον Σύστημα Κ&ντρων, Πολικών Περιφε
ρειών, Ζωνών και 'Αξόνων
— Ή βασική άνάπτυξις της Χώρας, καθ' δσον ά158

φορά εις όλους τους τομείς της οικονομίας, ήτοι
γεωργίαν, βιομηχανίαν, τουρισμόν, συγκοινωνίας,
υπηρεσίας καΐ οικισμούς, θα συγκεντρωθή εις την
ζώνην τών πεδιάδων καί λεκανών, αί όποΐαι είναι
διατεταγμέναι παρά τάς άκτάς της Χώρας. Το σημαντικώτερον τμήμα της ζώνης ταύτης εκτείνεται
μεταξύ 'Αλεξανδρουπόλεως, Θεσσαλονίκης, 'Αθη
νών, Πατρών, Πύργου και Πρεβέζης.
— Ό πληθυσμός καί αί δραστηριότητες της ζώ
νης τών ορεινών συγκροτημάτων καί τών μικρών
νήσων, με την έξαίρεσιν ενός επιλεγομένου δικτύου
οικιστικών κέντρων, θα προσανατολισθούν προς
βαθμιαίαν μετατόπισιν εις την ζώνην βασικής ανα
πτύξεως τής Χώρας.
— Παραλλήλως προς τήν ως άνω έσωτερικήν χ ω ροταξικήν άναδιάρθρωσιν καί άνάπτυξιν τής Χώρας
θα έξετασθή ή δυνατότης καί θα έπιδιωχθή ή έπιτάχυνσις τής εθνικής αναπτύξεως δια τής συνεργα
σίας καί δημιουργίας έργων προσανατολισμένων
προς τας όμορους Χώρας, ως καί τον εύρύτερον με
σογειακών καί εύρωπαϊκόν χώρον. "Ητοι, θα έξε
τασθή καί θα έπιδιωχθή ή συνδεδυασμένη τουριστι
κή άνάπτυξις κατά μήκος τών μεγάλων νήσων του
Αιγαίου καί τής Μικρασιατικής 'Ακτής, ή συνδε
δυασμένη γεωργική άνάπτυξις κατά μήκος του
Έβρου, ή συγκοινωνιακή, γωργική καί βιομηχα
νική άνάπτυξις κατά μήκος του 'Αξιου, ή Δημι
ουργία Δυτικής Πύλης εις Ήγουμενίτσαν καί
'Ανατολικής Πύλης προσηνατολισμένης προς Τουρκίαν, Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν κλπ. εις Πόρτο Λά159

γο, ή δημιουργία Διεθνούς Αιμένος μετά ελευθέρας
ζώνης, εις στρατηγικόν σημεΐον της Χώρας, προσηνατολισμένον προς Άνατολικήν Μεσόγειον κλπ.
β) Έΰ'νικον

Δίκτνον Πολικών

Περιφερειών

— Ή όλη Χώρα θα διαιρεθή εις 8 περιφερείας
χωροταξικής οργανώσεως καί διοικήσεως τής ανα
πτύξεως. Αι περιφέρειαι αύται θα συμπίπτουν προς
τας περιοχάς επιρροής των κέντρων 'Αθηνών ( 2 ) ,
Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου, Λαρίσης, Η ρ α 
κλείου, νέας πόλεως Ήγουμε ν ίτσης και νέας πόλεως
Πόρτο Λάγο. Αι δύο περιφέρειαι 'Αθηνών αφορούν
εις μίαν μητροπολιτικήν περιφέρειαν καί μίαν εύρυτέραν πολικήν περιφέρειαν 'Αθηνών.
γ ) Έ&νικον Δίκτνον Οικιστικών

Κέντρων

— Δια την Πρωτεύουσαν ή άνάπτυξις θα έξειδικευθή
καί περιορισθή εις ώρισμένους μόνον κλάδους τής
βιομηχανίας, του τουρισμού καί τών υπηρεσιών δια
τής εφαρμογής καταλλήλων κινήτρων καί αντικι
νήτρων.
—- Ή Θεσσαλονίκη καί αϊ Πάτραι, καθ' δσον άφο
ρα εις ύποδομήν συγκοινωνιών καί υπηρεσιών, θα
αναπτυχθούν εις επίπεδα μητροπολιτικών κέντρων,
άτινα θα εξυπηρετούν αντιστοίχως τα διαμερίσματα
Βορείου καί Δυτικής Ελλάδος δια σημαντικών
υπηρεσιών διεθνούς καί εθνικού επιπέδου καί θα
συνιστούν τόπους με διεθνή ανταγωνιστικά πλεο
νεκτήματα διά την έγκατάστασιν οικονομικών δρα160

στηριοτήτων. At Πάτραι, δια της συνδεδυασμένης
αναπτύξεως της πόλεως δσον και της αντιστοίχου
περιφερείας, θα έπιδιωχθή να αποτελέσουν πληθυσμιακον κέντρον 200.000 κατοίκων και άνω.
— Το σύμπλεγμα Βόλου - Λαρίσης και ή πόλις
του Ηρακλείου θα αναπτυχθούν εις κέντρα ενδοχώ
ρων συνδεδυασμένης αναπτύξεως γεωργίας, βιο
μηχανίας καί τουρισμού, εις πληθυσμιακά επίπεδα
εως 150.000 καί 100.000 αντιστοίχως.
— Εις "Ηπειρον καί Θράκη ν, εις Ήγουμενίτσαν ή
Πρέβεζαν καί εις Πόρτο Λάγο ή Άλεξανδρούπολιν
ή Καβάλαν αντιστοίχως, θα δημιουργηθούν, εν
συνδυασμω προς την Έγνατίαν όδον καί άλλας
διεθνείς γραμμάς συγκοινωνιών, ή Δυτική καί ή
'Ανατολική Πύλη της Χώρας εν παραλλήλω προς
περιφερειακούς πόλους αναπτύξεως τών αντιστοί
χων ενδοχώρων.
δ) Γεωργία
— Ή Χώρα θα διαιρεθή εις ευρείας ζώνας διαφο
ροποιημένων γεωργικών προγραμμάτων καί μέ
τρων πολιτικής ( διαφοροποίησις κινήτρων κλπ. )
προς έπίτευξιν της οικονομικώς άποτελεσματικωτέρας γεωγραφικής κατανομής καί αναπτύξεως
τών γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (άναδιάρθρωσις τής γεωγραφικής κατανομής τής σιτοκαλλιεργείας κλπ. )
— Θα έπιλεγή καί θα δημιουργηθή δίκτυον δυνα
μικών γεωργοκτηνοτροφικών περιφερειών καί ζω
νών συνιστωσών συμπλέγματα παραγωγής, μετα161
11

ποιήσεως και διανομής περί, τα μεγάλα αστικΰ
κέντρα.
ε) Βιομηχανία
— Θα εξασφαλισθούν τα αναγκαία πλαίσια διο
την ώργανωμένην άνάπτυξιν νέων ζωνών κα
συμπλεγμάτων βιομηχανίας και βιοτεχνίας εις πε
ριφερείας βιομηχανικής οργανώσεως και προκρινομένους περιφερειακούς πόλους.
— Θα αναληφθούν προγράμματα εξυγιάνσεως, α
ναδιαρθρώσεως και αναδιοργανώσεως των υφιστα
μένων βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ζωνών
στ) Τουρισμός
— Θα επιλέγουν και θα αναπτυχθούν, κατά προτε
ραιότητα έναντι της υπολοίπου Χώρας, ώρισμένα
τουριστικαί περιφέρειαι και εντός αυτών ώρισμένα
ζώναι, κατά τα πρότυπα ώργανωμένης δομήσεω<
εις περιοχάς άμεσου επιρροής τών πόλων περιφε
ρειακής αναπτύξεως, οι όποιοι προκρίνονται ve
αναπτυχθούν εις πρώτην προτεραιότητα, εις πε·
ριοχας διαθέτουσας εθνικά συγκριτικά πλεονεκτή
ματα εις τον τουρισμον και εις καθυστερημένα^
περιοχας δια τήν άντιμετώπισιν εντόνων κοινωνι
κών προβλημάτων. Οΰτω, προκρίνονται αϊ ακό
λουθοι τουριστικαί περιφέρειαι : 'Αθηνών μετο
τών τουριστικών πόλων Δελφών, Άργολιδοκορινθίας και Κυκλάδων, Θεσσαλονίκης μετά τή<
Χαλκιδικής, Πατρών μετά της 'Ολυμπίας, Βόλου-
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Λαρίσης μετά των Μετεώρων, 'Ολύμπου καΐ Πη
λίου και, τέλος, Κρήτης.
ζ) Συγκοινωνίαυ
— Θα ολοκληρωθούν αϊ συνδέσεις Ήγουμενίτσης - 'Αλεξανδρουπόλεως, Πατρών - Βόλου - Λα
ρίσης, Θεσσαλίας - Δυτικής Ελλάδος και το κύ
κλωμα Πελοποννήσου.
— Θα έκσυγχρονισθή το σιδηροδρομικον δίκτυον
της Χώρας.
— Θα άναπτυχθή ή θαλασσία λεωφόρος 'Αλε
ξανδρουπόλεως - Ρόδου και ή σύνδεσις Χανίων Νοτίας Πελοποννήσου - Πατρών.
— Θα επεκταθούν και θα εκσυγχρονισθούν οι λι
μένες Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, θα δημιουργηθή 'Ανατολική και Δυτική θαλασσία Πύλη
και θα άναπτυχθή εις στρατηγικον σημεΐον τής
Χώρας Διεθνής Λιμήν μετ' ελευθέρας ζώνης, προ
σανατολισμένος προς 'Ανατολικήν Μεσόγειον και
Άνατολικήν Εύρώπην δια βιομηχανίαν, διαμετακομιστικον έμπόριον, τουρισμόν, ναυτιλίαν.
— Θα εισαχθούν, κατά περιπτώσεις, χερσαία, θα
λάσσια και εναέρια μέσα συγκοινωνιών μεγάλης
ταχύτητος, δια να υπερνικηθούν αί λόγω δυσμενούς
γεωγραφικής διαμορφώσεως μεγάλαι αποστάσεις
μεταξύ των τριών μητροπόλεων και τών γεωγρα
φικώς άπομεμονωμένων ή απομεμακρυσμένων πε
ριοχών τών διαμερισμάτων αυτών. Το αυτό δια
τους περιφερειακούς πόλους αναπτύξεως και τάς
γεωγραφικάς αυτών ενότητας.
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η)

c

Υπηρεσίαι

— Εις τα κέντρα μητροπολιτικού επιπέδου, ήτοι,
έκτος των 'Αθηνών, εις Θεσσαλονίκην και Πάτρας,
θα αναπτυχθούν επί ανωτάτου βαθμού : Πανε
πιστημιακά κέντρα, νοσοκομειακά κέντρα, ερευ
νητικά κέντρα κλπ. ποικίλων ειδικεύσεων χώροι,
εγκαταστάσεις και ύπηρεσίαι τουρισμού, αναψυχής
και πολιτισμού, ποικίλων κατηγοριών ανωτάτου
επιπέδου' υποδομή υδρεύσεως, αποχετεύσεως, τ η 
λεπικοινωνιών κλπ. και πολεοδομικά πρότυπα
( s t a n d a r d s ) εν γένει έξασφαλίζοντα διεθνή αν
ταγωνιστικότητα και επιτρέποντα εις το κέντρον
και την έξηρτημένην περιφέρειαν την έγκατάστασιν πάσης φύσεως βιομηχανιών και εξειδικευμέ
νων υπηρεσιών και επαγγελμάτων.
— Εις τα κέντρα περιφερειακού επιπέδου, ήτοι εις
Βόλον-Λάρισαν, Ήράκλειον, Άνατολικήν και Δυτικήν Πύλην, θα αναπτυχθούν ύπηρεσίαι, αί όποϊαι
είναι απαραίτητοι διατήν έξυπηρέτησιν του πληθυ
σμού και δια την έξασφάλισιν τής αναπτύξεως
γεωργίας, βιομηχανίας και τουρισμού εις τα κέν
τρα και τάς έξηρτημένας περιφερείας τούτων.
— Δια τα τοπικά αστικά κέντρα και τους αστερι
σμούς μικρών οικισμών θα εκτιμηθούν και θα εξα
σφαλισθούν αί άναγκαΐαι ύπηρεσίαι δια την λειτουργίαν τών οικονομικών δραστηριοτήτων βάσεως,
ως επίσης αί άναγκαΐαι, ενός ελαχίστου επιπέδου
και άνω, ύπηρεσίαι δια τήν έξυπηρέτησιν του
πληθυσμού.
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θ) Κατοικία
— Θα αναληφθούν προγράμματα ώργανωμένης
δομήσεως νέων ζωνών κατοικίας, ώς και προγράμ
ματα πολεοδομικής εξυγιάνσεως, αναπτύξεως και
συντηρήσεως υφισταμένων ζωνών εις 'Αθήνας, Θεσσαλονίκην, Πάτρας, Βόλον - Λάρισαν, Ήράκλειον.
— Θα είσαχθή ό θεσμός της ώργανωμένης κατά
ζώνας αναπτύξεως, ήτοι θα έπιδιωχθή ή έγκαι
ρος έξασφάλισις μεγάλων ελευθέρων ή έκκαθαριστέων εκτάσεων γης, θα έξοπλισθή ό χώρος δια
της αναγκαίας κοινωνικής και τεχνικής υποδομής
και θά πραγματοποιηθή μαζική βιομηχανοποιη
μένη κατασκευή τών κατοικιών υπό κρατικών,
ιδιωτικών ή μικτών επιχειρήσεων.
8. At Έπιλογαί καί τά Εναλλακτικά Σχέδια
Εις τον Έθνικον Χωροταξικον Σχεδιασμον
δι' έκαστο ν τομέα καί δι' εκάστη ν προγραμματικήν περιοχήν δύνανται να διατυπωθούν πλείονες
τής μιας έπιλογαί, συστήματα τών οποίων απο
τελούν εναλλακτικά σχέδια.
Αι έπιλογαί καί τα εναλλακτικά σχέδια επι
σημαίνονται, αξιολογούνται καί οΰτω παρουσιά
ζονται εις τους υπευθύνους προς επιλογήν δια τήν
λήψιν αποφάσεως.
Κριτήρια αξιολογήσεως καί λήψεως αποφάσεως
συνιστούν βασικώς αυτοί ούτοι οι σκοποί του σχε
διασμού.
Κατωτέρω παρουσιάζονται ενδεικτικώς ώρισμέ165

ναι βασικαί επίλογου άναφερόμεναι εις τον καθορισμον της στρατηγικής ή όποια δύναται να είναι
έξειδίκευσις και συγκέντρωσις ή ισόρροπος άνάπτυξις καί διασπορά.
Άναλυτικώτερον :
— Συγκέντρωσις πληθυσμού, βιομηχανίας, υπη
ρεσιών καί συγκοινωνιών εις ολίγας μεγαλουπό
λεις, εις πόλους αναπτύξεως περιφερειών, εις πο
λυάριθμα τοπικά κέντρα ή εις συνεχείς γραμμικούς
σχηματισμούς ;
-~ Καθ' όσον άφορα εις την γεωργίαν, έξειδίκευσις τών περιοχών καί συγκέντρωσις της αναπτύ
ξεως εις δυναμικάς ζώνας ή ισόρροπος διάρθρωσις της παραγωγής καί διασπορά τής αναπτύξεως
έφ' δλου του Ελληνικού χώρου εις προβληματικάς
καί μη περιοχάς ;
— Συγκέντρωσις τής αναπτύξεως του τουρισμοί} εις
ολίγας τουριστικάς περιφερείας καί εις έπιλεγομένας
τουριστικάς ζώνας τής Χο^ρας ή λεπτομερής ισόρρο
πος διασπορά τούτου καθ' δλον τον εθνικό ν χώρο ν;
— 'Εξειδικευμένη ή ισόρροπος άνάπτυξις περιφε
ρειών ;
— Δημιουργία ολίγων μεγάλων καί πλήρων πα
ραγωγικών συμπλεγμάτων έργων κατά ζώνας ή
περιφερείας ή λεπτομερής διασπορά καί όλοκλήρωσις μεγάλων κυκλωμάτων παραγωγής - μεταποιή
σεως διανομής εις τον εύρύτερον χώρον ;
Βάσει τών ανωτέρω ή διατύπωσις του εις το
Κεφάλαιον 7 διαγράμματος 'Εθνικού Χωροταξικού
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Σχεδίου συνιστά απλώς μίαν πρότασιν και μάλιστα
εφ' όσον δεν έχει έλεγχθή ώς προς την δυνατότητα
πραγματοποιήσεως συνιστά απλώς μίαν ύπόθεσιν. Ό ώλοκληρωμένος σχεδιασμός απαιτεί την
διατύπωσιν εναλλακτικών σχεδίων, την άξιολόγησιν τούτων και την επιλογήν του αρίστου, το
οποίον θα άποτελέση τήν τελικήν πρότασιν Χωρο
ταξικού Εθνικού Σχεδίου.

9. Ή Διοικητική Άναδιοργάνωσις τής Χώρας εις τα
Πλαίσια τής Προτάσεως
Προκειμένου περί του διοικητικού σχήματος
δπερ αποτελεί τήν άναγκαίαν προϋπόθεσιν εφαρ
μογής ενός 'Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου προ
τείνονται τα ακόλουθα :
Ή διοικητική όργάνωσις τής Χώρας, ώς τομεακή και γεωγραφική διάρθρωσις και ώς σύνθεσις διοικητικών εξουσιών και λειτουργιών προ
γραμματισμού, εφαρμογής, έλεγχου, συντονισμού,
λήψεως αποφάσεων, χρηματοδοτήσεως κλπ., ορωμένη άπο τήν άποψιν τής άναγκαιότητος αναδιορ
γανώσεως και αναπτύξεως τής εθνικής οικονομίας
και κοινωνίας εν χώρω, δέον να άναδιαρθρωθή, άναπτυχθή και προσαρμοσθή συμφώνως προς τήν
προτεινομένην όργανικήν διαίρεσιν τής Χώρας εις
πολικάς περιφερείας και συμφώνως προς το προτεινόμενον σχέδιον αναπτύξεως.
Εις το έπίπεδον πολικών περιφερειών κρίνεται
σκόπιμος ή σταδιακή δημιουργία :
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— Περιφερειακού συντονιστικού φορέως με ταί
αρμοδιότητας σχεδιασμού, προγραμματισμού, διοι
κήσεως της διαδικασίας αναπτύξεως και οργανώ
σεως των φορέων εκτελέσεως προγραμμάτων και
έργων εις τοπικον έπίπεδον.
— Περιφερειακών φορέων, ώς άνω, άλλα κατά
τομείς.
— Ταμείων περιφερειακής αναπτύξεως.
— Περιφερειακών συμβουλίων και περιφερειακών
διοικητών.
Εις το τοπικον έπίπεδον ζωνών και συνδέσμων
δήμων και κοινοτήτων κρίνεται σκόπιμος ή κατ'
επιλογήν δημιουργία τοπικών (κρατικών και μικτής
συνθέσεως) φορέων αναπτύξεως εν συνδυασμώ
προς τοπικά ταμεία αναπτύξεως.

10. Γενικά Μέτρα Πολιτικής δια τήν Έφαρμογήν τής
Προτάσεως
Έκτος τών μέτρων διοικητικής αναδιοργανώ
σεως κρίνεται σκόπιμος καί προτείνεται ή εφαρ
μογή τών ακολούθων μέτρων πολιτικής :
— Πολιτική δημιουργίας μεγάλων επιχειρηματικών
μονάδων : κρατικών, μικτής συνθέσεως, ιδιωτι
κών.
— Πολιτική συγκεντρώσεως της αναπτύξεως κατά
ζώνας, κέντρα, συμπλέγματα καί πολικάς περιφε
ρείας καί περιφερείας οργανώσεως τών δραστηριο
τήτων.
— Πολιτική οικονομικών καί
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οργανωτικών κινή-

τρων κινητοποιήσεως και κατευθύνσεως της ιδιω
τικής πρωτοβουλίας προς τους επιθυμητούς τόπους
και τρόπους αναπτύξεως.
— Πολιτική ελέγχου ή αποκτήσεως και εξοπλι
σμού της γης των προς άνάπτυξιν ζωνών. Πολι
τική έλεγχου των χρήσεων και των δρων δομή
σεως κατά ζώνην.
— Άνάληψις μελετών και εκτελέσεως προτύπων
στρατηγικών και πολυσκόπων έργων αναπτύξεως.
Επιλογή και άμεσος άνάληψις προωθήσεως και
εφαρμογής προτύπων έργων αναπτύξεως τομέων
καί περιοχών, εκ τών διαφόρων κατηγοριών
έργων, προς δοκιμασίαν του μηχανισμού δημιουρ
γίας αυτών, προς διόρθωσιν του μηχανισμού και
προς δημιουργίαν συνθηκών περαιτέρω αναλήψεως
τοιούτων έργων υπό τοπικών καί ιδιωτικών πρωτο
βουλιών. 'Επιλογή καί άμεσος άνάληψις προωθή
σεως καί εφαρμογής στρατηγικών έργων, αποφα
σιστικών δια τον έλεγχον καί άναπροσανατολισμον τών εξελίξεων προς επιθυμητούς στόχους. 'Ε
πιλογή καί προώθησις σημαντικών πολυσκόπων έρ
γων προς συγκέντρωσιν τής προσπάθειας, αΰξησιν τής παραγωγικότατος καί αυτοχρηματοδότη
ση κοινωνικών καί πολιτιστικών προγραμμάτων.
Είδικώτερον προτείνεται :
• Άνάληψις έργου δημιουργίας μιας νέας πό
λεως εις "Ηπειρον ή Θράκην ή Άττικήν.
• Άνάληψις 2 - 3 έργων πολεοδομικής ανανεώ
σεως κέντρων πόλεων ('Αθήναι, Πειραιεύς, Θεσ
σαλονίκη ).
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• Άνάληψις έργου δημιουργίας Διεθνούς Λιμένος 'Ανατολικής Μεσογείου μετ' 'Ελευθέρας Ζώνης
εις το καταλληλότερον σημεΐον του Ελληνικού
χώρου.
• Άνάληψις 3 - 5 έργων δημιουργίας αστερι
σμών βιώσιμων αγροτικών οικισμών περί «κεφα
λοχώρια».
• Άνάληψις ενός πολυσκόπου έργου αναπτύξεως
ποταμοκοιλάδος ( Πηνειός Θεσσαλίας ).
• Άνάληψις 1-2 έργων δημιουργίας πλήρων
κυκλωμάτων βιομηχανοποιημένης παραγωγής, δια
νομής και διαθέσεως γεωργοκτηνοτροφικών προϊόν
των (Κωπαΐς, Πρωτεύουσα).
• Άνάληψις 2 - 3 έργων εξυγιάνσεως βιομηχα
νικών ζωνών εντός τών βιομηχανικών κέντρων
τής Χώρας (Αθήναι, Πειραιεύς, Θεσσαλονίκη).
• Άνάληψις 2 - 3 έργων τουριστικής αξιοποιή
σεως και συντηρήσεως παραδοσιακών οικισμών
(Μεστά Χίου, Αμπελάκια Θεσσαλίας).
• Άνάληψις δημιουργίας αξιοποιήσεως και συν
τηρήσεως ενός εθνικού δρυμού τής Χώρας.
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1985 ΠΕΡΙΟΧΑΙΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Έπίπεδον
JjÇjîJiÇÇ^ Έπίπεδον

Ι-Χώρα
II - Διαμέρισμα

Έπίπεδον III-Περιφερειακή ένότης
Έπίπεδον IV - "Αμεσος ενδοχώρα
Προσηρτημέναι περιφερ. ενότητες
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φ

Μητρόπολις

®

Πόλος αναπτύξεως

<?ί>

Διαζευκτική πρότασις

•

ΕΙδικον περιφερειακον
κέντρον

1985 ΕΠΙΠΕΔΟΝ III :

^
•

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Περιφερειακοί πόλοι άναπτύξβως
Μικρότερα αστικά κέντρα

φΐζζζζζζζζζφ Συμπληρωματικοί πόλοι αναπτύξεως
Περιφερειακάί ενότητες

172

1985 ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ
κέντρο Centers
Επιλιμινκι ! ΉπΜρωτικα
Sea port
Inland

— Πρωτεύουσα
Μητρόπολις
Πόλος αναπτύξεως
Λοιπά αστικά κέντρα
'o*(K7iucTuov-Rood network
% ΌδοΙ μέσης ταχύτητος 120 χιλ./ώραν
»
»
»
90 »
»
ζ_^
-Χ
»
»
»
60 » »
^~ Θαλάσσιαι οδοί
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Τπο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
Δρος Άρχιτέκτονος - Πολεοδόμου
Καθηγητού Ε.Μ.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
1. Γενικά - Έννοιαι
'Αντικειμενικός σκοπός της παρούσης εισηγή
σεως είναι ή διερεύνησις, άφ' ενός μέν της περι
φερειακής αναπτύξεως και είδικώτερον του περιφε
ρειακού προγραμματισμού, άφ' ετέρου δε της πολε
οδομίας.
e
H διερεύνησις των δύο τούτων εννοιών κατα
βάλλεται προσπάθεια δπως διενεργηθή, ουχί δια
απομονώσεως της μιας έκ της άλλης, άλλα δια συ
σχετίσεως των, ώστε να δειχθή πόσον σημαντικά!
είναι αϊ αλληλεπιδράσεις των.
Δια τον περιφερειακον προγραμματισμόν δέν
απαιτείται να δοθή ορισμός, διότι τοΰτο έχει γίνει
υπό έτερων ομιλητών. Μία διευκρινισις πάντως εί
ναι σκόπιμος.
Τόσον ό πολεοδόμος δσον και ό τεχνικός γενι
κώς, ατενίζοντες «έκ τών κάτω» (έκ της πόλεως)
τον εύρύτερον χώρον, ήτοι την περιφέρειαν και τον
τρόπον αναπτύξεως της, δηλαδή έκ του μέρους το
6λον (με την σχετικήν έ'ννοιαν του δρου), διακρί
νουν άπό τον περιφερειακον προγραμματισμόν εύκρινέστερον μίαν όψιν του, τήν οποίαν ας άποκα177
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λέσωμεν «φυσικό ν προγραμματισμό ν» (Physical
Planning), ήτοι την Χωροταξίαν.
Παρ' 6λα ταΰτα, θα έπρεπε πάντοτε να φθάνωμεν εις τον ώλοκληρωμένον, δηλαδή τον «καθολικόν περιφερειακό ν προγραμματισμόν».
«Καθολικός περιφερειακός προγραμματισμός»
νοείται ενταύθα ώς ό προγραμματισμός καθολι
κής αναπτύξεως μιας περιφερείας, ήτοι εις όλους
τους βασικούς τομείς και των τριών σφαιρών (οικο
νομικός, κοινωνικός, χωροταξικός).
Ώ ς προς τήν δευτέραν τών δύο εννοιών, δηλαδή
τήν πολεοδομίαν, είναι γνωστόν Οτι ασχολείται με
τήν πόλιν—και γενικώτερον τον οίκισμον—και ότι
διατυπώνει εν πρόγραμμα και σχέδιον αναπτύξεως
του συνόλου της πόλεως και τ ώ ν επί μέρους λει
τουργιών εις τον χώρον και εις τον χρόνον.
Είναι περιττόν βεβαίως να λεχθή Οτι, όταν
όμιλοΰμεν περί πόλεως, δεν έννοοΰμεν εν άψυχον
τεχνικον έργον, άλλα μίαν γεωγραφικήν ενότητα,
ήτις αποτελεί συγχρόνως μίαν κοινωνικήν και οίκονομικήν οντότητα και βεβαίως εν τεχνολογικόν
και καλλιτεχνικον επίτευγμα.
2. Προσέγγισις τής Μονάδος «Περιφέρεια»
Έ φ ' δσον άντικείμενον του περιφερειακού προ
γραμματισμού είναι ή περιφέρεια και άντικείμε
νον τής πολεοδομίας είναι ή πόλις θα πρέπει να
ιδωμεν ποία είναι ή συσχέτισις μεταξύ πόλεως
και περιφερείας και να προσεγγίσωμεν τήν νέαν
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εννοιαν, δηλαδή την περιφέρειαν, μέσω της πλέον
γνωρίμου εννοίας της πόλεως. Ώ ς περιφέρεια (re
gion) δεν νοείται μόνον ή περίμετρος ενός ευρύτε
ρου χώρου, άλλα το σύνολον της εκτάσεως του εν
λόγω χώρου, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και
τών εντός τούτου πόλεων και οικισμών.
Θα έκκινήσωμεν άπό δύο «αφετηρίας» δια την
έν λόγω προσέγγισιν.
Ή πρώτη αφετηρία είναι το σύγχρονον άστικόν κέντρον, ή μεγαλόπολις, το δυναμικον τοΰτο
στοιχεΐον, πού συνεχώς άναμορφοΰται, έξαπλοΰται προς απροσδιορίστους κατευθύνσεις, κατακλύ
ζει νέας εκτάσεις και—πλην τών εμμέσων επιρ
ροών και της ακτινοβολίας του—επηρεάζει αμέσως
ενα σχετικώς συγκεκριμένον περί αυτό χώρον.
Ό ευρύς ούτος χώρος (Grossraum) είτε είναι
υπαίθριος ε'ίτε—συνηθέστερον—περιλαμβάνει αλ
λάς πόλεις καί οικισμούς με μικροτέραν ή και ϊσην
σημασίαν συμβάλλει ενεργητικώς εις τάς δραστη
ριότητας της κεντρικής πόλεως, συμπληρώνει άλ
λα καί συμπληρώνεται υπ' αύτης καί γενικώς πόλις καί περιφέρεια τείνουν να αποτελέσουν μίαν
άναπόσπαστον ενότητα, την «άστικήν περιφέρειαν»
(Stadtregion).
Βεβαίως, ή σχέσις της πόλεως - κέντρου μετά
της πέριξ περιοχής της δεν είναι τι το νέον. Καί
παλαιότερον ή ενδοχώρα άπετέλει το ο'ικονομικον
ύπόβαθρον δια την άνάπτυξιν τών οικισμών. Τάς
τελευταίας δμως δεκαετίας ή άλληλεξάρτησις αΰτη
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έχει αποκτήσει, ίδιάζουσαν σημασίαν δια την επι
βίωσαν και άνάπτυξιν του κέντρου καΐ της περιφε
ρείας του. Το κέντρον, χωρίς την περιφέρειαν,
((υποσιτίζεται» και πεθαίνει, διότι στερείται και
εμψύχου δυναμικού και ζωτικών χώρων - λειτουρ
γιών. Ή περιφέρεια, χωρίς το κέντρον, παραμέ
νει πρωτόγονος και υποανάπτυκτος.
Ή γειτνίασις κεντρικής πόλεως άφ' ενός και
λοιπών οικισμών και υπαίθρου άφ' έτερου, λόγω της
τεχνολογικής αναπτύξεως, 'ιδία τών μεταφορών και
τηλεπικοινωνιών, και της μειώσεως αποστάσεων
και χρόνου είναι όσον ποτέ άλλοτε στενωτάτη.
Ταυτοχρόνως παρουσιάζεται μία κατανομή εργα
σίας μεταξύ τών διαφόρων πόλεων, οικισμών και
λοιπών χώρων της περιφερείας.
Όμιλοΰμεν περί της κεντρικής πόλεως τών
τριτογενών λειτουργιών, περί βιομηχανικών πό
λεων, περί ύπνουπόλεων (προάστια προσφέροντα
μόνον κατοικίαν), περί πόλεων ειδικών λειτουρ
γιών (π. χ. πανεπιστημιουπόλεις), περί ζωνών
αναψυχής κ.ο.κ., και δλα αυτά τα εύρίσκομεν δια
κεκριμένα και αλληλοσυμπληρούμενα εντός μιας
και τής αυτής περιφερείας.
Το κέντρον προσφέρει άπασχόλησιν, άλλα δεν
δύναται να άνταποκριθή επαρκώς εις τάς άνάγκας
κατοικίας και αναψυχής. Ταύτας αναλαμβάνει να
κάλυψη ή υπόλοιπος περιφέρεια, ή οποία όμως δέν
είναι εις θέσιν να εξασφάλιση έργασίαν δια τους
κατοίκους της. Συνέπεια τούτου είναι αϊ γνωσταί
κατά μάζας καθη μερί ναι έπαγγελματικαί μετακι180

νήσεις προς τάς πόλεις - κέντρα. Άνάλογον φαινόμενον είναι, και αϊ μαζικαί «έξοδοι» των μονίμων
κατοίκων των πόλεων δια μίαν όλιγόωρον άπόλαυσιν των ελευθέρων χώρων κατά τάς αργίας και
τάς ελευθέρας ώρας.
Άλλα και αί γενικώτεραι οίκονομικαί επιπτώ
σεις και έμπλοκαί είναι σημαντικαί. 'Υφίστανται
λ. χ. περιπτώσεις χωρών, εις τάς οποίας ό εργα
ζόμενος καταβάλλει τον φόρον εισοδήματος εις τον
Δήμον της έδρας εργασίας του και ουχί της κατοι
κίας του. Ούτω το κέντρον εισπράττει, ενώ ή πε
ρίμετρος αναλαμβάνει την βαρυτάτην εύθύνην να
καλύψη τάς στεγαστικάς άνάγκας τών πολιτών.
"Ολα τα ανωτέρω οδηγούν εις την διαπίστωσιν δτι ή πολεοδομικώς, οικονομικώς και κοινωνι
κώς «κλειστή πόλις» βαθμιαίως εξαφανίζεται και
αντικαθίσταται άπό τήν «άστικήν περιφέρειαν». Το
φαινόμενον τοΰτο παρουσιάσθη ήδη ενωρίς και εις
μεγάλην κλίμακα εις τάς βιομηχανοποιούμενας μη
τροπόλεις. Μετά τήν διαπίστωσίν του έδημιουργήθησαν, άλλου εγκαίρως και άλλου με καθυστέρησιν, τα πρώτα σχέδια τών ευρύτερων αστικών πε
ριοχών, καθώς και τα κατάλληλα οργανωτικά σχή
ματα, ενώ τα στενά πολεοδομικά σχέδια απεδεί
χθησαν ανεπαρκή.
Ή δευτέρα αφετηρία δια τήν προσέγγισιν της
«περιφερείας» είναι εκ διαμέτρου αντίθετος προς
τήν πρώτην. Συγκεκριμένως, πρόκειται δια το «χω181

piò» και γενικώτερον την άγροτικήν υπαιθρον, δπο
σήμερον ακόμη εμφανίζεται εις την Ελλάδα κ α ί ε
άλλας χώρας της αυτής ή χαμηλοτέρας άναπτυξιο
κής στάθμης. Εις αυτήν την υπαιθρον παρουσιο
ζεται το φαινόμενον δτι ή υφισταμένη ο'ικονομ
κή, κοινωνική, οικιστική και βεβαίως οργανωτιχ
και διοικητική συγκρότησίς της δχι μόνον δεν συ[.
βιβάζεται με πασαν τάσιν εξελίξεως, άλλα άντιθι
τως δρα άνασταλτικώς επί της επιθυμητής ave
πτύξεως.
Ή πατροπαράδοτος οικιακή παραγωγή έκ<
στου χωρίου με τον συνεχώς μειούμενον πληθι
σμον και γενικώτερον ή διασπορά του πληθυσμ(
εις πολυάριθμους οικισμούς αδυνάτουντας να κ<
λύψουν στοιχειώδεις οίκονομικάς, κοινωνικάς κ
πνευματικας άνάγκας, δλα αυτά χαρακτηρίζοι
ακόμη τήν άγροτικήν υπαιθρον.
Πλην δμως, τά στενά δρια του χωρίου έχοι
σπάσει. Οι χωρικοί καλλιεργούν κτήματα δχι μ<
νον έκτος της κοινότητος των, άλλα πολλάκις πο>
μακράν ταύτης, ιδία εις περιπτώσεις έποχικ:
απασχολήσεως.
Παραλλήλως, ή άπασχόλησίς των έπεκτείνετ
και εις άλλους τομείς, ομοίως εις άπομεμακρ'
σμένους χώρους, λ. χ. εις βιομηχανικάς ή τουρισι:
κάς ζώνας. Τα παιδιά πηγαίνουν εις το σχολεΐ<
ενός άλλου, μεγαλυτέρου, χωρίου. Οι ασθενείς μ
ταφέρονται εις τας πόλεις ακόμη και δια τάς άπλο
στέρας ίατρικας εξετάσεις. Ό λ α ι αϊ δημόσιαι υπ
θέσεις των κατοίκων εκτυλίσσονται μακράν τ<
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χωρίου. Γενικώς, ολόκληρος δ πληθυσμός του χ ω 
ρίου μετακινείται, σχεδόν καθημερινώς, δια διαφό
ρους λόγους έκτος τών ορίων της κοινότητος του.
Αι παρατηρήσεις αύται αποδεικνύουν δτι το χ ω 
ρίον δεν είναι πλέον αυτάρκης χώρος, άλλ' οΰτε
και υπό τάς καλυτέρας συνθήκας θα ήδύνατο σήμε
ρον πλέον να είναι. Γενικώτερον δε διαπιστούται
δτι, την μονάδα δια μίαν άνακατάταξιν με σκοπον την άνάπτυξιν, δεν δύναται πλέον να άποτελέση ό οποιοσδήποτε οικισμός, ό όποιος πιθανόν
να φθίνη, ή του οποίου ή έπιβίωσις να μη δικαιολογήται πλέον, άλλα μία ευρύτερα περιοχή, ή «περι
φέρεια», εις χώρος με ενδεχομένως ανομοιογενείς
χρήσεις, άλλα δυναμικας αλληλεπιδράσεις, εις τον
όποιον απαιτείται μία συντονισμένη άντιμετώπισις
τών προβλημάτων, τόσον του συνόλου όσον και
τών μερών.

3. Ή Όργάνωσις
Μετά την ανωτέρω προσπάθειαν προσεγγί
σεως της περιφερείας ως προγραμματικής μονάδος
τίθεται ευλόγως το ερώτημα, ποιος θα πρέπει να
είναι ό κατάλληλος διοικητικός και οργανωτικός
φορεύς προς σύνταξιν και κυρίως προς έφαρμογήν
του περιφερειακού προγραμματισμού. Το θέμα
τοΰτο έκφεύγει του αντικειμένου της παρούσης ει
σηγήσεως και δια τοΰτο αναφέρονται μόνον ώρισμέναι προσωπικαί απόψεις και παραδείγματα.
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Κατ' αρχήν, δεν κρίνεται, ότι απαιτείται πλήρης
μεταβολή εις τήν ύφισταμένην διοικητικήν οργάνωσιν, αν καί βεβαίως έχουν διαπιστωθή αρκετά
αδύνατα σημεία σχετικώς με τήν δημιουργίαν προ
γραμματικών περιφερειών εν συναρτήσει μέ τήν
σημερινήν διοικητικήν διαίρεσιν.
Βεβαίως, τα κριτήρια δια να διαιρεθή μία χώρα
εις περιφερείας δεν είναι μόνον τα λεγόμενα «τυ
πικά» κριτήρια της ισχυούσης διοικητικής διαιρέ
σεως. Ό καθορισμός τών περιφερειών θα βασισθή
καί εις τους φυσικούς καί ιστορικούς παράγοντας,
ιδίως 6μως εις τους δυναμικούς παράγοντας, μεταξύ
τών οποίων προέχουσαν θέσιν καταλαμβάνουν ή οι
κονομία, ό πληθυσμός, ως καί ή χωροθέτησις καί
αϊ συσχετίσεις τών λειτουργιών.
Παρά ταΰτα, θά ήδύνατό τις να δεχθή υπό προϋ
ποθέσεις τήν διατήρησιν της υφισταμένης πυραμίδος, ως προς τήν διοικητικήν διαίρεσιν, άλλα καί
τήν παράλληλον μεθόδευσιν της διαδικασίας περιφερειακοποιήσεως καί τήν εις τα πλαίσια ταύτης δημιουργίαν τών καταλλήλων αναπτυξιακών φορέων.
Κατ' αυτόν τον τρόπον, οι φορείς ούτοι δεν υπά
γονται εις τήν δικαιοδοσίαν ενός καί μόνον υπουρ
γείου, ούδε αποτελούν αποκλειστικώς δημοσίας υπη
ρεσίας. Καί τοΰτο διότι είναι απαραίτητος άφ' ενός
μεν ό συντονισμός τών αρμοδιοτήτων τών δημοσίων
φορέων καί άφ' ετέρου ή κινητοποίησις της ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας καί του ιδιωτικού κεφαλαίου,
πάντως βεβαίως μέ τήν έγγύησιν του Δημοσίου.
Πρόκειται μάλλον περί οργανισμών οι όποιοι κατά
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περίπτωσιν θα δύνανται να λάβουν μίαν των δο
κίμων εις το Έξωτερικόν, άλλα καΐ εις την Ελλάδα,
μορφών, ως λ.χ. των εταιρειών μικτής οικονομίας,
τών ανωνύμων εταιρειών με ειδικά προνόμια, τών
ήμικρατικών οργανισμών, τών ν.π.δ.δ. ή ν.π.ί.δ.
κ.ο.κ.
Έ κ τών πρώτων παραδειγμάτων είναι ό φορεύς
αναπτύξεως της περιοχής του Rhur εις Δ. Γερμανίαν. Άπο του 1912 έδημοσιεύθη ή εκθεσις του Ro
bert Schmith περί τών βασικών άρχων δια τήν
σύνταξιν ενός γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της
επαρχίας Düsseldorf και της άναγκαιότητος δημι
ουργίας καταλλήλου φορέως. Το 1920 ίδρύθη ό μέ
χρι σήμερον μέ έπιτυχίαν λειτουργών οργανισμός
αναπτύξεως: ((Siedlungsverband Ruhr — Kohlenbezirk».
Έτερα περίπτωσις είναι εις τας Η.Π.Α. ό φο
ρεύς αναπτύξεως της κοιλάδος του Tennessee «Ten
nessee Valley Authority», ό όποιος Ιδρύθη το
1932 μέ λίαν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Σήμερον πλέον υφίστανται εις δλας τάς προηγμένας χώρας ανάλογοι οργανισμοί, ως λ. χ. εις τήν Μ.
Βρεττανίαν αϊ έπιλεγόμεναι Development Corpo
rations, ή τήν Γαλλίαν αϊ Sociétés d' Economie
Mixte.
Χαρακτηριστικό ν παράδειγμα της τελευταίας
μορφής είναι ή Compagnie Nationale de Γ Aménagement de la Région du Bas - Rhône et du
Languedoc, ιδρυθείσα το 1955, με σκοπον κατ' αρ
χήν τήν γεωργικήν άνάπτυξιν της δλης περιφερείας
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κάτω Ροδανοΰ - Languedoc, εν συνεχεία όμως
τήν σύνταξιν καθολικού περιφερειακού προγραμμα
τισμού.
'Ομοίως, εις τας μητροπολιτικας περιοχάς, π.χ.
Λονδίνου, Παρισίων, υφίστανται φορείς συντάξεως
τών περιφερειακών προγραμματισμών τών αντι
στοίχων ευρύτερων μητροπολιτικών χώρων.
Ά π ο τα πλέον δμως επιτυχή άπο απόψεως συγ
χρόνου οργανώσεως παραδείγματα είναι ό οργανι
σμός του ευρύτερου χώρου Άννοβέρου: «Verband
Grossraum Hannover», ιδρυθείς το 1963 με σκοπον τήν σύνταξιν και έφαρμογήν Σχεδίου Περιφε
ρειακής 'Αναπτύξεως (Είκ. 1 ). Ό 'Οργανισμός δι
ευθύνεται άπο Γενικήν Συνέλευσιν, εις τήν οποίαν
συμμετέχουν 213 διοικήσεις επαρχιών, πόλεων και
κοινοτήτων, ως και 101 έτεροι φορείς.
Οΰτω, αϊ προτάσεις του 'Οργανισμού γίνονται
άποδεκταί άπο δλους τους δήμους και τάς κοινότη
τας του υπ' όψιν χώρου (βλ. σχετικήν νομοθεσίαν
Gesetz zur Ordnung des Grossraumes H a n n o 
ver -14.12.1962 - Nds. GVBI. S. 235).

4. Παρεμβάσεις τοΰ Περιφερειακού Προγραμματισμοί)
έπί της 'Αναπτύξεως τής Πόλεως
Αι ήδη μέχρι σήμερον γενόμεναι έφαρμογαί κα
θιστούν σαφές δτι το πεπρωμένον τής πόλεως και
συγκεκριμένως ή έπιβίωσις, άνάπτυξις, ακμή, στασιμότης, μαρασμός ή καί θάνατος τής πόλεως δεν
διαγράφονται (δεν προκαθορίζονται) πλέον άπο
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EÌK. 1. "Ορια επαρχιών και κοινοτήτων Όργανισμοϋ 'Αναπτύξεως
Περιφερείας Άννοβέρου : «Verband Grossraum Hannover». Ή περι
φέρεια καταλαμβάνει έκτασιν 2.159 τ. χμ· καΐ στεγάζει 1 έκατομμ.
κατοίκους, έξ ων 550.000 εντός τοΰ Δήμου Άννοβέρου.
Το ήδη εγκριθέν πρόγραμμα προβλέπει μικράν μείωσιν του εντός
τοΰ Δήμου Άννοβέρου πληθυσμού, ως και σημαντικήν αΰξησιν πλη
θυσμού και δραστηριοτήτων—ίδία βιομηχανικών καΐ τριτογενών—
τών λοιπών προς άνάπτυξιν οικιστικών κέντρων.
(Βλ. : α) «Verbandsplan 1967» Verband Grossraum Hannover,
β) περιοδικον «Der Aufbau» No 4/1967).
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αυτήν ταύτην την πόλιν, άλλα άπο το μέλλον, το
όποιον της προορίζει ό προγραμματισμός εις περιφερειακον και εθνικό ν (ή ακόμη και διεθνές) επί
πεδο ν.
Ό βαθμός της παρεμβάσεως του «ευρύτερου»
προγραμματισμού επί της τύχης της πόλεως ποι
κίλλει αναλόγως της φάσεως αναπτύξεως, οπωσδή
ποτε όμως διαπιστώνομεν δτι δσον προχωρεί ή
αναπτυξιακή διαδικασία εις Ινα χώρον τόσον ό βαθ
μός παρεμβολής γίνεται μεγαλύτερος.
Προκειμένου λ.χ. περί ενός αγροτικού οικισμού
εις μίαν ύποανάπτυκτον περιφέρειαν της 'Αφρικής
ή της Ν. 'Αμερικής, ό οικισμός αυτός βασίζεται εις
μίαν οίκιακήν οίκονομίαν, διατηρών ταυτοχρόνως
αύτονομίαν, ένώ επιδράσεις τής εύρυτέρας περιφε
ρείας εις τον οίκισμον είναι, αν δχι ανύπαρκτοι,
πάντως ελάχιστα ι.
'Αντιθέτως, ενός οικισμού —ακόμη και μικρού
μεγέθους—εις τήν περιφέρειαν του Rhur, έχει προ
διαγραφή σαφώς το μέλλον, δχι μόνον επειδή ειδι
κώς εις τήν εν λόγω κατ' εξοχήν βιομηχανικήν πε
ριφέρειαν έχει συνταχθή καί εφαρμόζεται εις πολύ
επιτυχής περιφερειακός προγραμματισμός, άλλα
καί διότι το στάδιο ν αναπτύξεως του δλου χώρου εί
ναι τόσον προχωρημένον καί αϊ άλληλοσυσχετίσεις
τόσον μεγάλαι, ώστε έχει ήδη καταρρεύσει ή «αυ
τόνομος μονάς» : οικισμός.
Μετά τήν ως άνω άδρομερή σκιαγράφησιν της
περιφερείας καί τήν διαπίστωσιν τής αναγκαιότητας
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υπάρξεως της ώς προγραμματικής μονάδος ας έπανέλθωμεν εις τήν πόλιν καί είδικώτερον εις τα
σχέδια πού έχουν σκοπόν τήν άνάπτυξίν της καί
πού είναι τα αποκαλούμενα ρυθμιστικά σχέδια.
Παν ρυθμιστικό ν σχέδιο ν αποτελείται άπο μέρη,
τα όποια μάλιστα ποικίλλουν αναλόγως με τήν μεθοδολογίαν τήν οποίαν ακολουθεί ό μελετητής.
"Ας λάβω μεν μίαν απλή ν σκελέτωσιν ενός ρυθμι
στικού σχεδίου, ή οποία έχει έφαρμοσθή και εφαρ
μόζεται ε'ις πολλάς περιπτώσεις.
Συμφώνως με αυτήν, το ρυθμιστικόν
έχει τα έξης μέρη:
α. ΑΝΑΛΤΣΙΣ

σχέδιον

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ
ζ
Χ
ΠΟΛΕΩΣ

β.

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥ
ΞΕΩΣ

γ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΧΕΔΙΟΝ -

Μεταξύ των μερών δεν υπάρχουν στεγανά δια
μερίσματα, άλλα έχομε ν πολλάκις άλληλοδιείσδυσιν, ώς π. χ. διείσδυσιν της προτάσεως εις τους στό
χους, ή των εξελικτικών τάσεων ε'ις τήν άνάλυσιν, ή
αντιστρόφως παρεμβολήν στοιχείων
αναλύσεως
ακόμη καί εις τήν πρότασιν προς έδραίωσίν της (κα
τευθυνόμενη άνάλυσις).
Επομένως, ούτε καί χρονολογικώς ακολουθείται
αποκλειστικώς ή ανωτέρω σειρά, αν καί γενικώς
άρχίζομεν άπο τήν άνάλυσιν, προχωροΰμεν εις τήν
άξιολόγησίν της, οπότε εξάγονται οι στόχοι (εις
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μίαν μάλλον ήμιοριστικήν μορφήν) καί τέλος διατυπώνομεν τήν πρότασιν (με πιθανήν βεβαίως
επάνοδο ν εις τους στόχους και άναθεώρησίν των,
ώς και της προτάσεως).
Εκείνο δμως πού είναι σκόπιμον να τονισθή εδώ
δεν είναι τόσον ή μεθοδολογία του ρυθμιστικού σχε
δίου Οσον τα εξωτερικά στοιχεία, τα όποια επι
δρούν εις όλας τάς προαναφερθείσας φάσεις συν
τάξεως του.
Και όταν λέγωμεν εξωτερικά στοιχεία έννοοΰμεν
όλα όσα προέρχονται από τάς προγραμματικάς μο
νάδας, τάς μεγαλυτέρας της πόλεως, αϊ όποΐαι τήν
εμπεριέχουν, και συγκεκριμένως τήν περιφέρειαν
(και κατ' έπέκτασιν τόν έθνικόν χώρον).
Έχομεν, δηλαδή, ενα συνεχή «βομβαρδισμόν»
Ολων τών μερών του ρυθμιστικοί) σχεδίου από στοι
χεία, τα όποια προέρχονται ε'ίτε άπό τήν περιφέ
ρειαν αυτήν καθ' έαυτήν είτε άπό τό πρόγραμμα
αναπτύξεως της, δηλαδή τόν περιφερειακόν και εμ
μέσως και τόν έθνικόν προγραμματισμό ν.
Ό «βομβαρδισμός» αυτός είναι τόσον έντονος,
ώστε π. χ. εις τήν περίπτωσιν της αναλύσεως, τό
μέρος τοΰτο εις τά ρυθμιστικά σχέδια τεμαχίζεται,
cou ήδη ανεφέρθη εις δύο, δημιουργούμενου ενός
τεραστίου κεφαλαίου, πού ονομάζεται «Διερεύνησις
ευρύτερου χώρου», έκτος άπό τό δεύτερον, πού είναι
ή «Άνάλυσις εις έπίπεδον πόλεως».
Ή διερεύνησις του ευρύτερου χώρου είναι εν
ολίγοις αναφορά εις τήν περιφέρειαν, τά χαρακτη
ριστικά της, τά προβλήματα της και τά προγράμ190

ματά της. Και εάν μεν εχη ήδη συνταχθή περιφε
ρειακός προγραμματισμός, δλα αυτά αντλούνται
άπό αυτόν. Έάν όμως δεν ύπάρχη περιφερειακός
προγραμματισμός, πρέπει, ε'ις τα πλαίσια συντά
ξεως του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλεως, να γίνη
μία, έστω άδρομερής, μελέτη—χωροταξική προ
μελέτη—ή όποια θα κάλυψη το κεφάλαιον της διε
ρευνήσεως του ευρύτερου χώρου, ενώ συγχρόνως θα
συγκεκριμενοποίηση τάς τάσεις αναπτύξεως του
και θα διατύπωση τους στόχους. Ούτω διαπιστού
ται πόσον και εις το δεύτερον μέρος των ρυθμιστι
κών σχεδίων ή έπέμβασις της περιφερειακής ανα
πτύξεως είναι μεγάλη. Άλλα και εις το τρίτον, δη
λαδή τήν καθ' αυτήν πρότασιν, παρουσιάζεται το
'ίδιον.
"Ας πάρωμεν μερικά παραδείγματα, αναφερό
μενα εις τους τομείς, τους όποιους θίγει ή πρότασις,
Το πρώτον αναφέρεται εις τον προγραμματισμον και τήν πρόβλεψιν περιοχών κατοικίας εις
τήν πόλιν. Συγκεκριμένως, ή κάλυψις τών υφιστα
μένων και τών νέων αναγκών κατοικίας, καθώς και
ή χρονική ίεράρχησίς των, θα πρέπει να γίνη μέβάσιν τήν καθοριζομένην άπό τον περιφερειακόν προγραμματισμόν πληθυσμιακήν άνάπτυξιν της πό
λεως.
Δυστυχώς, πολλάκις δεν συμβαίνει τοΰτο, ακόμη
και εις περιπτώσεις πόλεων, δια τας οποίας έχουν
έκπονηθή πολεοδομικά σχέδια άπο ποικίλους συντάκτας, καθ' ύπόδειξιν συνήθως δημοτικών άρχων.
Με το επιχείρημα ότι μία εκτασις είναι απολύτως
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κατάλληλος δια κατοικίαν, οτι θα εχη ευκολωτατα
ύδρευσιν, προσβάσεις κ.ο.κ., παρουσιάζεται το φαι
νόμενο ν να συντάσσεται εν ρυμοτομικόν σχέδιον ε
πεκτάσεως ενός οικισμού, έπί του όποιου, με ενα
απλούν ύπολογισμόν, διαπιστούται δτι χωρούν να
στεγασθούν χιλιάδες κατοίκων, ενώ αντιθέτως ό
αντίστοιχος περιφερειακός προγραμματισμός δεν
προβλέπει πληθυσμιακήν αΰξησιν του οικισμού. Δη
λαδή, τό Ολον ρυμοτομικόν σχέδιον έχει γίνει εις
τό κενόν, δεν πρόκειται βεβαίως να έφαρμοσθή ( εκ
τός βεβαίως άπό τας γνωστάς μας περιφράξεις των
οικοπέδων), άλλα παρ' όλα ταΰτα αϊ επιπτώσεις
τας οποίας έχουν σχέδια αύτοΰ του είδους έπί του
οικισμού και των κατοίκων του είναι βαρύταται.
Άλλα και δια τας λοιπας λειτουργίας της πόλεως
ό βαθμός επιδράσεως του περιφερειακού προγραμ
ματισμού είναι εμφανής.
Έ ά ν θα φθάσωμεν εις τό σημεΐον να προτείνωμεν, ή να άποκλείσωμεν, τήν ιδρυσιν βιομηχανικής
ζώνης εις μίαν πόλιν λ.χ. της Κρήτης, τοΰτο δεν
θα πρέπει να μας τό έπιβάλη ή Δημοτική 'Αρχή της
πόλεως, ή ό τυχών οικοπεδούχος, άλλα θα τό προ
διαγραφή και εδραίωση ό περιφερειακός προγραμ
ματισμός Κρήτης.
Τό αυτό ισχύει ώς προς τήν πρόβλεψιν των επι
φανειών δια κυκλοφορίαν. Είδικώτερον, ή σημασία
της πόλεως ώς «κυκλοφοριακού
κόμβου» και ή
αντίστοιχος δημιουργία, ή έπαύξησις, λειτουργιών
(υπεραστικοί σταθμοί, λιμενικαί εγκαταστάσεις,
αεροδρόμια) καθορίζονται υπό του περιφερειακού
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προγραμματισμού. Τέλος, και εις την περίπτωσιν
των λοιπών υπηρεσιών και τών κοινωνικών λει
τουργιών το ίδιον ισχύει. Έ ά ν θέλωμεν να άναπτύξωμεν μίαν πόλιν εις «διοικητικον κεντρον», «κεν
τρον εμπορίου», «rπανεπιστημιούπολη»,
«κεντρον
περιθάλψεως» ή «τουριστικον κέντρον» και δεν εύθυγραμμισθώμεν με τάς κατευθύνσεις του περιφε
ρειακού προγραμματισμού θα έπιτελέσωμεν άρνητικόν, ή μάλλον καταστροφικον έργον.
{

Η κατανομή τών δραστηριοτήτων αυτών πρέ
πει να είναι συντονισμένη, άλλως ή μία πόλις αντι
μάχεται τήν άλλην με κίνδυνον τελικώς να έπέλθη
μαρασμός.
Χαρακτηριστικό ν παράδειγμα ένος επιτυχούς συν
τονισμού είναι ή χωροθέτησις τών γερμανικών πα
νεπιστημίων. Το ότι κατώρθωσεν ή Heidelberg,
παρά τον μικρόν αριθμόν κατοίκων, να έπιζήση και
να έπιβληθή ως πανεπιστημιούπολη οφείλεται εις το
δτι, ε'ις τήν πλησιεστάτην προς αυτήν μεγαλόπολιν,
δηλαδή το Mannheim, δεν υπάρχει Πανεπιστήμιον.
'Ομοίως το Göttingen επεκράτησε ν ως μία άπο τάς
καλυτέρας πανεπιστημιουπόλεις της Β. Γερμανίας,
ενώ πλησίον του ή τεραστία βιομηχανική πόλις του
Άννοβέρου έχει μόνον Πολυτεχνεΐον.
5. Το Μέλλον τον Οικισμών είς τον Έλληνικον Χώρον
Και εντός αύτοΰ τούτου του ελληνικού χώρου υφί
στανται χαρακτηριστικά παραδείγματα της άναγκαιότητος επεμβάσεως του περιφερειακού προγραμ
ματισμού έπι του οικισμού.
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Etvai πλέον πλήρως διαπιστωμένον δτι εις την
Ελλάδα των 9 εκατομμυρίων κατοίκων είναι αδύ
νατος ή διατήρησις 11.000 οικισμών.
"Ηδη, αϊ συνταχθεΐσαι χωροταξικαί μελέται διά
τινας των περιφερειών προβλέπουν την συγκέντρωσιν του πληθυσμού και τών δραστηριοτήτων εις ολι
γάριθμα βιώσιμα κέντρα. Χαρακτηριστικώς αναφέ
ρεται ή περίπτωσις του Νομοΰ 'Ηλείας (πληθυσμός
188.861 — απογραφή 1961 ), δπου, ενώ υφίστανται
329 οικισμοί (221 κοινότητες), υπό της αντιστοί
χου χωροταξικής μελέτης προβλέπεται ή διατήρησις
και άνάπτυξις μόλις 23 πόλεων και δυναμικών οι
κισμών ( Είκ. 2 ).
Ή δλη περιφέρεια διαιρείται εις 10 ζώνας ανα
πτύξεως, πληθυσμού 10 - 30 χιλιάδων κατοίκων, ε
κάστη τών οποίων, ένώ σήμερον έχει κατά μέσον
δρον 30 οικισμούς, θα διατήρηση γενικώς 1-2 βασι
κά οικιστικά κέντρα και ελάχιστα δορυφόρα κέντρα.
Στόχοι της τοιαύτης άνακατατάξεως είναι ή συγκέντρωσις τών δραστηριοτήτων, τών θέσεων απα
σχολήσεως, τών επενδύσεων, ώς και του κοινωνικού
εξοπλισμού εις τα εν λόγω κέντρα και τέλος ή στα
διακή συγκέντρωσις της μονίμου κατοικίας του πλη
θυσμού εις ταΰτα. Σημειοΰται δτι μέγα μέρος τών
προτεινομένων δπως μή αναπτυχθούν οικισμών κατεστράφη έκ τών σεισμών, ευρίσκεται εις επικίνδυ
νους λόγω κατολισθήσεων θέσεις, γενικώς δε οι οι
κισμοί ούτοι δεν παρουσιάζουν οίκονομικάς δυνατό
τητας επιβιώσεως.
Ή τοιαύτη πολιτική οικιστικής άνακατατάξεως
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Είκ. 2. Χωροταξική μελέτη Νομοϋ Ηλείας.
Ζώναι αναπτύξεως (άριθμημέναι 1-10) καΐ κέντρα αναπτύξεως (μαύροι κύκλοι).
Ή τύχη έκαστου οικισμού καΐ είδικώτερον τα προγράμματα πολεοδομικής
αναπτύξεως των κέντρων εξάγονται εκ της χωροταξικής μελέτης.
('Τπουργεΐον Δημ. Έργων — 'Αθήναι 1965.
Μελέτη: Α. Άραβαντινός, Ν. Δεσύλλας, Δ. Κονταργύρης, Α. Λαμπάκις,
Π. Λουκάκης).
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και πολεοδομικής εξελίξεως εις τα πλαίσια της πε
ριφερειακής αναπτύξεως θα μεταβάλη, έκτος των άλ
λων, το μεταναστευτικόν ρεΰμα και την άστυφιλίαν,
εις μίαν ύγιά έσωτερικήν μετακίνησιν προς το πλησιέστερον κέντρον, το όποιον θα όργανωθή κατά
τοιούτον τρόπον, ώστε να δεχθή το ρεύμα τοΰτο.
6. Επιδράσεις της Πόλεως έπί της Περιφερείας
Τα ανωτέρω δεικνύουν δτι αί έπιρροαί τής περι
φερείας έπί τής πόλεως και επομένως και του περι
φερειακού προγραμματισμού έπί τής πολεοδομίας
είναι υψίστης σημασίας.
Πλην όμως θα πρέπει να τονισθή δτι ισχύει και
το άντίστροφον, δηλαδή δτι το μέρος ( ό οικισμός )
επηρεάζει και διαμορφώνει τό δλον (περιφέρειαέθνικός χώρος).
e
H περιφέρεια αποτελείται άπό ενα πλέγμα — δι
κτύωμα — πόλεων και λοιπών λειτουργιών. "Εκα
στος οικισμός αποτελεί ενα κόμβον, μίαν άρθρωσιν
του εν λόγω δικτυώματος ( Είκ. 3 ). 'Εάν μία δύναμις
επίδραση έπί ενός κόμβου, το πλέγμα αναταράσσε
ται έν τω συνόλω του. Έ α ν λ.χ. ό κόμβος άρχίζη
να έκπέμπη θερμότητα, δλα τα στοιχεία του πλέ
γματος θα θερμανθούν (προφανώς λόγω αποστά
σεως και αντιστάσεων ).
Τέλος, έαν εις ενα κόμβον διοχετευθή ήλεκτρικον
ρεύμα, το ρεΰμα θα μεταδοθή και εις τα λοιπά στοι
χεία του πλέγματος, βεβαίως αναλόγως προς τήν
αγωγιμότητα τής ύλης. Κάτι άνάλογον 'ισχύει και
με τήν πόλιν και τήν περιφέρειάν της.
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'Εάν π.χ. κατασκευασθούν ναυπηγεία εις μίαν πά
λιν, αυτό θα εχη μίαν έπίδρασιν εφ' ενός εκάστου
των λοιπών κόμβων - οικισμών και επομένως [και
επί του συνόλου.
f
Η έπίδρασις ημπορεί να είναι θετική ( π. χ. έπίτευξις, αμέσως ή εμμέσως, μιας γενικής οικονομικής

EÌK. 3· Σχηματική παράστασις οικιστικού πλέγματος περιφερείας.
Έκαστη πόλις- κόμβος (ώς π.χ. Α) εκπέμπει «ένέργε»αν» προς τους
λοιπούς οίκισμούς - κόμβους καΐ προς το σύνολον της περιφερείας.
Ούτω ή παραμικρά αλλαγή είς τήν δυναμικήν κατάστασιν τοϋ Α
επηρεάζει τον δλον χώρον.

και πολιτιστικής ευημερίας τής περιφερείας),ή και
αρνητική ( υπέρμετρος συγκέντρωσις πληθυσμού εις
τήν εν λόγω πόλιν, άπογύμνωσις των λοιπών χώ
ρων τής περιφερείας, παρά τήν ένδεχομένην ύπαρξιν δυνατότητος αναπτύξεως και άλλων τομέων ).
Έαν διερευνήσωμεν γενικώτερον το πρόβλημα
τής ακτινοβολίας εκάστης πόλεως — ή άλλως τής
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έλξεως τήν οποίαν άσκεΐ ή πόλις επί τών λοιπών
σημείων της περιφερείας — θα διαπιστώσωμεν και
θεωρητικώς και έμπειρικώς δτι ή ελξις αυτή είναι
τι το σημαντικόν, το όποιον ό μελετητής του πε
ριφερειακού προγραμματισμού θα πρέπει να ύπολογίση και να λάβη υπ' όψιν.
Δι' ενα προσεγγιστικον ύπολογισμόν της έλξεως
ταύτης έχει ήδη χρησιμοποιηθή υπό πολλών τύπος
ανάλογος προς τον της εντάσεως του ήχου. Ούτω,
κατ' αυτούς, ή ελξις τήν οποίαν άσκεΐ μία πόλις
εφ' ενός εκάστου τών σημείων της περιφερείας είναι
ανάλογος του πληθυσμού της πόλεως και αντιστρό
φως ανάλογος του τετραγώνου της αποστάσεως του
υπ' όψιν σημείου από αυτήν ( Ε = Π / R 2 ) .
Τοΰτο όμως δεν άρκεΐ. "Ηδη έχει διαπιστωθή δτι
6 εκθέτης της αποστάσεως δεν είναι πάντοτε 2
άλλα ποικίλλει.
Έκτος τούτου, ή ακτινοβολία μιας πόλεως δεν
εξαρτάται μόνον από τον αριθμόν τών κατοίκων της.
Αι δραστηριότητες τάς οποίας φιλοξενεί ή πόλις
(και ουχί μόνον ό απόλυτος αριθμός του πληθυσμού)
επαυξάνουν τήν ελξιν, τήν οποίαν άσκεΐ αΰτη επί τών
λοιπών σημείων της περιφερείας. 'Ενώ αϊ 'Αθήναι
λ.χ. έχουν το 1 /4 του πληθυσμού της Ελλάδος, πολ
λοί δραστηριότητες εύρισκόμεναι εις 'Αθήνας υπερ
βαίνουν εις μέγεθος το ήμισυ τών αντιστοίχων
δραστηριοτήτων του συνόλου της Ελλάδος (βιομη
χανική παραγωγή, άπασχόλησις εις τον τριτογενή
τομέα, κατανάλωσις ενεργείας κλπ. ).
'Αντιθέτως, ή υπαρξις εμποδίων ( π.χ. φυσικά έμ-

198

πόδια, κακή πρόσβασις, παρεμβολή υποανάπτυκτων
περιοχών ) μειώνει τον βαθμόν της έλξεως.
Δια τούτο είναι όρθότερον να εϊπωμεν δτι ή ελξις
τήν οποίαν άσκεΐ ή πόλις επί του τυχόντος σημείου
της περιφερείας της είναι μία συνάρτησις άφ' ενός
μεν του πληθυσμού ( Π ) και τών δραστηριοτήτων
( Δ ) της πόλεως, άφ' έτερου δε της αποστάσεως ( R )
και τών παρεμβαλλόμενων αντιστάσεων ( Α ) μεταξύ
της πόλεως και του σημείου.
'Ήτοι:

Ε = F ( Π , Δ, R, Α )

Βεβαίως αϊ παράμετροι αύται μεταβάλλονται και
ενώ ή παράμετρος τών δραστηριοτήτων λαμβάνει
όλονέν μεγαλυτέρας τιμάς ( ιδία προκειμένου περί α
στικών κέντρων ), ή παράμετρος τ ώ ν αντιστάσεων
μειοΰται ( λ.χ. εις το παρελθόν, δια να μεταβή τις
άπο τας 'Αθήνας εις τήν περιοχήν Μεσογείων άπητοΰντο περί τάς δύο ώραι, σήμερον αρκούν 15' ) και
επομένως ή έλξις ( Ε ) αυξάνεται και γενικώτερον
αυξάνονται αϊ έπιρροαί τας όποιας έχει το μέρος επί
του συνόλου.
7. Συμπεράσματα
Έ κ τών ανωτέρω διαπιστούται ότι και αϊ δύο διαδικασίαι, ήτοι της περιφερειακής και της πολεοδο
μικής αναπτύξεως, ευρίσκονται εις μίαν κατάστασιν
δυναμικών αλληλεξαρτήσεων. Ούτω, το «όλον» προ
διαγράφει τήν άνάπτυξιν του «μέρους», το όποιον
όμως παραλλήλως ακτινοβολεί προς τα εξω και δο
νεί και ζωογονεί το δλον «συγκρότημα», μίαν νέαν
δηλαδή μονάδα και οντότητα : «τήν περιφέρειαν».
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Είδικώτερον θα πρέπει, να τονισθούν τα έξης συμ
περάσματα :
*Η μονάς «πόλις» χάνει την αύτοτέλειάν της και
εμφανίζεται, σήμερον πλέον, ανεπαρκής να έπιλύση
μόνη τα προβλήματα επιβιώσεως και αναπτύξεως
της. Οοτω, απαιτείται ή θέσπισις της περιφερειακής
μονάδος, ώς και ή κατάλληλος θερμική και οργανω
τική υποδομή προς έπίτευξιν του σκοπού της περι
φερειακής αναπτύξεως.
Ή περιφέρεια, δια του καταλλήλου προγραμματι
σμού της, είναι εις θέσιν να έπηρεάση θετικώς τήν
πολεοδομικήν έξέλιξιν των οικισμών της, ή δε έπίδρασις ταύτης εμφανίζεται κατά λίαν εντονον τρό
πον εις δλας τάς φάσεις συντάξεως του ρυθμιστικού
σχεδίου έκαστης πόλεως.
Ό βαθμός παρεμβάσεως του περιφερειακού προ
γραμματισμού επί του οικισμού είναι συνάρτησις
του αναπτυξιακού επιπέδου του δλου χώρου. Ούτω,
διαπιστούται δτι δσον προχωρεί ή διαδικασία ανα
πτύξεως τόσον ή παρέμβασις γίνεται πλέον απα
ραίτητος, έντονωτέρα και άποδοτικωτέρα.
Τέλος, έκαστη ζώσα πόλις, κατά τήν διαδικασίαν
αναπτύξεως της, μεταλλάσσεται και εκπέμπει προς
τήν περιφέρειαν «ένέργειαν», ή οποία είναι πολλά
κις εις θέσιν να άλλάξη πλήρως τήν δομήν και τήν
τύχην της περιφερείας. Επομένως, ή περιφέρεια ε
πηρεάζεται από τήν πόλιν και αντιστοίχως ό περι
φερειακός προγραμματισμός δέον δπως έπηρεασθη
άπο τήν ορθήν πολεοδομίαν.
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Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τπο
ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΧΑΡ. ΜΑΥΡΑΚΗ
Διδάκτορος ΟΙκονομικών Επιστημών
Επιμελητού Ε.Μ.Π.

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είσαγωγή
Σκοπός της παρούσης εισηγήσεως είναι ή έξέτασις του προβλήματος του προγραμματισμού της πε
ριφερειακής αναπτύξεως της Ελλάδος.
Κατ' αρχήν θεωρείται σκόπιμος μία σύντομος α
ναδρομή εις τήνπροϊστορίαν του περιφερειακού προ
γραμματισμού της Χώρας, ως αΰτη διεμορφώθη δια
των διαφόρων προγραμμάτων τοπικής και κοινοτι
κής αναπτύξεως.
Έ ν τή παραθέσει του προβλήματος καταβάλλε
ται προσπάθεια δπως άκολουθηθή ή χαραχθεΐσα υ
πό τών προηγουμένων ομιλητών σειρά έν τή παρα
θέσει τών προβλημάτων, ή λύσις τών οποίων ανα
φύεται και υπαγορεύεται συμφώνως προς τάς παραδεδεγμένας σήμερον αρχάς δια μίαν έξελισσομένην
οίκονομίαν.
Έ π ί τή ευκαιρία ταύτη δέον να σημειωθή ότι δια
τήν διερεύνησιν του προβλήματος τής περιφερεια
κής αναπτύξεως τής Χώρας ώς πηγή αντλήσεως
τών αναφερομένων έχρησιμοποιήθη κατά κύριον λόγον το Πρόγραμμα Οικονομικής 'Αναπτύξεως τής
Ελλάδος 1968 - 1972.
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Εις το τέλος της παρούσης εισηγήσεως κρίνομεν
σκόπιμον δπως εν τη κριτική του ασκουμένου περι
φερειακού προγραμματισμού άναπτύξωμεν τας ημε
τέρας απόψεις.

1. Ή Προϊστορία του Προγραμματισμοί) τής Περιφε
ρειακής "Αναπτύξεως
Ή προϊστορία του προγραμματισμού τής περι
φερειακής αναπτύξεως δύναται νά τοποθετηθή εις
τήν έποχήν άφ' ής ήρχισαν παγιοποιούμεναι αϊ
αντιλήψεις περί τής άναγκαιότητος ενισχύσεως τής
κοινωνικής και οικονομικής δομής των καθυστερη
μένων περιοχών τής Χώρας μας και δη τών αγρο
τικών τοιούτων.
Δια τής εν λόγω προσπάθειας, ως παράγων si
ne qua non έθεωρήθη ή κινητοποίησις μιας κοινω
νικής κυρίως διαδικασίας, με κύριον πρωταγωνι
στών τον κατά τόπους άνθρώπινον παράγοντα.
Ή συστηματοποίησις τών τοιούτων αντιλήψεων
ενεφανίσθη δια τής εκπονήσεως καί εφαρμογής εθνι
κών προγραμμάτων αύτοαναπτύξεως ή άλλως αυ
τοβοήθειας τών αγροτικών κυρίως περιοχών. Τα
προγράμματα ταΰτα ένεργοποιήθησαν οχι τόσον
δια τής οικονομικής όσον δια τής ηθικής καί τεχνι
κής βοηθείας του Κράτους, τών διαφόρων νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τών ξένων
κρατών ως καί διεθνών οργανώσεων.
Ούτως έγεννήθη ή ιδέα τής αναπτύξεως εις περιωρισμένα τοπικά πλαίσια. Εις τήν βαθμίδα τής
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αναπτύξεως ταύτης περιλαμβάνονται, αφ' ενός τα
κρατικά προγράμματα τοπικής αναπτύξεως (πρωτο
βουλία εκ των άνω) και ή κοινοτική άνάπτυξις (πρω
τοβουλία εκ τών κ ά τ ω ) * . Άμφότεραι αι περιπτώ
σεις αναφέρονται εις την διαδικασίαν της μεθοδικής
κινητοποιήσεως του τοπικού ανθρωπίνου παράγον
τος ( σωματεία, συνεταιρισμοί, κοινότητες, δήμοι,
νομαρχίαι κ λ π . ) και εις την έξασφάλισιν τής ενερ
γού τούτου συνδρομής εις την άναπτυξιακήν δια
δικασίαν.
Τα προγράμματα έθεσαν ως στοχον την αρμονι
κή ν και σύμμετρον άνοδο ν του βιοτικού επιπέδου
τών καθυστερημένων περιφερειών τής Χώρας μας.
Είδικώτερον, επεδίωξαν τήν άξιοποίησιν τών ανεκ
μετάλλευτων πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων, τάς
οποίας ένεφάνιζεν έκαστος τόπος, τήν καταπολέμησιν τής ύπο'απασχολήσεως και τήν βελτίωσιν τών
κοινωνικοοικονομικών των συνθηκών.
Τοιαύτα προγράμματα, έκπονηθέντα και έφαρμοσθέντα υπό διαφόρων * Υπουργέ ίων, είναι :
α ) Τα Μικρά 'Εξυγιαντικά "Εργα.Ύα.Ότ<χ, ένισχυθέντα οικονομικώς υπό τής U.N.R.A., άφεώρων
κυρίως ε'ις έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως μι
κρών κοινοτήτων και νομών. Προϋπόθεσις ενταύθα
ήτο ή αδυναμία τών διοικητικών τούτων μονάδων
να βελτιώσουν δι' 'ιδίων μέσων τάς συνθήκας υγείας
του πληθυσμού των.
* Περί τής ειδοποιού διαφοράς τών εν λόγω προγραμμάτων ϊδε
Καθηγητού κ. Σωτ. Άγαπητίδη «Γενικήν Παρουσίασιν» εις τον αυ
τόν τόμον.
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β ) Tò Πρόγραμμα
Μικρών
'Εγγειοβελτιωτικών
'Έργων του Υπουργείου Γεωργίας. Τούτο αρχι
κώς ένισχύθη υπό της A.M.A.G., αλλ' εν τη εξε
λίξει της εφαρμογής του έπεβάρυνε τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν. Ώ ς στόχος ετέθη ή παροχή
πιστωτικών διευκολύνσεων διά την έκτέλεσιν έρ
γων έγγειου βελτιώσεως (κυρίως αρδευτικών και
αποστραγγιστικών), αγροτικής οδοποιίας κλπ.
γ) Τά Κοινοτικά 'Έργα δι' Εθελοντικής
Ερ
γασίας του Υπουργείου 'Εσωτερικών. Το πρό
γραμμα τοΰτο κατά κύριον λόγον άπέβλεψεν εις
κοινοτικά έργα κοινής ωφελείας, υδρεύσεως και
εξυγιάνσεως. Ή προσωπική συμβολή τών κατοί
κων ήτο της τάξεως του 70% της συνολικής αξίας
εκάστου έργου.
δ) Το πρόγραμμα Πρόνοια δια της Εργασίας
του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, καταρτι
σθέν έν συνεργασία με τήν έν Ελλάδι 'Αποστολήν
Κοινωνικής Προνοίας του Ο.Η.Ε. Ή αρχική σκοπιμότης εισαγωγής του έν λόγω προγράμματος
ήτο να απασχοληθούν παραγωγικώς οι πρόσφυγες
έκ του ανταρτοπόλεμου. Άργότερον ό χαρακτήρ
του διηυρύνθη. Ούτως, έξετελέσθησαν έργα οδικά,
εγγείου βελτιώσεως, εξυγιαντικά και γεωργικά έν
γένει. Πειραματική εφαρμογή του προγράμματος
τούτου έγένετο εις τήν Χρυσούπολιν Νέστου, με
λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
ε) Τα Προγράμματα
Νομαρχιακών 'Έργων. Δι'
αυτών έπεδιώχθη νά παρασχεθούν εις τους κατοί
κους τών οικείων νομών εύκαιρίαι αποκτήσεως ή
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βελτιώσεως των εισοδημάτων των. Πρόσθετος λό
γος ήτο και ή ένθάρρυνσις των τεχνικών δια την
υπ' αυτών άνάληψιν της εκτελέσεως παραγωγικών
έργων. Ή χρηματοδότησις τών Νομαρχιακών Προ
γραμμάτων έγένετο από τον Κρατικον Προϋπολο
γισμό ν. Τα Νομαρχιακά Έ ρ γ α περιέλαβον τα κά
τωθι είδικώτερα προγράμματα :
αα) Το Πρόγραμμα Μελετών. Δι' αύτοΰ έπεδιώχθη ή ένθάρρυνσις της εκπονήσεως ειδικών μελετών
τοπικής σημασίας υπό ιδιωτών τεχνικών, της έδρας
εκάστου νομού.
ββ) Τα Μεγαλύτερα "Εργα. Ώ ς κριτήριον δια
κρίσεως των άπό τα Μικρά Κοινωφελή Έ ρ γ α
ετέθη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Τα έργα ταΰτα ήσαν οχι μόνον γεωργικού ενδια
φέροντος (εγγειοβελτιωτικά, υδρευτικά), άλλα και
γενικωτέρου, ώς νομαρχιακής οδοποιίας, εσωτερι
κού τουρισμού και διάφορα άλλα (π.χ. άγοραί,
σφαγεία).
γγ) Τα Μικρά Κοινωφελή "Εργα. Το πρόγραμμα
τοΰτο, εις το όποιον συνεχωνεύθησαν τα αναφερ
θέντα ήδη τέσσαρα προγράμματα (ανωτέρω α - δ),
έθεσπίσθη το 1953. Ή χρηματοδότησες του δμως,
ήτις ευθύς εξ αρχής έπεβάρυνε τον Κρατικον Προϋπολογισμόν, ήρχισεν άπό το έπόμενον έτος (1954).
Δια τής συγχωνεύσεως τών ώς άνω τεσσάρων
προγραμμάτων έπεδιώχθη ή κάρπωσις τών ωφελη
μάτων εκ τής ενιαίας εμφανίσεως τών κρατικών
προγραμμάτων τοπικής αναπτύξεως και τής δυνατότητος πλέον συντονισμού τής άπό κοινού δρά-
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σεως των Υπουργείων Γεωργίας, Εσωτερικών και
Κοινωνικής Προνοίας. Πέραν των κυρίως γεωρ
γικής σημασίας παραγωγικών έργων (αρδευτικά,
αποστραγγιστικά, αντιπλημμυρικά, μικραί γεωργικαί βιομηχανίαι) περιελήφθησαν και εξυγιαντικά
(υδρευτικά, αποχετευτικά ακαθάρτων υδάτων) και
διάφορα άλλα (π. χ. οδοποιίας).
Σήμερον ή έγκρισις τών προγραμμάτων τούτων
και ή είσήγησις εις το Κέντρον δια τάς αναγκαίου
σας πιστώσεις ευρίσκεται εις την αρμοδιότητα τής
αντιστοίχου Υπηρεσίας Περιφερειακής 'Αναπτύ
ξεως του 'Υπουργείου Συντονισμού.
Εις τήν κοινοτικήν άνάπτυξιν περιλαμβάνονται
αι προσπάθειαι τής έκ τών κάτω (δηλαδή εκ μέ
ρους του πληθυσμού) εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και
εν ταύτω τής αναλήψεως πρωτοβουλίας, δια τών ο
ποίων θα έβελτιοΰτο το άτομικον εισόδημα και αϊ
συνθήκαι διαβιώσεως του πληθυσμού.
Έ ν προκειμένω, το Κράτος ως και το Βασιλικον
Έθνικον "Ιδρυμα (Β.Ε.Ι.) και ή 'Αγροτική Τρά
πεζα τής Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) έρχονται ως συμπαραστάται, δίχως να είναι απαραίτητος πάντοτε ή οι
κονομική των συμβολή. Τα προγράμματα κοινοτι
κής αναπτύξεως έν τή εφαρμογή των δεν διέπονται
υπό τών αυστηρών κανόνων τής διαδικασίας του
Δημοσίου Λογιστικού, ως και τών προϋποθέσεων
προσφυγής εις συγκεκριμένας πηγάς χρηματοδοτή
σεως. Ή χρηματοδότησις τών έργων των προέρ
χεται έκ πάσης άλλης πηγής πλην τής του Κρατικού
Προϋπολογισμού (π. χ. έκ του Ταμείου Παρακατα-
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θηκών και Δανείων), ή δε έκτέλεσίς των δέν απαιτεί
την τήρησιν ώρισμένης διαδικασίας.
Σήμερον τα πλέον αξιόλογα προγράμματα εφαρ
μόζονται υπό του Β.Ε.Ι. και της Α.Τ.Ε.
Το Β.Ε.Ι., δια της υπ' αύτοΰ συσταθείσης Ε π ι 
τροπής Δήμων και Κοινοτήτων, συνεκρότησε τήν
Κεντρικήν Έπιτροπήν Κοινοτικής 'Αναπτύξεως.
Εις ταύτην συμμετέσχον εκπρόσωποι διαφόρων Υ
πουργείων και 'Ιδρυμάτων. Ή προώθησις της ιδέας
τής κοινοτικής αναπτύξεως έβασίσθη έπι τεσσάρων
επιπέδων (τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διε
θνούς). Ευθύς εξ αρχής 6 στόχος, δστις ετέθη, ήτο ή
δια τής παρακινήσεως του τοπικού ανθρωπίνου στοι
χείου προώθησις τής εκτελέσεως έργων κοινοτικού
ενδιαφέροντος. Τοιαύτα έργα είναι τα οδικά, εγ
γείου βελτιώσεως, εξυγιαντικά, οικοδομικά κλπ.,
ώς και εκπολιτιστικά εν γένει.
Το υπό τής Α.Τ.Ε. Πρόγραμμα Μικρών Κοινω
φελών "Εργων αποσκοπεί εις τήν χορήγησιν βραχυ
προθέσμων και μεσομακροπροθέσμων δανείων ή
τεχνικής βοηθείας ατομικού ή ομαδικού ενδιαφέ
ροντος. Τα έργα ταΰτα επιδιώκουν τήν βελτίωσιν
τής παραγωγικότητος του γεωργικού τομέως τής
οικονομίας. Δέον να σημειωθή ότι ή εναρξις τής
εφαρμογής του προγράμματος τούτου χρονολογεί
ται άπο του επομένου έτους τής ιδρύσεως τής
Α.Τ.Ε. (1930).
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2. Ai Πρωται Προσπάθειαι Προγραμματισμού τής Περι
φερειακής 'Αναπτύξεως
Τα ανωτέρω αναφερθέντα προγράμματα άφεώρων, ως ελέχθη, κυρίως εις την ένίσχυσιν των
αγροτικών περιοχών και την βελτίωσιν τών συνθη
κών διαβιώσεως του πληθυσμού των.
Έ κ τ ο ς τούτων δμως συστηματικά! προσπάθειαι
αναπτύξεως διαφόρων περιοχών της Χώρας μας κα
τεβλήθησαν και πριν ήδη όλοκληρωθή ή διαίρεσις
ταύτης εις περιφερείας προγράμματος. Τοιαύτας
εκδηλώσεις έχομεν :
α) Τα οργανωθέντα εις άπάσας τας τότε διοικητικάς περιφερείας υπό τής Υπηρεσίας Συντονι
σμού Εφαρμογής Σχεδίου 'Αναπτύξεως (Υ.Σ.Ε.
Σ.Α.) Περιφερειακά Συνέδρια τής Χώρας. Ταΰτα
ώργανώθησαν κατά την περίοδον 1949 - 1950 εν
τός τών πλαισίων του καταρτισθέντος τετραετούς
προγράμματος οικονομικής άνορθώσεως 1948 1952. Δια τών εις διαφόρους γεωγραφικας περιφε
ρείας τής Ελλάδος συγκληθέντων συνεδρίων άπεσκοπήθη ή έξασφάλισις τής συνεργασίας τών κατά
τόπους παραγωγικών τάξεων εις την υπό του Κρά
τους άναληφθεΐσαν προσπάθειαν άνορθώσεως τής
ελληνικής οικονομίας.
β) Το πρόγραμμα "Εργα 'Αγροτικής
Κινητοποιή
σεως, τών 'Υπουργείων Συντονισμού, Γεωργίας,
Εσωτερικών, Κοινωνικής Προνοίας και τής Α.Τ.Ε.
Τούτο άφεώρα εις την πειραματικήν έκτέλεσιν
παραγωγικών έργων γεωργικής οικονομίας. Έ κ
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των έπιλεγεισών τριών περιοχών, ήτοι της παρα
μεθορίου ζώνης Σερρών - Δράμας, του βορείου π α 
ραμεθορίου τμήματος του νομοΰ 'Ιωαννίνων και
του δασικού τμήματος της Πίνδου (το Ζαγόρι), ή
εφαρμογή περιωρίσθη μόνον εις την πρώτην.
γ) Τα Ειδικά Περιφερειακά Προγράμματα
τών
Υ.Π.Α.Η., Υ.Π.Α.Π
καϊ Υ.Π.Α.Κ. της περιόδου
1958 - 1965. Ταΰτα είναι :
αα) Το Πρόγραμμα 'Αναπτύξεως της
Ήπείρον,
εν συνδυασμώ μετά του της «Ζώνης Πειραμα
τισμού και Επιδείξεως» (περιοχαί Κονίτσης Ζαγορίου - Παρακαλάμου). Εις το εν λόγω Πρό
γραμμα, έκπονηθέν υπό των συσταθεισών παρά τω
Ύπουργείω Συντονισμού Ε π ι τ ρ ο π ώ ν 'Ηπείρου
(Κεντρικής και Εκτελεστικής), παρεσχέθη ή τεχνι
κή συμβολή του 'Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Συνεργασίας (Ο.Ε.Ο.Σ., νυν Ο.Ο.Σ.Α.) και
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παραγωγικότητος.
Το Πρόγραμμα 'Ηπείρου δύναται να θεωρηθή ως
το πρώτον σχέδιον, το όποιον ανταποκρίνεται εις
τάς προδιαγραφάς ενός αμιγούς προγραμματισμού
τής περιφερειακής αναπτύξεως.
ββ) Ή Οικονομική "Ερευνα δια την Δντικην
Πελοπόννησον, υπό του F.A.O. ( ώ ς εκτελεστι
κού οργάνου του Ο.Η.Ε. ) εν συνεργασία μέ τήν
Τ.Π.Α.Π.
Ή έρευνα αυτή, πέραν του ότι ήσχολήθη μέ τήν
έξέτασιν τών αξιοποιήσιμων πλουτοπαραγωγικών
πόρων τών Νομών 'Αχαΐας, 'Αρκαδίας, 'Ηλείας και
Μεσσηνίας, ώς και τών νήσων Ζακύνθου, 'Ιθάκης
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:
και Κεφαλληνίας, έπεξετάθη και εις την έκπόνησιν
λεπτομερούς αναπτυξιακού προγράμματος της οι
κονομίας τούτων.
γγ) Το Σχέδιον 'Αναπτύξεως τής Κρήτης 1965 1970, έκπονηθέν υπό της A G R I D E V , εν συνερ
γασία μέ την Υ.Π.Α.Κ.
δ) Τέλος, προσπάθειαι προγραμματισμού της
περιφερειακής αναπτύξεως της Ελλάδος απαντών
ται εις τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα
των
πενταετίων 1960 - 1964 και 1966 - 1970.
Ταΰτα, μή παραγνωρίζοντα το κεντρικον νόημα
του Ελληνικού περιφερειακού προβλήματος, επιχει
ρούν μάλλον προχείρως (περισσότερον το πρώτον)
να υποδείξουν λύσεις. Έ ν τούτοις, δυνάμεθα νά
διαπιστώσωμεν ποιάν τίνα συμβολήν των εις την
έπίλυσιν του προβλήματος. 'Ως παραδείγματα φέρομεν την επί της εποχής των εναρξιν και συνέχισιν
τής διαιρέσεως τής Ελλάδος εις περιφερείας προ
γράμματος, τα θεσπισθέντα κίνητρα υπέρ τής επαρ
χιακής βιομηχανίας, τα διάφορα έργα οικονομικής
υποδομής (έθνικόν και περιφερειακον οδικό ν δίκτυον, εξηλεκτρισμός κλπ. ), την τουριστικήν άνάπτυξιν κ. ά.

3. Ai Δύο Όψεις του Προβλήματος τής Περιφερειακής
'Αναπτύξεως
Κατ' αρχήν το πρόβλημα τής περιφερειακής ανα
πτύξεως τής Ελλάδος τίθεται ένεκα τών ανισοτή
των ως προς την κατανομήν του εθνικού είσοδήμα212

τος και την διαφοροποιημένην στάθμην του βιοτι
κού επιπέδου εις τα διάφορα γεωγραφικά διαμερί
σματα της Χώρας (βλ. Διάγραμμα).
Επίσης, δ διαφορισμός τών ώς άνω μεγεθών (ει
σοδήματα και στάθμη βιοτικού επιπέδου) είναι έντονώτερος μεταξύ άφ' ενός της περιφερείας Πρω
τευούσης ώς προς την λοιπή ν Ελλάδα καί άφ'ετέ
ρου τών αστικών περιοχών ώς προς τάς γεωργικάς
τοιαύτας (βλ. Χάρτην 1).
Το πρόβλημα το όποιον σχετίζεται με τον προ
γραμματισμό ν της περιφερειακής αναπτύξεως της
Ελλάδος έχει δύο γενικής μορφής 6ψεις :
Ή μία οφείλεται εις οργανικά αίτια καί αναφέ
ρεται εις την διάρθρωσιν τής ελληνικής οικονομίας.
Αι εκδηλώσεις του προβλήματος συνίστανται άφ'
ενός εις τήν κατανομήν τών οικονομικών δραστη
ριοτήτων εις τόν χώρον καί άφ' ετέρου εις τάς
συνθήκας, υπό τάς οποίας αύται ασκούνται.
Ή ετέρα οψας του προβλήματος είναι ή οργανω
τική. Αύτη, καίτοι δεν οφείλεται εις οργανικά τής
ελληνικής οικονομίας αίτια, εν τούτοις είναι εις θέσιν να συμβάλη άποφασιστικώς εις τήν έπίλυσιν
τής προηγουμένης.
Ή πλεονεκτικωτέρα θέσις τής Περιφερείας Πρω
τευούσης έναντι τής λοιπής Ελλάδος οφείλεται εις
τα κάτωθι αίτια:
α) Εις τήν Πρωτεύουσαν έχουν συγκεντρωθή
δυσαναλόγως ώς προς τήν λοιπήν Ελλάδα οικονο
μικά! δραστηριότητες υψηλής παραγωγικότατος,
καί
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β) Εις τον γεωργικον χαρακτήρα της ελληνι
κής οικονομίας και την χαμηλήν παραγωγικότητα
τούτου.
Εις την περιοχήν της Πρωτευούσης αναπτύσσον
ται δυνάμεις, αιτινες ως εκ της φύσεως των άσκοΰν
ίσχυραν ελξιν επί της επιχειρηματικής διαθέσεως,
κατά την στιγμήν τής επιλογής του τόπου δράσεως
της. Αι δυνάμεις αύται είναι ή αγορά εργασίας και
αγαθών, αϊ διοικητικά! καί τραπεζικά! ύπηρεσίαι, αϊ
συνθήκαι διαβιώσεως, και εν γένει ή υπαρξις καί
λειτουργία άρτιωτέρου δικτύου εξωτερικών οικονο
μιών. Ή ιδία κατάστασις, πλην δμως εις άσθενεστέραν εντασιν, παρουσιάζεται καί μεταξύ τών αστι
κών περιοχών τής λοιπής Ελλάδος ως προς τας
ήμιαστικας καί άγροτικάς τοιαύτας.
Ή χαμηλή στάθμη τής παραγωγικότατος του γε
ωργικού τομέως δεν επιτρέπει την αυξησιν τών ει
σοδημάτων καί την βελτίωσιν τών συνθηκών διαβι
ώσεως του πληθυσμού τών αγροτικών περιοχών
τής Ελλάδος.
Τα πράγματα εν προκειμένω θα ήσαν εύνοϊκώτερα, εάν έξέλειπον αι μειονεκτικαί συνθήκαι, υπό
τάς οποίας λαμβάνει σήμερον χώραν ή έπίδοσις
εις τάς γεωργικάς ενασχολήσεις. Τοιαΰται είναι το
μέγεθος καί ό πολυτεμαχισμος του κλήρου, ή κακή
διάρθρωσις τής παραγωγής, ή χαμηλή τεχνολογική
στάθμη καί το άντίξοον φυσικον περιβάλλον.
Ώ ς εξυπακούεται, εκ τής υπάρξεως τοιούτων
όμορρόπων δυνάμεων δημιουργούνται προνομιακαί
συνθήκαι αναπτύξεως ώς καί εύνοϊκαί προϋποθέ214

σεις βελτιώσεως της στάθμης του βιοτικού επιπέδου
υπέρ της περιοχής της Πρωτευούσης ως προς τάς
υπολοίπους περιφερείας της Ελλάδος.
Τοΰτο συμβαίνει διότι ή κατανομή των πόρων,
ή κατά περιφερείας διάρθρωσις του ακαθαρίστου
κατά κεφαλήν εγχωρίου προϊόντος, ή άπασχόλησις, οι μισθοί και τα ημερομίσθια, ή σύνθεσις και ή
φυσική κίνησις του πληθυσμού, αί πληθυσμιακαί με
τατοπίσεις κλπ. αποβαίνουν συνεχώς εύνοϊκώτεραι δια τήν περιοχήν τών 'Αθηνών και δυσμενέστεραι δια τήν υπόλοιπο ν Ελλάδα και δή τάς άγροτικάς περιοχάς αυτής.
' Η οργανωτική δψις του προβλήματος είναι επί
σης γενικής μορφής. Τα μερικώτερα προβλήματα
τα όποια περιλαμβάνονται εν προκειμένω αναφέ
ρονται εις τήν διαίρεσιν της χώρας ε'ις περιφερείας
προγράμματος, τήν χρονικήν ίσχύν και τον διαφορισμόν τών περιφερειακών προγραμμάτων, τήν
σύστασιν και συγκρότησιν τών φορέων εκπονήσεως
και εφαρμογής τών προγραμμάτων, τήν κατανομήν
και τήν κλιμάκωσιν τών δημοσίων επενδύσεων κλπ.
Ή άντιμετώπισις τών προβλημάτων τούτων κα
θίσταται λοιπόν αναγκαία, δια μιας ρεαλιστικής πε
ριφερειακής πολιτικής. Αυτή δέον να είναι προσαρ
μοσμένη εις τήν έλληνικήν πραγματικότητα και να
μή αφίσταται τών παραδεδεγμένων σήμερον άρχων
προγραμματισμού *.

* "Ιδε : Γ. Χιώτη : «Ή πολιτική καΐ τα οργανωτικά - θεσμικά
πλαίσια τοΰ περιφερειακού προγραμματισμού» εις τον αυτόν τόμον.
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)
Ό κεντρικός στόχος εν προκειμένω, όστις ανα
φέρεται και εις το έθνικον πρόγραμμα, είναι να έπηρεασθή ό μηχανισμός της άγορας κατά τοιούτον
τρόπον, ώστε αι κεκτημέναι δυνάμεις εκ της μέχρι
τοΰδε λειτουργίας τούτου να παύσουν να διευρύνουν
τάς προαναφερθείσας περιφερειακάς ανισότητας
υπέρ της περιοχής των 'Αθηνών και να μη εκκολά
πτουν διάφορα, κοινωνικά κυρίως, προβλήματα και
εις αυτήν ταύτην τήν περιοχήν των 'Αθηνών.
'Από τήν άλλην έποψιν, ή άναγκαιότης τίθεται
ως μία διαδικασία βαθμιαίας έξουδετερώσεως τών
ανασχετικών δυνάμεων της αναπτύξεως τών καθυ
στερημένων περιφερειών. 'Επίσης, απαραίτητος
είναι και ό εμπλουτισμός τούτων με προϋποθέσεις
προαγούσας τόσον τήν ύπόστασίν των δσον και τήν
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Κατά συνέπειαν, ή πολιτική της περιφερειακής
αναπτύξεως δέον να εϊναι ένηρμονισμένη προς τάς
επιδιώξεις και εν γένει τα πλαίσια του προγραμμα
τισμού της αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας *.
4. Ή Περιφερειακή Άνάπτυξις εις το Πρόγραμμα Οικο
νομικής * Αναπτύξεως τής Ελλάδος 1968 - 1972.
Σήμερον το γενικον πρόβλημα τής περιφερειακής
αναπτύξεως έχει πλήρως άποσαφηνισθή. Ή υιοθε
τούμενη συναφής πολιτική υπό του 'Εθνικού Προ
γράμματος αποσκοπεί εις τήν διαρκή και αύτοδύνα* "Ιδε : Ήλ· Μπαλοπούλου : ενθ* άνωτ. « Ό προγραμματισμός της
αναπτύξεως εις έθνικον καΐ περιφερειακον πλαίσιον», καΐ Γ. Χιώτη.
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μον άνέλιξιν της οικονομικής και κοινωνικής στάθ
μης των διαφόρων περιφερειών της Χώρας, ιδία δε
των καθυστερημένων τοιούτων.
Είδικώτερον, τα κύρια σημεία τών επιδιώξεων
της προγραμματισθείσης περιφερειακής πολιτικής
είναι τα ακόλουθα:
α) Ή άξιοποίησις τών πόρων και ή άνάπτυξις τής περιφερειακής οικονομίας επί τη βάσει του
κριτηρίου τών εις έκαστη ν τούτων διαμορφωμένων
ως και διαμορφουμένων συγκριτικών πλεονεκτη
μάτων.
Έ ν προκειμένω δίδεται προτεραιότης (μέχρι
του έτους 1972 ) άφ' ενός εις τάς «έπαρχιακάς» περιοχάς και περιφερείας, αιτινες εγγυώνται την δημιουργίαν δυναμικών πόλων αναπτύξεως (π. χ. βιο
μηχανικά! περιοχαι Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρών )
και άφ' έτερου εις τα έργα άμεσου και υψηλής απο
δόσεως (π. χ. άποπεράτωσις τών άρξαμένων μεγά
λων έργων εγγείου βελτιώσεως, τουριστικά έργα
εις τάς νήσους του Αιγαίου πελάγους, εις την νήσον Κρήτην και την Δυτικήν Πελοπόννησον ).
β) Ή λελογισμένη ένίσχυσις τών εντός έκα
στης περιφερείας τομέων τής οικονομίας. Ούτως,
ελπίζεται δτι θα καταστή ευχερής ή άπάμβλυνσις
τών ανασχετικών δυνάμεων τής αναπτύξεως των και
εμμέσως άφ' ενός ή προσέγγισις τών εισοδηματι
κών επιπέδων των προς εκείνα τών περισσότερον
προηγμένων περιοχών καί άφ' έτερου ή σταθεροποίησις τής οικονομίας των άπο ένδεχομένας κρίσεις.
Έ ν άλλοις λόγοις, προγραμματίζεται όχι μόνον
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ή κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωσες των περιφε
ρειών άλλα και ή εν αύταΐς δημιουργία συμπληρω
ματικότατων.
Φυσικά εν προκειμένω τίθεται ή έπιφύλαξις οτι
αϊ περιφερειακαί οίκονομίαι θα προσφέρωνται δια
την άνάπτυξιν πλειόνων του ενός τομέων και οχι
ενός, ως π.χ. συμβαίνει δια τας νήσους του Αιγαίου,
α'ίτινες προσφέρονται μόνον δια τον τουρισμόν.
γ ) Ή . συγκρότησις ενός ιεραρχημένου και
πλήρους συστήματος αστικών και αγροτικών κέν
τρων. Ή λειτουργία τούτων αναμένεται να επίδρα
ση ευμενώς εις την σκοπουμένην χωροταξικήν άνακατανομήν του πληθυσμού καΐ τών οικονομικών
δραστηριοτήτων.
Πέραν της συμβολής ταύτης, δια τών κέντρων θα
εξασφαλισθούν αϊ απαραίτητοι κοινωνικαί ύπηρεσίαι καί, εν γένει, αί διευκολύνσεις, αΐτινες σήμερον
ελλείπουν, λόγω τών εμφανιζομένων πληθυσμια
κών κενών.
δ) Ή σταδιακή σμίκρυνσις τών εισοδηματι
κών διαφορών καί τών συνθηκών διαβιώσεως με
ταξύ τών διαφόρων περιφερειών της Χώρας απο
τελεί, τέλος, το τέταρτον σημεΐον τών προγραμματισθεισών επιδιώξεων του Εθνικού Προγράμματος.
Έ ν πάση περιπτώσει, ιδιαιτέρα εμφασις εν προ
κειμένω αποδίδεται εις τήν άπάμβλυνσιν της διαφο
ράς, ήτις υφίσταται μεταξύ της περιφερείας τών
'Αθηνών καί της υπολοίπου Ελλάδος.
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5. Οί Στόχοι καί τα Μέσα τής Πολιτικής Περιφερεια
κής Αναπτύξεως
Τα μέσα της ασκούμενης σήμερον περιφερειακής
πολιτικής, ώς ταΰτα χαράσσονται υπό του Προγράμ
ματος Οικονομικής 'Αναπτύξεως, είναι οργανωτικά
- θεσμικά - διοικητικά καί οικονομικά - κοινωνικά.
Τα οργανωτικά - θεσμικά άφοροΰν εις την όριστικήν διαίρεσιν τής Χώρας εις περιφερείας προγράμ
ματος, την άναδιάρθρωσιν των Υπηρεσιών Περι
φερειακής 'Αναπτύξεως καί την ένίσχυσιν του ρό
λου τών Συμβουλίων Περιφερειακής 'Αναπτύξεως.
Σκοπός τής λήψεως τών μέτρων τούτων είναι ή
διευκόλυνσις τής λειτουργίας ενός πλήρους καί άρ
τιου μηχανισμού πληροφοριοδοτήσεως. Ό μηχανι
σμός ούτος θα είναι εις θέσιν να έπιτρέπη την
χρησιμοποίησιν εμπεριστατωμένης διαδικασίας κα
τά τον προγραμματισμό ν τής περιφερειακής ανα
πτύξεως. Ή ορθή διαδικασία προγραμματισμού
ύπο τοιούτον οργανωτικό ν - θεσμικό ν πλαίσιον εξα
σφαλίζεται εφ' δσον ή άνάπτυξις έκαστης περιφε
ρείας στηρίζεται επί τών προβλημάτων καί τών δυ
νατοτήτων, αιτινες έχουν έντοπισθή καί διατυπωθή
ύπο τών έξ αντικειμένου πλέον ενδεδειγμένων καί
έπιτοπίως δρώντων φορέων.
Τα οικονομικά - κοινωνικά μέτρα είναι τα ακό
λουθα:
α) Ή έκτέλεσις έργων βασικής οίκονομικήςκοινωνικής υποδομής εις τας χαρακτηρισθησομένας βιομηχανικάς περιοχάς καί ζώνας. Τοιαύτα
219

έργα είναι το δίκτυο ν μεταφορών και επικοινωνιών,
ό εξηλεκτρισμός, τα συστήματα υδρεύσεως και απο
χετεύσεως, ή ίδρυσις σχολών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαιδεύσεως, ή άνέγερσις εργατικών κατοι
κιών κ.ά. Ε π ί σ η ς , ή ίδρυσις και λειτουργία τραπε
ζικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, διοικητικών
υπηρεσιών κλπ. θεωρείται ότι θα συμβάλλουν άποφασιστικώς εις τους επιδιωκομένους στόχους.
β) Ή ποιοτική βελτίωσις του συστήματος μετα
φορών και επικοινωνιών αποτελεί έτερον κοινω
νικοοικονομικό ν μέτρον. Ή βελτίωσις αυτή άφορα
κυρίως εις την διασύνδεσιν των άπομεμονωμένων
περιοχών και τήν σύνδεσιν των κέντρων παραγω
γής με τους τόπους καταναλώσεως τών προϊόντων.
γ ) Ή προώθησις της εκπαιδεύσεως δια της
εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων, προσαρμοσμέ
νων εις τήν φύσιν και τας συνθήκας τής γεωργικής
παραγωγής. Ενταύθα, πλην τών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, τών απαραιτήτων δια τάς άνάγκας τής έκσυγχρονιζομένης γεωργίας, χρειάζονται
και έτερα προγράμματα. Δι' αυτών θα καταστή δυ
νατόν να άπορροφηθή το πλεονάζον έργατικόν δυναμικόν υπό τών δημιουργηθησομένων έξωγεωργικών ευκαιριών απασχολήσεως.
Ή έκπαίδευσις, εξ άλλου, δεν παραγνωρίζει τήν
σημασίαν τής τεχνικοεπαγγελματικής καταρτίσεως
του εργατικού δυναμικού τών βιομηχανικών περιο
χών. 'Ωσαύτως δεν αγνοείται και ή παροχή επιστη
μονικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ως και
μετεκπαιδεύσεως επί πανεπιστημιακού επιπέδου.
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Τέλος, ή έπέκτασις και εις την λοιπήν Ελλάδα
(εις τα αστικά κέντρα και τα κεφαλοχώρια) δια
φόρων κοινωνικών υπηρεσιών θεωρείται απαραί
τητος. Τοιούτου είδους ύπηρεσίαι είναι ή ιατρική
καί νοσοκομειακή περίθαλψις, ή κατοικία, ως και
διάφοροι ανέσεις καί εύκαιρίαι αναψυχής, α'ίτινες
ενισχύουν (αναβιβάζουν) τήν μή ύλικήν, κυρίως,
πλευραν του βιοτικού επιπέδου.
e

Η ύπαρξις τοιούτων ευκαιριών επιδρά οχι μόνον
άνασχετικώς εις τήν έξοδον των κατοίκων άλλα
καί συμβάλλει εις τήν προσέλκυσιν ατόμων, τα
όποια χρειάζονται δια τήν κοινωνικοοικονομικήν
πρόοδον τών περιοχών (έπιχειρηματίαι καί έργάται μετά τών οικογενειών των ) *.
6. Τα 'Οργανωτικά καί τα Θεσμικά Πλαίσια τοδ Περι
φερειακοί Προγραμματισμού
Σήμερον ή Ε λ λ ά ς διαιρείται ε'ις επτά περιφε
ρείας προγράμματος (βλ. Χάρτην 2 ) .
Εις έκάστην περιφέρειαν έχει συσταθή ειδική
Υπηρεσία 'Αναπτύξεως (Τ.Π.Α. ), του Υπουρ
γείου Συντονισμού, εις τήν δικαιοδοσίαν της οποίας
υπάγονται ώρισμένοι νομοί. Αί Υ . Π . Α . αύται εί
ναι αϊ ακόλουθοι: (Κατά χρονολογική ν σειράν συ
στάσεως τ ω ν ) .
α.) Ή Υ.Π. Α. Ηπείρου, μέ Ιδραν τα Ιωάννινα.
Αΰτη, συσταθείσα το 1961, έχει εις τήν δικαιο* "Ιδε : Δημ. Τσαούση : «ΑΙ κοινωνικαΐ δψεις της περιφερειακής
αναπτύξεως» είς τον αυτόν τόμον.
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δοσίαν της τους τεσσάρας νομούς της 'Ηπείρου
('Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας και "Αρτης)
και τάς νήσους Κέρκυραν και Λευκάδα.
β) Ή Υ.Π.Α. Πελοποννήσου (έδρα αϊ Πάτραι),
συσταθείσα το 1962. Εις την δικαιοδοσίαν ταύ
της υπήχθησαν οι επτά νομοί τή Πελοποννήσου
('Αργολίδος, 'Αρκαδίας, 'Αχαΐας, 'Ηλείας, Κοριν
θίας, Αακωνίας και Μεσσηνίας), ό νομός Αιτω
λοακαρνανίας καί αί νήσοι Κεφαλληνία, 'Ιθάκη,
Ζάκυνθος καί Κύθηρα.
γ ) Ή Υ.Π.Α. Κρήτης (έδρα το Ήράκλειον),
συσταθείσα το 1962 καί περιλαβοΰσα τους τεσσά
ρας νομούς της Μεγαλονήσου ('Ηρακλείου, Λασι
θίου, Ρεθύμνης καί Χανίων).
δ) Ή Υ.Π.Α. Θεσσαλίας με εδραν την Λάρισαν. Ή σύστασις ταύτης χρονολογείται το 1965.
Εις αυτήν υπήχθησαν οι νομοί Καρδίτσης, Λαρί
σης, Μαγνησίας καί Τρικάλων.
ε) Ή Υ.Π.Α. Βορείου Ελλάδος (έδρα ή Θεσ
σαλονίκη), συσταθείσα το 1966. Οι νομοί δικαιο
δοσίας της Υ.Π.A.B.Ε. είναι οι συγκροτοΰντες
τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας καί
Θράκης (Γρεβενών, Δράμας, 'Ημαθίας, Θεσσαλο
νίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Φλωρίνης, Χαλκιδικής,
Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης καί ή περιοχή 'Αγίου
'Όρους).
στ) Ή Υ. Π. Α. *Ανατολικής Στερεάς 'Ελλάδος
(Ιδρα ή Λαμία), συσταθείσα το 1967, με δικαιο-
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δοσίαν επί των νομών Βοιωτίας, Ευρυτανίας,
Φθιώτιδος και Φωκίδος.
ζ ) Ή Υ.Π.Α.
'Αττικής
και Νήσων
Αιγαίον
(έδρα αϊ Α θ ή ν α ι ) , συσταθείσα το 1967. Εις την
δικαιοδοσίαν της Τ.Π.Α.Α.Ν.Α. υπήχθησαν οι νο
μοί 'Αττικής, Πειραιώς, Δωδεκανήσου, Ευβοίας,
Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου.
Δια της συστάσεως τών ως άνω Τ.Π.Α. ώλοκληρώθη ή διαίρεσις της Ελλάδος εις περιφερείας
προγράμματος (βλ. Χάρτη ν 2). Πλην δμως ή γεω
γραφική αΰτη διαίρεσις τής Χώρας («περιφερειακοποίησις») δεν θεωρείται οριστική, ούτε και συμ
πίπτει με την διοικητικήν διαίρεσιν ταύτης εις
γεωγραφικά-διοικητικά διαμερίσματα (π.χ. τά δια
μερίσματα τής Θράκης και τής Μακεδονίας υπά
γονται εις τήν δικαιοδοσίαν τής Τ.Π.Α.Β.Ε. ). Εις
τινας μάλιστα περιπτώσεις απαντάται και υπα
γωγή ενός νομοΰ εις τήν δικαιοδοσίαν περισσοτέ
ρων τής μιας Τ.Π.Α. (π. χ. ό νομός του Πειραιώς,
δπου ή νήσος Κύθηρα υπάγεται εις τήν Υ.Π.Α.Π.,
ένώ ό λοιπός νομός υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν
τής Τ.Π.Α.Α.Ν.Α.).
Αι καθ' υλην αρμοδιότητες τών Τ.Π.Α. περι
λαμβάνουν τον προγραμματισμόν, τον συντονισμόν,
τήν έποπτείαν κλπ. επί αναπτυξιακών θεμάτων
τής περιφερείας των. Δια τήν έξυπηρέτησιν τής
αποστολής των εις έκάστην Τ . Π . Α . λειτουργούν
τέσσαρα γραφεία, ήτοι: Προγράμματος και Χωρο
ταξίας, Πρωτογενούς Παραγωγής, Δευτερογενούς
Παραγωγής και Υπηρεσιών.
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Το έτος 1967 συνεστήθη παρ' εκάστη Υ.Π.Α.
Συμβούλιο ν Περιφερειακής 'Αναπτύξεως (Σ. Π. Α . )
Τοΰτο είναι γνωμοδοτικών όργανον της Υ.Π.Α.
επί θεμάτων καταρτίσεως του προγράμματος περι
οχής, συντονισμοί) των τοπικών περιφερειακών
προγραμμάτων, παρακολουθήσεως της εφαρμογής
τών προγραμματιζόμενων, εκτιμήσεως τών αποτε
λεσμάτων τής εις την περιφέρειαν ασκούμενης πο
λιτικής περιφερειακής αναπτύξεως κλπ.
Ή σύνθεσις του Σ.Π.Α., συμφώνως προς την
σχετικήν συστατικήν ύπουργικήν άπόφασιν, είναι ή
ακόλουθος:
α) Πρόεδρος : Ό Γενικός 'Επιθεωρητής Δι
οικήσεως (με μόνην έξαίρεσιν διατήν Υ.Π.Α.Β.Ε.,
δπου ό υπουργός Βορείου Ελλάδος) με άναπληρωτάς τους Γενικούς Έπιθεωρητάς Διοικήσεως τής
Περιφερείας.
β ) Μέλη : 1 ) Νομάρχαι περιφερείας δια θέ
ματα άφορώντα εις τους νομούς των. 2) Έ π ι θ ε ω ρηταΐ Δημοσίων Έ ρ γ ω ν , Γεωργίας και 'Υπηρεσίας
'Εγγείου Βελτιώσεως τής περιφερείας. 3) Εις εκ
πρόσωπος του Ε.Ο.Τ. 4) Διευθυντής Υ.Π.Α. 5 )
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. τής έδρας Υπηρεσίας Π.Α. 6 ) Ό
Περιφερειακός Δ/ντής Δασών τής Ιδρας Υ.Π.Α.
7 ) Ό Πρόεδρος του Τεχνικού 'Επιμελητηρίου τής
έδρας έκαστης Υ.Π.Α. 8) 'Εκπρόσωποι άλλων ορ
γανισμών ως και υπάλληλοι ετέρων 'Υπηρεσιών,
καλούμενοι υπό του Προέδρου, εφ' δσον πρόκειται
να προβούν εις την άνάπτυξιν ενώπιον του Σ.Π.Α.
ειδικών θεμάτων.
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To 1967 συνεστήθη παρά τω Ύπουργείω Συν
τονισμού ή Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακής 'Α
ναπτύξεως (Κ.Υ.Π.Α. ), εις τήν δικαιοδοσίαν της
όποιας υπήχθησαν άπασαι αί Υ.Π.Α. Είδικώτερον, εις τήν Ύπηρεσίαν ταύτην ανετέθη ή οργάνωσις και ή παρακολούθησις του έργου τών Υ.Π.
Α., ως και ή έκπόνησις (άμεσος ή έμμεσος, κατό
πιν αναθέσεως) κοινωνικών, οικονομικών και χωρο
ταξικών μελετών αναπτύξεως τών περιοχών της
Χώρας μας. Εις τήν Κ.Υ.Π.Α. λειτουργούν τα
Γραφεία Χωροταξίας, Περιφερειακών Προγραμ
μάτων και 'Οργανώσεως - Παρακολουθήσεως Υ.
Π.Α.

7. Ή Ακολουθούμενη Οικονομική Πολιτική κοί δή είς
τον Τομέα τον Δημοσίων Επενδύσεων
Ή επιχειρούμενη σήμερον άναδιάρθρωσις τών
κατά περιφερείας οικονομικών δραστηριοτήτων βα
σίζεται είς τήν διενέργειαν και τήν αποτελεσματι
κότητα της δια τών δημοσίων επενδύσεων εκτελέ
σεως έργων βασικής οικονομικής υποδομής. "Αλλως
τε, μία από τας βασικάς κατευθύνσεις της πολιτι
κής δημοσίων επενδύσεων, αιτινες τίθενται υπό
του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής 'Ανα
πτύξεως 1968 - 1972, είναι και ή ακόλουθος: Συνει
δητή χρησιμοποίησις του Προϋπολογισμού Δημο
σίων Επενδύσεων ως μέσου προωθήσεως τής περι
φερειακής αναπτύξεως τής Χώρας.
Ώ ς ήδη ύπεδηλώθη, προγραμματισμός περιφερει225
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ακοΰ χαρακτήρος, όστις κατά κύριον λόγον εφαρμό
ζεται σήμερον εις τα πλαίσια της ασκούμενης συνα
φούς πολιτικής, είναι ό του των Δημοσίων 'Επεν
δύσεων. Ούτος είναι βραχυχρόνιος (ετήσιος) και
μακροχρονιώτερος (πενταετής). Βραχυχρον'ιως εχομεν το έτήσιον Πρόγραμμα Δημοσίων Ε π ε ν δ ύ 
σεων ( Π . Δ . Ε ) περιφερειακής κλίμακος. Ό μακρο
χρονιώτερος προγραμματισμός συνίσταται εις την
έπεξεργασίαν του πλαισίου της διαπεριφερειακής
κατανομής τών προβλεπομένων πιστώσεων δι' έργα
με άμεσο ν περιφερειακή ν σημασία ν.
Ή ανωτέρω προγραμματική επεξεργασία ώς
και ή παρακολούθησις της εφαρμογής τών προ
γραμματιζόμενων αποτελεί άντικείμενον τής Κ.Υ.
Π.Α. Εις τήν εν λόγω 'Υπηρεσίαν έχει άνατεθή
ωσαύτως ή κατάρτισις και ή τελική διατύπωσις του
προγράμματος κατά Υ.Π.Α.
Εις τήν κατάρτισιν τών Π.Δ.Ε. συνεργάζονται
σήμερον διάφορα 'Υπουργεία και Κεντρικαί Ύπηρεσίαι μετά τών Υ.Π.Α., Σ.Π.Α., ώς και τών
διαφόρων νομαρχιακών και μή αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών τών διαφόρων 'Υπουργείων.
Τα Π.Δ.Ε. χαρακτηρίζουν σήμερον τα εξής
σημεία:
α) Ή έναρμόνισίς των προς το Έθνικόν Πρό
γραμμα.
β) Ή έλαστικότης τής προσαρμοστικότητός
των κατά τήν άντιμετώπισιν τών ανακυπτόντων ή
διαφαινομένων προβλημάτων.
γ ) Ή συνέπεια προς τάς ένδεδειγμένας υπό
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της συγκεκριμένης περιφερειακής αναπτύξεως αρ
χάς (διατομεακαι συμπληρωματικότητες, αντισταθ
μιστικός ρόλος κλπ. ).
δ) Ό ορθολογισμός κατά την κατανομήν τών
πιστώσεων, την σύνταξιν τών προγραμμάτων, την
χρονικήν κλιμάκωσιν τούτων, τον ελεγχον της εκ
τελέσεως, την συμμετοχήν κατά την έκπόνησιν και
την έφαρμογήν κ. ά.
Τα έργα άτινα χρηματοδοτούνται σήμερον υπό
του ετησίου Π.Δ.Ε. περιφερειακής κλίμακος είναι

τα ακόλουθα:
α) Έ ρ γ α περιφερειακής οδοποιίας, β) Υδρεύ
σεις (είδικαί και συνδέσμων ). γ ) Κοινωφελή έργα.
δ) Ειδικά περιφερειακά προγράμματα, ε) Μελέται-έρευναι περιφερειακών προγραμμάτων, στ)
Διάφορα άλλα προγράμματα κοινωνικοοικονομικής
περιφερειακής σκοπιμότητος (π.χ. γεωτρήσεις,
ενισχύσεις παραμεθορίων περιοχών) και ζ ) 'Επι
δοτήσεις - επιχορηγήσεις ειδικών προγραμμάτων
τοπικών φορέων (ως π.χ. είναι το Πτηνοτροφικον
και το 'Υποδειγματικών Δασικον τής Κρήτης).

8. Ai Βασικαί Άδυναμίαι του 'Ασκουμένου Περιφερεια
κού Προγραμματισμοδ
Ή πολιτική τής περιφερειακής αναπτύξεως στη
ρίζεται σήμερον επί προγραμμάτων γενικού χαρακτήρος. Αι κατευθύνσεις αιτινες τίθενται εν αύτοΐς,
εφ' δσον δέν εξειδικευθούν μέ γνώμονα τας τοπικας δυνατότητας και επί τή βάσει τ ώ ν παραδεδε-
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γμένων σήμερον επιστημονικών κριτηρίων, δεν θα
διευκολύνουν κατά τον έπιθυμητον ρυθμον τήν έπίλυσιν του προβλήματος.
Έ ν πάση περιπτώσει, αξία ιδιαιτέρας μνείας
τυγχάνει ή μεθοδολογία, δια της οποίας έχουν αρ
χίσει να κινητοποιούνται αί συναφείς επιδιώξεις.
Έμπρακτους αποδείξεις εχομεν τήν άναδιοργάνωσιν του Ετησίου Προγράμματος των Δημοσίων
Επενδύσεων, τήν πρόβλεψιν εις το Σύνταγμα του
1968, τήν άναγγελίαν εκπονήσεως μακρόπνοου (δεκαπενταετοΰς ισχύος) εθνικού προγράμματος, τήν
σταθερότητα θεσπίσεως αποτελεσματικών κινή
τρων κλπ.
Επίσης, δ ακολουθούμενος σήμερον προγραμ
ματισμός της περιφερειακής αναπτύξεως δεν είναι
αυτοτελής. Αί χαρασσόμεναι άρχαί περιφερειακής
πολιτικής εξαντλούνται εις εν Ίδιαίτερον κεφάλαιον
του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής 'Α
ναπτύξεως της Ελλάδος.
Βεβαίως, αί 'Υπηρεσίαι Περιφερειακής 'Αναπτύ
ξεως έχουν ήδη αρχίσει να εκπονούν προγράμματα.
Εις τήν προγραμματιζομένην δε συμπεριφοράν των
συμμετέχει και ή ιδιωτική πρωτοβουλία, ως τοΰτο
ύποδηλοΰται εκ της συνθέσεως των Συμβουλίων Πε
ριφερειακής 'Αναπτύξεως. 'Επίσης, συνεπεία της
νέας μορφής υπό τήν οποίαν δρα ό μηχανισμός του
'Ετησίου Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων
διαφαίνεται ή σταδιακώς αυξανομένη συμμετοχή
τών Υ.Π.Α. εις τον περιφερειακών προγραμματι-
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σμόν εθνικού ενδιαφέροντος, αλλά και των περιφε
ρειών της δικαιοδοσίας των.
Έ ν προκειμένω, όμως, θα ήδύνατο να συζητηθή
ή σκοπιμότης της διατηρήσεως της διαχειρίσεως
των τοιούτων χρηματικών ποσών υπό την διαδικασίαν του Δημοσίου Λογιστικού. Ούτω, κατ' αρχήν
διαπιστούται δτι και εις τήν συγκεκριμένην στιγμήν
ή οικονομική οψις του προγραμματισμού της περι
φερειακής αναπτύξεως εξακολουθεί να έμφανίζη
κάποιαν δυσκινησίαν. Αύτη όμως δεν απαντάται
εις ετέρας χώρας, τήν πολιτικήν των οποίων θεωροΰμεν ως πρότυπα (π.χ. Γαλλία, Α γ γ λ ί α ) .
Γενικώτερον, ούτος εξακολουθεί και σήμερον να
μή είναι αυτοτελής άλλ' έξηρτημένος, δεν είναι γε
νικός άλλ' ειδικός (μόνον τών δημοσίων επενδύσεων)
και, τέλος, δεν είναι Οχι μόνον καθολικός, άλλ' ούτε
και μερικός. Φυσικά δεν πρέπει νά διαφεύγη το γε
γονός ότι έχουν ήδη αρχίσει έκπονούμεναι άρκεταί
χωροταξικαί ως και ρυθμιστικαί μελέται υπό τών
αρμοδίων υπουργείων, είτε διάτων "Υπηρεσιώντων,
εΐτε κατόπιν αναθέσεως εις ειδικά γραφεία μελετών
(π.χ. περίπτωσις Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών
Ερευνών του Ε . Μ . Π . ) .
Λόγος όστις δύναται νά δικαιολόγηση τήν καθυστέρησιν εις τήν έκπόνησιν χωροταξικών μελετών
επί ομοιογενούς προς άλλήλας βάσεως και καλυπτουσών όλον τον έθνικόν χώρον δύναται νά θεωρηθή, εκτός της κατά τό παρελθόν ανυπαρξίας τών
σχετικών προδιαγραφών κλπ., και τό βραχύβιο ν
της συστάσεως και λειτουργίας τών Τ.Π.Α., ώς
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και του αρμοδίου επιτελικού - συντονιστικού οργά
νου (δηλ. της Κ.Υ.Π.Α. ). Πέραν του βραχύβιου ώς
αδυναμία αναγνωρίζεται και ή μη ένάσκησις άπασών τών δικαιοδοσιών υπό των Τ.Π.Α., α'ίτινες α
ναφέρονται εις τάς συστατικάς αποφάσεις. Ω σ α ύ 
τως, το όλιγάριθμον του προσωπικοί), με το όποιον
αύται είναι έπηνδρωμέναι, ώς καί ή χρονική παλαίωσις τών υπ' αυτών έπεξεργαζομένων στατιστικών
στοιχείων δεν δύνανται να στηρίζουν προγράμματα,
άτινα απαιτούνται υπό τάς σημερινάς συνθήκας.
Μία άλλη αδυναμία είναι ή μη εισέτι διαμόρφωσις ενός πλήρους μηχανισμού πληροφοριοδοτήσεως.
'Ενταύθα επισημαίνεται ό περιωρισμένος αριθμός
χωροταξικών μελετών, το χαμηλον έπίπεδον της
συναφούς ερευνητικής δραστηριότητος και ιδία τών
'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ή σπου
δή, ήτις άρκετάς φοράς χαρακτηρίζει τάς εκπονού
με νας μελετάς.
Τέλος, βασική αδυναμία, τήν οποίαν άλλως τε
κατά κύριον λόγον επιδιώκει να εξουδετέρωση ή
ασκούμενη σήμερον πολιτική περιφερειακής ανα
πτύξεως, είναι ή μέχρι τοΰδε εις μή ικανοποιητικών
βαθμόν συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ή
μή ικανοποιητική συμμετοχή του πληθυσμού εις τήν
αναπτυξιακή ν διαδικασίαν οφείλεται, κατ' αρχήν,
εις οικονομικά καί κοινωνικά αίτια. Πέραν, δμως,
τούτων καί υπό τα σημερινά δεδομένα, εις πρόσθε
τος ανασχετικός παράγων θεωρείται ή υφισταμένη
εισέτι ψυχολογική σύγχυσις του πληθυσμού. Αυτήν
κυρίως τήν δυσχέρειαν προσπαθούν σήμερον τα
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προγράμματα να διαλύσουν, ώστε να συνειδητοποιηθή παρά των κατοίκων ή βαρύτης του ρόλου,
τον όποιον καλούνται να διαδραματίσουν εις τήν
προώθησιν και έπιτάχυνσιν της αναπτυξιακής δια
δικασίας οχι μόνον της περιφερείας των άλλα και
δλης της ελληνικής οικονομίας.
9. Προοπτικού Βάσει της 'Ασκούμενης Σήμερον Πολιτικής
Αι προοπτικαί τής επιλύσεως και των δύο όψεων
του περιφερειακού προβλήματος τής Χώρας μας
εμφανίζονται σήμερον ευοίωνοι. Έ φ ' όσον δεν ση
μειωθούν μη λελογισμέναι παρεκκλίσεις εκ των χαρασσομένων υπό του Εθνικού Προγράμματος γε
νικών κατευθύνσεων και δεδομένων των σημερινών
καταστάσεων προοιωνίζεται δτι θα διορθωθή ό
υφιστάμενος σήμερον ατελής μηχανισμός τής αγο
ράς. Τοιουτοτρόπως ελπίζεται οτι αϊ διευρυντικαί
δυνάμεις τών περιφερειακών ανισοτήτων θα ατονή
σουν.
Τάς πιθανολογουμένας άλλως τε εξελίξεις ταύτας
έπιβεβαιοΐ ό κατά σταθερον ρυθμον σημειούμενος
σήμερον εκσυγχρονισμός τής οικονομίας τών κα
θυστερημένων περιοχών, ή βελτιούμενη διανομή
του εθνικού εισοδήματος και αί υπό του Δημοσίου
διευρυνόμεναι κατά τρόπον δυναμικώς έπεκτατικόν
παροχαί κοινωνικών υπηρεσιών, συλλογικού χαράκτήρος.
Αί προοπτικαί δια τήν έπίλυσιν του περιφερεια
κού προβλήματος δύνανται να τοποθετηθούν τόσον
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εις το άμεσον μέλλον (βραχυχρονίως) δσον και εις
το άπώτερον μέλλον (μακροχρονίως). Βραχυχρό
νιος αναμένεται να διορθωθούν αί κεκτημέναι κα
ταστάσεις δυναμικού χαρακτήρος. Αύται, ως γνω
στόν, αντιστρατεύονται εις την έπιδιωκομένην διαμόρφωσιν καταστάσεως σχετικής ισορροπίας μεταξύ
τών διαφόρων περιφερειών κατά τάς πρώτας φάσεις
της προγραμματιζόμενης περιφερειακής αναπτύ
ξεως τής Χώρας μας. Μακροχρονίως διαφαίνεται
οτι θα έξασφαλισθή σταθερά και με συνεχώς έπιταχυνόμενον ρυθμον αΰξησις του εισοδήματος τών κα
θυστερημένων περιφερειών τής Ελλάδος και βελτίωσις τών συνθηκών διαβιώσεως του πληθυσμ,ου
τούτων.
Ό επηρεασμός τών μεγεθών τούτων θα έξασφα
λισθή, κατ' αρχήν, δια τών διενεργουμένων δημο
σίων επενδύσεων εις έργα βασικής οικονομικής υπο
δομής. Τοιαύτα έργα είναι τά τής περιφερειακής
οδοποιίας, του εξηλεκτρισμού, τής εκπαιδεύσεως,
του τουρισμού κλπ. 'Επίσης άποφασιστικώς ανα
μένεται να συμβάλη ή παρακίνησις τής ιδιωτικής
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Ή επιθυμητή δρα
στηριοποίηση ταύτης κατά την υπ' αυτής άνάληψιν επενδυτικής δράσεως προσανατολίζεται σήμε
ρον εις τον μεταποιητικό ν τομέα και τάς Υπηρε
σίας.
Ύπο όμαλάς, λοιπόν, συνθήκας και με δεδομένας τας λοιπάς προϋποθέσεις, αϊ δημόσιαι και αί
ίδιωτικαί επενδύσεις θα συμβάλουν άποφασιστικώς
εις την άπάμβλυνσιν τών κοινωνικοοικονομικών
232

ανισοτήτων δια του εκσυγχρονισμού της γενικωτέρας δομής τών καθυστερημένων, κυρίως, περιφε
ρειών. Πλην, δμως, ή υπό της ιδιωτικής επιχειρη
ματικής πρωτοβουλίας κατά μεγαλύτερον ποσοστόν
συμμετοχή εις την περιφερειακήν άναπτυξιακήν διαδικασίαν δεν πρέπει να αναμένεται άνευ κρατι
κής παρεμβάσεως. Δεδομένης, δμως, τής φύσεως
τής ελληνικής οικονομίας, ως και του ενδεικτικού
χαρακτήρος του εφαρμοζομένου προγραμματισμού,
ή παρεμβατική πολιτική δεν έχει μεγάλα περιθώρια
επηρεασμού τής έπιχειρημαιτικής εν γένει διαθέ
σεως. Ώ ς εκ τούτου, ή κρατική συνδρομή ενταύθα,
έκδηλουμένη ήδη δια τών διαφόρων μέτρων τών
θεσπιζόμενων υπό τής Πολιτείας, είναι αποφασι
στικής σημασίας.
Αι παρεχόμεναι και παρασχεθησόμεναι ενισχύ
σεις και διευκολύνσεις εις τους επιχειρηματίας και
ή καταβαλλομένη εκ μέρους του Κράτους προσπά
θεια αναδιοργανώσεως του θεσμικού - οργανωτικού
πλαισίου, εντός του όποιου προγραμματίζει την άνάπτυξιν τών περιφερειών του, παρακινούν τούτους
(τους επιχειρηματίας) να συμβάλλουν (εις άρκετας
δε περιπτώσεις και άσυνειδήτως) εις τον εκσυγ
χρονισμών τών οικονομιών τών περιφερειών, εις
τας οποίας δρουν παραγωγικώς. Τοιαΰται κρατικαί ένέργειαι σήμερον είναι, έπί παραδείγματι, ή
θέσπισις κινήτρων, ή ένίσχυσις τής κεφαλαιαγοράς,
ό πιστωτικός έλεγχος, τά αγροτικά χρέη κ.ά.
Παρά τάς ανωτέρω γενικότητας, ενδιαφέρον, νομίζομεν, παρουσιάζουν ώρισμέναι διαφαινόμεναι
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εξελίξεις εις τα οικονομικά και κοινωνικά χαρα
κτηριστικά διαφόρων περιφερειών.
Καθ' δλας τάς ενδείξεις, ό γεωργικός τομεύς θα
εξακολούθηση να διαδραματίζη πρωτεύοντα ρόλον
εις την έλληνικήν οίκονομίαν. Ή διαφοροποίησις
όμως της σημασίας του εν προκειμένω ανάγεται εις
το γεγονός Οτι ή συμβολή του εις τον σχηματισμον
του εθνικού προϊόντος θα έξυγιανθή. Τούτο θα συμβή
διότι ήδη έχουν αρχίσει νά καταβάλλωνται προσπάθειαι αυξήσεως της παραγωγικότητας του. Ούτω,
συνεχώς θα άπελευθεροΰνται πόροι και δη έργατικον δυναμικόν, το δε γεωργικον εισόδημα θα βαίνη
αυξανόμενο ν. Συνέπειαι τών εξελίξεων τούτων θα
είναι, άλλοις τε, ή διεύρυνσις της ζητήσεως βιομη
χανικών προϊόντων τόσον δια καταναλωτικούς όσον
και δια παραγωγικούς σκοπούς, ως και υπηρεσιών
του τριτογενούς τομέως (συνήθως ανωτέρας πολι
τιστικής στάθμης).
Έ ξ άλλου, αί προσπάθειαι περιφερειακής βιομη
χανικής αναπτύξεως, εν συνδυασμώ προς το πραγματοποιούμενον έπίπεδον επενδυτικών δραστηριο
τήτων, έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν, κατά
τρόπον σωρευτικόν, κενά εις τάς μεγάλας μεταποιητικας μονάδας. Τοιαύτα κενά είναι απόρροια της
επεκτάσεως τών εγκαταστάσεων, της λειτουργίας
συμπληρωματικών βιομηχανιών κλπ. Ταΰτα, φυ
σικά, δεν είναι άσχετα προς τάς έπιδιωκομένας διαρθρωτικάς μεταβολάς εις τας ύφισταμένας σήμε
ρον περιφερειακάς οίκονομικάς δραστηριότητας,
ως και προς τον κινητοποιούμενον μηχανισμον
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των κλαδικών και τομεακών αλληλεξαρτήσεων.
"Οσον άφορα εις την κοινωνικήν πλευραν του
περιφερειακοί προβλήματος παρατηροΰμεν τα α
κόλουθα : "Ηδη έχουν αρχίσει κατανεμόμενα εις τον
χώρον και εις ίκανοποιητικόν, κατά το μάλλον και
ήττον, βαθμόν άρτια συστήματα παροχής κοινωνι
κών υπηρεσιών εις τας ευρείας κοινωνικάς μάζας.
Τα συστήματα ταΰτα εξασφαλίζουν, πλέον, ανω
τέρας συνθήκας βιοτικού επιπέδου ε'ις τους κατοί
κους της λοιπής Ελλάδος. Αι εν λόγω ύπηρεσίαι
είναι της υγείας (ιατρικό ν και νοσοκομειακών προσωπικόν), της κοινωνικής προνοίας και ασφαλίσεως
τών προγραμμάτων στέγης (λαϊκής και προσφυγι
κής), τής εκπαιδεύσεως (σχολικά κτίρια και διδά
σκαλοι), τών μεταφορών και επικοινωνιών κλπ.
Τέλος, ως προς τήν οργανωτική ν πλευραν του
προβλήματος, αϊ προοπτικαί είναι αί ακόλουθοι :
Συντελεσθείσης ήδη (προ τριετίας) τής διαιρέσεως
τής Ελλάδος εις περιφερείας προγράμματος και εν
όψει τής αναμενόμενης διαιρέσεως τής Χώρας εις
νέας διοικητικάς περιφερείας ή οριστική περιφερειακοποίησις ταύτης δια μίαν προγραμματισθησομένην περίοδον δεν πρέπει να βραδύνη, άλλ' ούτε και
θα παρουσίαση όργανωτικάς δυσχέρειας.
Έ ξ άλλου, ή συνειδητοποίησις παρά τών αρμο
δίων επιτελικών οργάνων τής έπιτακτικότητος κα
ταρτίσεως κατά τρόπον καθολικον περιφερειακών
προγραμμάτων, ένηρμονισμένων προς το έθνικον
άναπτυξιακόν τής οικονομίας τής Ελλάδος πρό
γραμμα, εγγυώνται τον επί ορθολογικών βάσεων
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καθολικον περιφερειακό ν προγραμματισμον της
Χώρας.
Δια μιας τοιαύτης αντιμετωπίσεως του οργανω
τικού προβλήματος του ελληνικού περιφερειακού
προγραμματισμού θα διευκολύνωνται αί απαιτούμε ναι εκάστοτε ανακατατάξεις εις τον παραγωγικό ν
μηχανισμόν, οσάκις αύται θα έπιβάλλωνται εκ της
σκοπιμότητος ενισχύσεως της κοινωνικοοικονομι
κής δομής τών καθυστερημένων περιφερειών.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΝ
(ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο ΡΓΑΝ I K O N
(ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΝ)
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ!
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑ
ΒΙΏΣΕΩΣ

"Ψ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΩΡΕΥΣΙΣ ΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ
ΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι 
ΚΟΥ ΤΟΜΕΩΣ
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ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΟΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΣΥΣΤΑΣΙΣΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΣ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ

1

ΔΙΑΡΘΡΩΣΕ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (1954)

ΔΕΙΚΤΑΙ:
ΕΛΛΑΣ = 100/ΠΕΡΙΦ. ΠΡΩΤ. = 100
Πηγή

: Ύπουργεϊον Συντονισμού.
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ΧΑΡΤΗΣ 2
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ύπο
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΑΠΗΉΔΗ
ΟΙκονομολόγου - Καθηγητού Ε.Μ.Π.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έ ν ώ δια τα άλλα δημιουργήματα της φύσεως
πάσα έξέλιξις είναι, δεδομένη και πεπερασμένη, εις
τον άνθρωπον μόνον ή σωματική του άνάπτυξις
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. "Ολαι αϊ επιδιώξεις
του αποβλέπουν εις συνεχή άνοδον της στάθμης, εις
την οποίαν εκάστοτε ευρίσκεται.
'Ανέκαθεν ό άνθρωπος εθετεν ώς στόχους των
επιδιώξεων του την κατάκτησιν υψηλότερων επι
πέδων πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής
εξελίξεως. Αι σχετικαί επιτεύξεις του έχαρακτηρίζοντο ώς πρόοδος. Εις την σύγχρονον έποχήν ή
έπιδίωξις προς την άνοδον, χαρακτηριζόμενη ώς
άνάπτνξις, είναι περισσότερο ν ευρεία και συστημα
τική, καθ' όσον:
α) Ό πολιτισμός ηυξησε τάς άνάγκας του άν
θρωπου και ή ίκανοποίησίς των απαιτεί πολύ μεγαλυτέρας προσπάθειας ή ε'ις το παρελθόν. Αι προσπάθειαι δέ δέον να καταβάλλωνται κατά ώργανωμένον τρόπον, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο ν
αποτέλεσμα.
(

β) Η τεχνική πρόοδος, ήτις συνετέλεσεν εις τήν
διόγκωσιν των αναγκών, παρέσχεν εις τον άνθρω
πον και τον τρόπον αποκτήσεως περισσοτέρων άγα-
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θών άφ* ενός δια μέσου εξευρέσεως νέων πόρων
και άφ' ετέρου δια μέσου της ενισχύσεως των συντε
λεστών της παραγωγής, ώστε να καθίστανται ούτοι περισσότερον αποδοτικοί (επαγγελματική έκπαίδευσις, εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ).
γ ) Ή δραστηριότης του Κράτους έπεξετάθη εις
τον οίκονομικόν καΐ τον κοινωνικον τομέα, απο
βλέπουσα εις την κοινωνικήν εύημερίαν. 'Η άνάπτυξις εμφανίζεται ως ή πρωταρχική έπιδίωξις
του συγχρόνου Κράτους, καθ' 6σον δι' αυτής επι
τυγχάνεται ή ευημερία.
Ή Ιννοια τής αναπτύξεως είναι πολυδιάστατος.
α ) Με κριτή ρ ιο ν τον χώρον, ε'ις τον όποιον ανα
φέρεται, ή άνάπτυξις διακρίνεται εις τοπικήν, περιφερειακήν, έθνικήν και διακρατικήν.
β ) Μέ κριτήριον τον σκοπόν, εις τον οποίον α
ποβλέπει, ή άνάπτυξις αναλύεται εις πνευμαιικήν,
τεχνολογικήν, ο'ικονομικήν, κοινωνικήν, πολιτιστι
κή ν κλπ.
γ ) Μέ κριτήριον τον τομέα, εις τον όποιον εντο
πίζεται, ή άνάπτυξις διακρίνεται εις γεωργικήν,
βιομηχανικήν, τουριστικήν, δασικήν, οίκιστικήνκλπ.
Αι ποικίλαι αύται μορφαί τής αναπτύξεως υφί
στανται μεγάλας αλληλεπιδράσεις, τόσον οριζον
τίως δσον και καθέτως. Είδικώτερον 6μως οι σκο
ποί τής αναπτύξεως είναι αλληλένδετοι, εις τρόπον
ώστε ό είς προϋποθέτει και συγχρόνως συνεπάγε
ται τον άλλον.
Έ κ των πολλών σκοπών τής αναπτύξεως ίδιαιτέραν βαρύτητα έχει ό οικονομικός, ό όποιος έμφα244

νίζεται ως ενδιάμεσος, προϋποθέτων την πνευματικήν, την τεχνολογικήν καΐ τήν χωροταξικήν άνάπτυξιν καί συνεπαγόμενος την κοινωνικήν και πολιτιστικήν τοιαύτην. Έ ξ άλλου, ή οικονομική άνάπτυξις δύναται εύκολώτερον να μετρηθή, καθ' δσον
έχει ώς γνώμονα σταθμητόν ποσοτικώς μέγεθος,
το έθνικόν εισόδημα, ενώ αί άλλαι μορφαί της ανα
πτύξεως δεν δύνανται να εκτιμηθούν μέ ποσοτικούς
δείκτας. Αυτός είναι ό λόγος, δια τον όποιον ή διάκρισις των χωρών εις προηγμένας και καθυστερημένας στηρίζεται εις τήν στάθμην της οικονομικής
αναπτύξεως, ώς αοτη έκδηλουται δια του κατά κε
φαλήν εθνικού εισοδήματος.
Ή εξόρμησις δια την περιφερειακών άνάτιτυξιν
οφείλεται ε'ις τήν βραδυπορίαν της βελτιώσεως τών
οικονομικών καί τών κοινωνικών συνθηκών τών
επαρχιακών περιοχών. Ή σχετική καθυστέρησις
είναι αποτέλεσμα της συγκεντρώσεως του ενδιαφέ
ροντος ε'ις τήν κεντρικήν περιοχήν, προς τήν οποίαν
προσελκύονται καί παραγωγικαί δυνάμεις έξωθεν
αυτής, προκαλοΰσαι ΰφεσιν εις τους τόπους, έξ ών
προέρχονται . Τοιουτοτρόπως διευρύνονται αί απο
στάσεις ώς προς το βιοτικον έπίπεδον μεταξύ κέν
τρου καί επαρχιακών διαμερισμάτων.
C
H διαδικασία αναπτύξεως, καίτοι αποβλέπει εις
τήν οίκονομικήν καί τήν κοινωνικήν άνοδον τών
καθυστερημένων περιφερειών, κατά το μεταβατικον
στάδιον αυτής επιφέρει ουσιώδεις διαρθρωτικάς μεταβολάς, μέ συνέπειαν τήν δξυνσιν τών περιφερεια-
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κών προβλημάτων και την έπίτασιν της άνισότητος
μεταξύ κέντρου και επαρχιών.
Ή μέριμνα δια την ένίσχυσιν της περιφερειακής
οικονομίας ήρχισε, σχεδόν παντού, με την έκτέλεσιν
μεγάλων έργων αξιοποιήσεως τών δυνατοτήτων
τών καθ' έκαστα περιοχών, χωρίς δμως άντιμετώπισιν τών δυναμικών εξελίξεων τών διαφόρων το
μέων και κλάδων, ως απαιτεί ή προγραμματισμένη
άνάπτυξις.
Βραδύτερον, έξεδηλώθη ενδιαφέρον υπέρ της γενικωτέρας προωθήσεως της οικονομικής και κοι
νωνικής δομής τών ολιγώτερον ανεπτυγμένων πε
ριοχών επί τω σκοπώ να έπιταχυνθή δ ρυθμός τής
οικονομικής και τής κοινωνικής ανόδου αυτών και
να σμικρυνθούν αϊ αποστάσεις άπο τάς πλέον προηγμένας περιοχάς τής ιδίας Χώρας. Έπραγματοποιήθη, δηλαδή, μερικός περιφερειακός προγραμ
ματισμός.
Τελικώς, έπεκράτησεν ή άποψις δτι πρέπει να
επιδιώκεται ή γενική και καθολική
περιφερειακή
ανάπτνξις, ήτοι ή κατά περιφερείας άνάπτυξις καθ'
δλον τον έθνικον χώρον και καθ' δλας τάς μορφάς
αυτής. Κατ' αυτήν, ολόκληρος ή Χώρα κατανέμεται
εις περιφερείας αναπτύξεως και εκπονούνται ειδικά
δι' έκάστην προγράμματα, τα όποια εναρμονίζον
ται μεταξύ των και συντονίζονται μέ τον έθνικον
προγραμματισμον οικονομικής αναπτύξεως, δια
του οποίου παρέχονται αϊ γενικαί κατευθύνσεις.
Ai αλληλεπιδράσεις μεταξύ εθνικής και περιφε
ρειακής αναπτύξεως είναι προφανείς. Ή μεν εθνική
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άνάπτυξις επιδρά επί της περιφερειακής άφ' ενός
δια των δημοσίων επενδύσεων καί έργων μεγάλης
κλίμακος καί άφ' ετέρου δια των παρεχομένων κα
τευθύνσεων περιφερειακού χαρακτήρος. Ή δε πε
ριφερειακή άνάπτυξις επιδρά επί της εθνικής λόγω
τής πληρεστέρας επισημάνσεως καί ρεαλιστικωτέρας αξιοποιήσεως των τοπικών δυνατοτήτων, γεγο
νός το όποιον συντελεί εις πλέον επιτυχή καί πλέον
συνεπή έθνικόν προγραμματισμό ν.
'Αποτέλεσμα
των αλληλεπιδράσεων τούτων είναι ό ταχύτερος ρυ
θμός ανόδου του εισοδήματος καί ή έπίτευξις διαπε
ριφερειακής ισορροπίας.
Ή περιφερειακή άνάπτυξις αναφέρεται, κατ'
αρχήν, εις γεωγραφικάς περιοχας-τμήματα τής
δλης εδαφικής εκτάσεως μιας χώρας, τα όποια
λαμβάνουν το όνομα περιφέρεια. Κατ' έπέκτασιν
όμως ή υπό άνάπτυξιν χωρική εκτασις δύναται να
είναι καί τμήμα ενός γεωγραφικού διαμερίσματος
χαρακτηρισθέντος ως περιφερείας ή ολόκληρος χ ώ ρα-τμήμα ευρύτερου χώρου οικονομικώς ένοποιηθέντος. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν όμιλουμεν περί
τοπικής αναπτύξεως εντός του περιφερειακού χ ώ 
ρου, εις δε τήν δευτέραν περί περιφερειακής αναπτύ
ξεως εντός του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Καί
εν προκειμένω υφίστανται αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τής αναπτύξεως του μέρους καί του δλου, δια τοΰτο
δέ καί εκδηλώνεται ενδιαφέρον δια τήν ένίσχυσιν
τής αναπτύξεως του μέρους, του οποίου ή άνοδος
συμβάλλει εις τήν άνάπτυξιν του όλου.
Με τήν άνάπτυξιν πάσης μορφής είναι άναπο-
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σπάστως συνδεδεμένος ό προγραμματισμός. Δέν
νοείται απρογραμμάτιστος έπιδίωξις οικονομικής,
κοινωνικής, χωροταξικής ή πολεοδομικής ανα
πτύξεως. Ό προγραμματισμός τής αναπτύξεως
αποβλέπει εις την έξουδετέρωσιν των ανεπαρκειών
του ελευθέρου μηχανισμού των τιμών, δστις αδυνα
τεί να εξασφάλιση πλήρη άξιοποίησιν τών οικονο
μικών δυνατοτήτων. Βασικώς, το πρόβλημα τής
στενότητος τών μέσων οδηγεί εις την ώργανωμένην έπιδίωξιν του μεγίστου τών αποτελεσμάτων.
ΚαΙ ως καλλίτερον «μέσον» προς τοΰτο έπενοήθη
6 προγραμματισμός.
Ό προγραμματισμός τής δράσεως ήτο ασυμβίβα
στος μέ το άτομιστιχον σύστημα, το όποιον έστηρίζετο εις τον αύτοματισμόν τής κινήσεως τών οι
κονομικών μεγεθών. 'Αλλά και οι θεωρητικοί τον
κοινωνισμον δέν προέβαλον τον προγραμματισμον
ως θεμέλιον του συστήματος των. Ό σχεδιασμός
τής οικονομίας έπενοήθη προς άντιμετώπισιν τών
δυσχερειών, τάς όποιας συνήντησαν εις τήν πραξιν
οι ήγέται τής σοβιετικής οικονομίας, και έφηρμόσθη
10 και πλέον έτη μετά τήν ρωσικήν μεταπολίτευσιν. Ή οιεν&ννομένη οικονομία διήνυσε δύο φάσεις,
έξ απόψεως μορφής κρατικής παρεμβάσεως. Κατά
τήν πρώτην, ή ασθενής και άσυστηματοποίητος έπέμβασις δεν συνεβιβάζετο με τον προγραμματισμόν, δστις έθεωρήθη, μάλιστα, έκ μέρους τών νεο
φιλελεύθερων Κρατών ως άποκλειστικόν γνώρισμα
τής κοινωνιστικής οικονομίας. Μεταπολεμικώς,
βμως, ή προγραμματισμένη δρασις εκρίθη ως άπα248

ραίτητον στοιχεΐον της συστηματικώς διευθυνομένης οικονομίας. Τοιουτοτρόπως, ό προγραμματι
σμός είναι σήμερον συνδεδεμένος οχι μόνον μέ τήν
κοινωνιστικήν άλλα και μέ τήν διευθυνομένην ο'ικοκονομίαν. Μέ τήν διαφοράν δτι το πρόγραμμα εις
τήν πρώτην είναι επιτακτικόν, έκτελούμενον άπο
το Κράτος, το όποιον καΐ το καταρτίζει, ένώ εις
τήν τελευταίαν είναι ενδεικτικόν, άφοΰ παραμένει
θεμέλιον του συστήματος ή ατομική πρωτοβουλία,
ήτις δμως αναπτύσσεται εντός πλαισίων διαμορ
φουμένων υπό του Κράτους δια μέσου έργων καΐ
μέτρων ύποκινούντων προς τους επιθυμητούς σκο
πούς, τους στόχους δηλ. του προγράμματος.
Ό προγραμματισμός, εξ απόψεως χρονικής εκ
τάσεως, διακρίνεται εις μακροχρόνιον, μεσοπρόθεσμον και βραχυχρόνιον. 'Εντός μακράς χρονικής
προοπτικής, 15 - 20 ετών συνήθως, τίθενται οι μα
κροπρόθεσμοι στόχοι, προς τους οποίους προσανα
τολίζεται σταθερώς ή πολιτική ηγεσία. Ή άναδιάρθρωσις της οικονομίας μέ βάσιν τήν έκβιομηχάνισιν
π.χ. είναι μακράς πνοής στόχος, δστις μόνον εις
προοπτική ν πολλών ετών δύναται να τεθή. Τα συν
δεδεμένα μετ' αυτής θέματα τών μεταβολών εις τους
θεσμούς, τήν παραγωγικότητα, τήν άπασχόλησιν,
τήν βαρύτητα τών καθ' έκαστα τομέων καί κλάδων
μόνον εις χονδρικάς γραμμάς διαγράφονται εντός
του μακροχρονίου προγράμματος, το όποιον είθι
σται μάλιστα νά ονομάζεται Σχεδιον μακροπροθέ
σμων προοπτικών. Χαρακτηριστικό ν τούτου είναι
ή ριζική άντιμετώπισις τών διαρθρωτικών προ249

βλημάτων και ή αποφυγή δυσκαμψίας, δημιουργούσης δυσχέρειας εις τά προγράμματα μέσης και
βραχείας διαρκείας.
Το μεσοπρόυεσ μον πρόγραμμα, διαρκείας 5 ετών
συνήθως, βασιζόμενον εις έρευνας και μελετάς, με
γνώμονα τα οικονομετρικά πρότυπα και με οδηγό ν
τα ήδη έπιτευχθέντα εις έκτέλεσιν ισοχρόνων
προγραμμάτων, διαγράφει πλέον συγκεκριμένως
τους στόχους και τα μέσα επιδιώξεως αυτών, με
κλιμάκωσιν εις τον χρόνον και τον χώρον και καθο
ρίζει τάς πιθανάς άλληλεπιπτώσεις έκ τών προσδο
κώμενων εξελίξεων κατά τομείς. Μολονότι το μεσοπρόθεσμον πρόγραμμα περιέχει σαφεστέραν διατύπωσιν τών στόχων και τών μέσων, δεν είναι σκό
πιμο ν να περιλαμβάνη λεπτομερώς βραχυχρόνιους
δεσμεύσεις. Αύται είναι άντικείμενον του βραχυπρο
θέσμου προγράμματος, τό όποιον είναι συνήθως
έτήσιον. Εις αυτό καταγράφονται κυρίως αι προβλεπόμεναι κατ' έτος επενδύσεις, βάσει τών έκτιμηθεισών δυνατοτήτων εις πόρους και μέσα δράσεως.
Το έτήσιον πρόγραμμα εμφανίζει, ούτω, το πλεο
νέκτημα της μεγαλυτέρας ακριβείας. Έ κ της εκτε
λέσεως του αντλούνται πορίσματα χρήσιμα δια την
περαιτέρω έφαρμογήν του μεσοπρόθεσμου προγράμ
ματος, βάσει τών οποίων μάλιστα καΐ αναθεωρεί
ται τοΰτο πολλάκις.
'Αρμοδιότητα παροχής τών γενικών κατευθύν
σεων, κατά τήν σύνταξιν τών προγραμμάτων, έχει
ή πολιτική ηγεσία, ήτις καθορίζει τους επιδιωκομέ
νους στόχους. Με βάσιν αυτούς οι
προγραμματιστώ
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μελετούν τάς έναλλακτικάς λύσεις προς έπίτευξιν
των στόχων με κριτήρια, κατά βάσιν, οικονομικά,
άλλα και πρόσθετα, εφ' δσον ή πολιτική ηγεσία θα
έδιδε σχετικήν κατεύθυνσιν. Άνάλογόν τι δύναται
να συμβή και δταν θεωρηθή σκόπιμος ή ίκανοποίησις ετέρων σκοπών, ως λ.χ. κοινωνικών, όδηγούντων μακροπροθέσμως εις οικονομικήν μεγιστοποίησιν της δλης προσπάθειας.
Έ ν τούτοις, οι προγραμματισταί δεν αποτελούν
απλώς έπιτελικόν όργανον της πολιτικής ηγεσίας
εις το θέμα του προγραμματισμού. Ουχί σπανίως
επηρεάζουν, με τα πορίσματα τ ω ν μελετών των
και τήν δλην επιχειρηματολογία ν των, τήν ήγεσίαν ταύτην, ή οποία ούτω άλλάσσει «γραμμήν»,
μέ αποτέλεσμα τον έπιτυχέστερον καί ρεαλιστικώτερον προγραμματισμόν.
Οι φέροντες τήν ύπηρεσιακήν εύθύνην της συντά
ξεως του προγράμματος έχουν να αντιμετωπίσουν
πολλά προβλήματα. Προέχουν δμως τρία, τών
οποίων ή λύσις εμφανίζει δυσχέρειας.
Το πρώτον πρόβλημα συνίσταται είς τήν ελλειψιν
ισορροπίας μεταξύ τών διαθεσίμων συντελεστών.
Είναι άπίθανον να υφίστανται διαθέσιμα κεφάλαια,
δσα απαιτεί ή πλήρης άπασχόλησις του ανθρωπίνου
δυναμικού, ή αντιστρόφως τόσα στελέχη ποιοτικώς
κατάλληλα, δσα απαιτούνται δια τήν κινητοποίησιν
τών διαθεσίμων πόρων. Ό έν μεγαλύτερα ανεπάρ
κεια συντελεστής καθορίζει, κατ' αρχήν, τήν χρησιμοποίησιν τών έν μεγαλύτερα έπαρκεία ευρισκο
μένων. Πρόσφοροι δμως συνδυασμοί είναι δυνατόν
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να εξουδετερώσουν ή να αμβλύνουν το προκύπτον
κενόν.
Το δεύτερον πρόβλημα έγκειται εις την μελέτην
των εναλλακτικών λύσεων ως προς *τήν έπίτευξιν
ώρισμένων στόχων. Εις περίπτωσιν π.χ. επιδιώ
ξεως ετησίου ρυθμού του εθνικού εισοδήματος κατά
8%, ούτος δύναται να έπιτευχθή κατά διάφορον
σύνθεσιν ρυθμών τών καθ' έκαστα τομέων, ο£τινες
θα προδιορισθουν κατόπιν μελέτης βασιζόμενης εις
τάς κατευθύνσεις και τάς δυνατότητας. Λίαν εύστόχως ανέλυσε το θέμα τοΰτο ό κ. Ήλ. Μπαλόπονλος.
Το τρίτον πρόβλημα αναφέρεται εις τάς σχέσεις
τών κλάδων και τών τομέων. ΑΙ κοινωνικής φύσε
ως επενδύσεις δέν είναι ορθόν ούτε να εξογκωθούν
εις βάρος τών οικονομικών άλλ' οΰτε καί να παρα
μερισθούν λόγω προτεραιότητος τών τελευταίων,
καθ' δσον συμβάλλουν εις τήν οίκονομικήν άνοδον.
Ή συμπληρωματικότης, έξ άλλου, τών τομέων επι
βάλλει τήν σύμμετρον κατανομήν τών επενδύσεων,
μεταξύ π.χ. βιομηχανίας καί τεχνικής εκπαιδεύ
σεως. Τουναντίον, ή σύγκρουσις καί ό ανταγωνισμός
μεταξύ ώρισμένων μερικωτέρων στόχων, ως της
ανόδου της παραγωγικότητος καί της αυξήσεως
της απασχολήσεως, αντιμετωπίζεται με μερικήν
ίκανοποίησιν—οχι κατ' ανάγκην ίσόμετρον—αμφο
τέρων τών επιδιώξεων.
Ή διασύνθεσις τών τομέων καί τών μορφών της
αναπτύξεως επιβάλλει ενότητα εις τον προγραμματισμόν, ή οποία καί μόνον παρέχει τήν βάσιν ώλοκληρωμένης επιδιώξεως τών ποικίλων στόχων, ενώ,
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εξ άλλου, συμβάλλει εις την ελαχιστοποίησιν των
μέσων. Προς τοΰτο δμως άφ' ενός χρειάζεται ή σύμπραξις πλειάδος ειδικοτήτων κατά τήν έκπόνησιν
του προγράμματος και άφ' ετέρου ή σύνταξις μερι
κότερων και είδικωτέρων προγραμμάτων, άκολουθούντων τάς γενικας γραμμας του ενιαίου—καΐκατ'
ανάγκην σχετικώς συνοπτικού—προγράμματος.
Είδικώτερον, ό περιφερειακός προγραμματισμός
καθίσταται πλέον απαραίτητος δια τρεις λόγους :
α) Ή αυτόνομος οικονομική άνάπτυξις, ή οποία
αδυνατεί να αξιοποίηση τας δυνατότητας του δλου
χώρου, ιδιαιτέρως ζημιοΐ και τάς καθ' έκαστα περιοχάς, των οποίων δεν ερευνώνται επισταμένως
αί δυνατότητες, με βάσιν τα συγκριτικά πλεο
νεκτήματα, β) Ό κύκλος τών δυνατοτήτων και
τών αναγκών τών διαφόρων περιφερειών ποι
κίλλει και ή σχεδόν ενιαία άντιμετώπισίς των δια
του εθνικού προγράμματος δεν συμβάλλει εις τήν
ταχεΐαν προώθησιν τών οικονομικών καΐ τών κοι
νωνικών συνθηκών, ουδέ εις τήν διαπεριφερειακή ν
Ίσορροπίαν. γ ) Ή άνίχνευσις, ή κινητοποίησις και
ή προγραμματισμένη άξιοποίησις τών τοπικών πό
ρων, φυσικών και ανθρωπίνων, συντελούν εις τήν
βελτίωσιν τών προϋποθέσεων του προγραμματι
σμού επί εθνικού επιπέδου. Ώ ς άνέπτυξεν ό κ. Γ.
Χιώτης, άνευ σοβαρού περιφερειακού προγράμματος
δεν εϊναι εφικτή ή θεμελίωσις εθνικού προγράμμα
τος επί ορθών και ρεαλιστικών βάσεων.
Πρωταρχικον θέμα του περιφερειακού προγραμ
ματισμού είναι ό καθορισμός τών περιφερειών
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αναπτύξεως. Ή δεδομένη γεωγραφική διαίρεσις
εις διαμερίσματα και νομούς δέν είναι συνήθως
επαρκής. Ή περιφέρεια αναπτύξεως δέον να έμφανίζη ενότητα οικονομικό - κοινωνικήν με κοινήν,
ει δυνατόν, ίστορίαν καί παράδοσιν, με ταυτό
τητα θεσμών καί αιτημάτων, ώς καί συνάφεια ν
δυνατοτήτων. Ή διαίρεσις της όλης εδαφικής
εκτάσεως μιας χώρας εις τοιαύτας περιφερείας δέν
είναι καθόλου ευχερής. Δι' αυτό επιχειρείται δοκι
μαστική κατανομή του δλου χώρου εις περιφερείας
προγράμματος, αι όποϊαι αποτελούν προσωρινώς,
τρόπον τινά, περιφερείας αναπτύξεως, με τάσιν να
διαμορφωθή τελικώς όριστικον σχήμα περιφερεια
κών οικονομιών, κατόπιν έστω εναλλακτικών εν
διαμέσων λύσεων. Ή αρχική άποψις του περιορι
σμού του περιφερειακού προγραμματισμού εις τας
πλέον καθυστερημένας περιοχάς δέν συζητείται
πλέον. Έ δ ω σ ε τήν θέσιν της εις τον γενικον περί·
φερειακόν προγραμματισμοί', όστις, ώς ελέχθη,
ενδείκνυται τόσον άπο περιφερειακής απόψεως
δσον καί από γενικής.
Ύπο τον ορον περιφερειακή άνάπτνξις νοείται ή
έπιδίωξις—καί ή διαδικασία—οικονομικής, κοινωνι
κής καί πολιτιστικής αναπτύξεως τών περιφερειών
μιας Χώρας, δι' ενισχύσεως καί διαφοροποιήσεως
τών δυνατοτήτων των, ώστε να έπέλθη ηύξημένος
ρυθμός—καί δή κατά τρόπον αύτόνομον—ανόδου
του εισοδήματος καί βελτιώσεως τών συνθηκών
διαβιώσεως του πληθυσμού. Δια τήν έπίτευξιν του
σκοπού τούτου χρησιμοποιούνται άμεσα καί έμμεσα
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μέτρα, των οποίων το σύνολον χαρακτηρίζεται ως
πολιτική περιφερειακής
αναπτύξεως.
Δια της περιφερειακής αναπτύξεως εξυπηρετούν
ται και δύο άλλαι σκοπιμότητες : α ) Ή έξουδετέρωσις της αρρυθμίας, ή οποία προκαλείται εκ της
εκτελέσεως μεμονωμένων έργων, χωρίς συνάρτησιν
προς την δλην διάρθρωσιν και έξέλιξιν της δεδομέ
νης περιοχής, και β) Ή άπάμβλυνσις τής ύπερσυγκεντρώσεως πληθυσμού και δραστηριοτήτων εις την
κεντρικήν περιοχήν, οφειλομένης εις την μνημονευθεΐσαν σωρευτικήν διαδικασίαν. Ή ύπερφόρτισις
αυτή τής κεντρικής περιοχής προκαλεί οικονομικά,
κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία
δεν είναι εΰκολον να αντιμετωπισθούν. Τα ανακύ
πτοντα προβλήματα και αϊ έξ αυτών διαταραχαί
και άνισορροπίαι προξενούν ποιάν τίνα άνάσχεσιν
ε'ις την περαιτέρω άνάπτυξιν τής προηγμένης ταύ
της περιοχής.
f
H έπιδίωξις άμβλύνσεως τής μη ισόρροπου
εξελίξεως των συνθηκών ζωής μεταξύ κέντρου και
περιφερείας δεν συνεπάγεται σύμμετρον άνάπτυξιν
καθ' δλον τον έθνικον χώρον. 'Οπωσδήποτε, το κέντρον θα διατήρηση τα πρωτεία του έναντι τών
επαρχιών και αϊ πόλεις έναντι τής υπαίθρου. Άλλ'
ή προσπάθεια τής ενισχύσεως τών περιφερειών δεν
είναι δυνατόν—ουδέ ορθόν—να είναι ισόμετρος και
ομοιογενής. Ή έπιδίωξις ταυτοχρόνου, ίσης και
όμοιας προωθήσεως τής οικονομικής και τής κοι
νωνικής δομής δλου του περιφερειακού χώρου θα
άπετέλει χίμαιραν.
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Ή ποικιλία των τοπικών πόρων, καΐ μόνη, καθο
ρίζει Ινα διαφορισμόν εις τους στόχους. Ή δεδομέ
νη στάθμη των συνθηκών τών καθ' έκαστα περιο
χών συνιστά έτερον λόγον δια τον διαφορισμόν εις
τήν ίεράρχησιν τών ενεργειών. Ή σκοπιμότης εν
τοπισμού της προσπάθειας εις τήν άξιοποίησιν τών
«ετοίμων» προς τοΰτο πόρων επιβάλλει τήν επιλο
γήν ώρισμένων πόλων αναπτύξεως κατά περιοχήν,
τών οποίων ή ταχεία προώθησις θα καταστήση εύχερεστέραν τήν εν συνεχεία κινητοποίησιν άλλων
πόλων. Το συμφέρον της ενάρξεως της αξιοποιή
σεως τών πόρων από διάφορον κατά περιοχήν άφετηρίαν συνεπάγεται άντίστοιχον κατανομήν τών
επενδύσεων, δεδομένου ότι ούτως επαυξάνονται
αί πιθανότητες της ταχυτέρας αναπτύξεως. Μολο
νότι δμως μεγάλη ποικιλία σκόπιμων ενεργειών εν
δείκνυται κατά τήν εναρξιν της προσπάθειας, κύριον
μέσον της περιφερειακής αναπτύξεως παραμένει ή
βιομηχανική άνάπτυξις, ήτις, έκ της φύσεως της,
όδηγεΐ εις έντονώτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέ
σματα.
Ή κοινωνική άνάπτνξις, ως τελικός σκοπός της
οικονομικής αναπτύξεως, έχει ιδιαιτέραν σημασίαν εις το περιφερειακών πλαίσιον. Αοτη καθίσταται
μέν δυσχερής, καθ' δσον τα εμπόδια κοινωνικής φύ
σεως δια τήν εν γένει άνάπτυξιν είναι έντονώτερα
εις τήν περιφέρειαν, άλλα τελικώς αποβαίνει πλέον
αποτελεσματική δια τήν βλην προσπάθειαν, καθ'
όσον ή βελτίωσις τών κοινωνικών συνθηκών, όπου
περιλαμβάνονται και αί πολιτιστικαί, επιδρά εύ256

νοϊκώς είς την αναχαίτισαν της ύπερβαλλουσης
εξόδου εκ της υπαίθρου καΐ είς την μεγαλυτέραν
άπόδοσιν του οικονομικού προγραμματισμού.
Ή άνάπτυξις, άνευ εφαρμογής κριτηρίων κοι
νωνικής δικαιοσύνης, είναι λίαν πιθανόν να κατά
ληξη εις εύημερίαν των ολίγων και είς δυστυχίαν
των πολλών, ως είπε ν ό κ. Δ. Τσαούσης. Του
ναντίον, ή πραγματική κοινωνική άνάπτυξις προϋ
ποθέτει τόσον τήν διεύρυνσιν του κύκλου των
ευημερούντων δσον και τήν δημιουργίαν καταλλή
λων μηχανισμών, επιτρεπόντων τήν ίκανοποιητικήν κοινωνικήν ενταξιν δλων τών μελών της δλότητος εις τήν ένιαίαν εθνική ν κοινωνίαν.
Προς τοΰτο δμως απαραίτητος τυγχάνει ό περι
φερειακός κοινωνικός προγραμματισμός,
συνηρτημένος προς τον οίκονομικδν και προσηρμοσμένος
προς τας ιδιαιτέρας κοινωνικάς και πολιτιστικάς
ιδιομορφίας τών περιφερειών.
Μεγάλης σπουδαιότητοζ προϋπόθεσις του προ
γραμματισμού, τόσον του εθνικού δσον και του πε
ριφερειακού, είναι δ χωροταξικός σχεδιασμός, δστις
αποβλέπει εις τήν διαμόρφωσιν του καταλλήλου
περιβάλλοντος δια τήν εύόδωσιν τών προσπαθειών
της δλης αναπτύξεως καί, τελικώς, δια τήν βελτίωσιν τών δρων ζωής και εργασίας του πληθυ
σμού. Ίδιαιτέραν σημασίαν είς τον χωροταξικδν
σχεδιασμδν έχει ή συγκρότησις ενιαίων κοινωνι
κοοικονομικών μονάδων, ώστε να διευκολύνεται
δ συστηματικός περιφερειακός προγραμματισμός
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και ή ταχεΐα άνοδος του ρυθμού της οικονομικής
αναπτύξεως καί της κοινωνικής ευημερίας.
Τα κυριώτερα χωροταξικά προβλήματα, κατά
τον κ. Ν. Κατοχιανόν, αναφύονται εκ τής ελλεί
ψεως συσχετισμού μεταξύ έργων υποδομής καί
δεδομένων εκμεταλλεύσεων, εκ τής εκδηλώσεως
άνισου ενδιαφέροντος άνά τάς περιφερείας του αυ
τοί} εθνικού χώρου καί εκ τής προχειρότητος τής εγ
καταστάσεως των οικονομικών δραστηριοτήτων
καί των οικισμών εις τον χώρον. 'Επιβάλλεται, ό
θεν, ή διενέργεια ερευνών καί ή έκπόνησις μελετών
προς έξουδετέρωσιν τών προσκομμάτων τούτων
εις τον ορθόν προγραμματισμόν. Ό προγραμματι
σμός τής αναπτύξεως καί δή τής περιφερειακής
δέον να βασισθή εις ώλοκληρωμένας χωροταξικάς
μελετάς, ώστε να άποβαίνη πλέον αποτελεσματικός.
Έ ξ άλλου, έπάναγκες είναι να λαμβάνεται ύπ'
όψιν, κατά τον προγραμματισμόν, ή σύγχρονος εξελίξις τών οικισμών, τών οποίων ή διαμόρφωσις
έχει λάβει, τουλάχιστον εις τάς προηγμένας χώρας,
νέον σχήμα. Ή πόλις έπαυσε να είναι κλειστή μο
νάς καί έξειλίχθη εις άστικήν περιφέρειαν, περιλαμβάνουσαν το κέντρον, οπού άναπτύσονται κυ
ρίως αϊ δραστηριότητες του τομέως τών υπηρε
σιών, την βιομηχανικήν ζώνην, τάς περιοχάς κα
τοικίας, συνήθως εις τα προάστια, καί την περιβάλλουσαν τον χώρον υπαιθρον, τής οποίας αϊ
εκτάσεις αρχικώς καλλιεργούνται, άλλ' εν συνεχεία
οικοπεδοποιούνται, εν όψει τής επεκτάσεως τής α
στικής περιοχής. Ή σημειωθείσα έξέλιξις, κατά
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τον κ. ' Α&. Άραβαντινόν, κατέστησε τα στενά
πολεοδομικά σχέδια ανεπαρκή και επέβαλε την
ανάγκην καταρτίσεως σχεδίου ευρύτερων αστικών
περιοχών.
'Αλλά και αντίστροφος έξέλιξις διαπιστούται.
Το χωρίον δεν παραμένει κλειστόν. Οι κάτοικοι
του κινούνται συνεχώς προς τα άλλα γειτονικά και
κυρίως μεγαλύτερα χωρία ή προς τας πλησίον πό
λεις δια λόγους εργασίας, εκπαιδεύσεως, συναλλα
γών, ανέσεων, επικοινωνίας προς τας δημοσίας υ
πηρεσίας κλπ.
'Όσον αναπτύσσεται μία περιφέρεια, επί τοσού
τον καθίστανται ανεπαρκείς μονάδες και ή πόλις
και το χωρίον. Κατά συνέπειαν, ό προγραμματι
σμός μιας αναπτυσσόμενης χώρας είναι άπαραίτητον να λάβη υπ' όψιν τάς εξελίξεις ταύτας και να
συμβάλη εις την ορθήν πολεοδομικήν άνάπτυξιν.
Ή 'Ελλάς ανήκει εις τας χώρας της διευθυνομένης οικονομίας, τάς στηριζομένας εις τον προγραμ
ματισμών τής αναπτύξεως των. Τ α συνταχθέντα
και έφαρμοσθέντα προγράμματα οικονομικής ανα
πτύξεως περιέλαβον και στόχους περιφερειακής α
ναπτύξεως, ή οποία ήδη αποτελεί άντικείμενον
ιδιαιτέρου προγραμματισμού.
Χρονολογικώς, εις την Ελλάδα προηγήθη ή έκτέλεσις μεμονωμένων έργων, ε'ις τοπικήν και κατό
πιν εις έθνικήν κλίμακα, ήκολούθησεν ή προσπάθεια
τοπικής αναπτύξεως με εμφασιν εις την κοινωνικήν
άνάπτυξιν, εν συνεχεία ήρξατο ό εθνικός προγραμ
ματισμός τής οικονομικής αναπτύξεως και τελευ259

ταΐος εις την σειράν ήλθεν ό περιφερειακός προ
γραμματισμός, περιορισθείς εν αρχή εις τρεις περι
φερείας και εξελιχθείς εν συνεχεία εις γενικον περι
φερειακό ν προγραμματισμό ν.
Αι γενικαί κατευθύνσεις, αϊ περιεχόμεναι εις το
πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως 1968 - 1972,
εν σχέσει προς την περιφερειακή ν άνάπτυξιν είναι :
α) Ή άξιοποίησις τών πόρων των περιφερειών
με βάσιν τα συγκριτικά αυτών πλεονεκτήματα, διδομένου του προβαδίσματος εις δυναμικούς πόλους
αναπτύξεως και έργα αμέσου και υψηλής αποδό
σεως.
β) e H άπάμβλυνσις τών ανασχετικών δυνάμεων
τής αναπτύξεως.
γ ) Ή δημιουργία συμπληρωματικοτήτων εντός
τών καθ' έκαστα περιφερειών.
δ) Ή συγκρότησις ιεραρχημένου συστήματος
αστικών και αγροτικών κέντρων, εις τρόπον ώστε
να έπιτευχθή πρόσφορος χωροταξική ανακατανομή
του πληθυσμού.
Ώ ς άκοπος τής επιδιωκόμενης περιφερειακής
αναπτύξεως καθορίζεται ή αυτοδύναμος οικονο
μική και κοινωνική άνέλιξις τών διαφόρων περιφε
ρειών δια μέσου σταδιακής σμικρύνσεως τών δια
φορών εις το εισόδημα και τας συνθήκας διαβιώ
σεως.
Ή δλη εκτασις τής Χώρας έχει, ώς γνωστόν, περιφερειακοποιηθή, διαιρεθεϊσα εις επτά περιφερείας
αναπτύξεως, έκαστη τών όποιων άπέκτησεν ιδίαν
ύπηρεσίαν (Υ. Π. Α ) και 'ίδιον συλλογικό ν όργανον
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(Συμβούλιο ν Π.Α.). Έ γενομένη περιφερειακοποίηαις δεν συμπίπτει, με την διοικητική ν διαίρεσιν της Χώρας, είναι δε προσωρινή. ' Η τελική
διαμόρφωσις τών περιφερειών αναπτύξεως θα έξαρτηθή εκ της εμπειρίας ήτις θα άποκτηθή εκ της
εφαρμογής τών ήδη άποφασισθέντων.
Ό συντονισμός του όλου περιφερειακού προγραμ
ματισμού γίνεται δια της Κεντρικής 'Υπηρεσίας
Περιφερειακής 'Αναπτύξεως (Κ.Υ.Π.Α), ή οποία
αποτελεί ίδιαιτέραν Διεύθυνσιν παρά τ ω Ύπουργείω Συντονισμού. 'Έργον της είναι ή έκπόνησις
τών πενταετών και τών ετησίων προγραμμάτων
δημοσίων επενδύσεων έπί περιφερειακού επιπέδου,
ή κατάρτισις περιφερειακών προγραμμάτων, με
ένιαίαν μεθοδολογίαν και κοινάς κατευθύνσεις, ή
προώθησις τών θεμάτων του χωροταξικού προβλή
ματος τής Χώρας και ή έναρμόνισις τών διαπερι
φερειακών συμπληρωματικοτήτων.
Τα μέχρι τοΰδε πεπραγμένα έπί περιφερειακού
επιπέδου είναι μελέται και ερευναι προς θεμελίωσιν
έπ' αυτών τών περιφερειακών προγραμμάτων, έρ
γα υποδομής και ένίσχυσις ώρισμένων ειδικών προ
γραμμάτων τοπικού χαρακτήρος.
Ό όμιλήσας έπί του θέματος τής περιφερειακής
αναπτύξεως τής Χώρας κ. Παν. Μανράκης επε
σήμανε μεν ώρισμένας αδυναμίας εις τήν καταβαλλομένην προσπάθειαν, ύπογραμμίσας ιδιαιτέρως τον
συγκεντρωτισμόν, τήν δυσκινησίαν και τήν ε*λλειψιν χωροταξικών μελετών, άλλ' εδέχθη δτι αϊ
προοπτικοί είναι ευοίωνοι, λόγω τών προθέσεων
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εκσυγχρονισμού της οικονομίας και κινητοποιήσεως
των τοπικών πόρων.
Έν σνμπεράσματι δύναται να λεχθή δτι ό προ
γραμματισμός της περιφερειακής αναπτύξεως ευ
ρίσκεται μεν έν Ελλάδι ακόμη εις τας άπαρχάς του,
άλλα διαγράφεται βάσιμος έλπίς, δτι ή ορθή σύλληψις του προβλήματος και ή διάθεσις απαραιτήτων
μέσων θα φέρουν ως αποτέλεσμα τήν ούσιαστικήν
βελτίωσιν τών συνθηκών διαβιώσεως του πληθυ
σμού τών περιφερειών έπ' ωφελεία και της δλης οι
κονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως της Χώρας.
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