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Abstract.

Global res tructuήng, the ingle Eιιropean Market, the process towards EMU, changes in
Eastern Europe are challenges which Greece must face with a positive and ex troverι
outlook. while many regions of the European Souιh have been successful in developing
strategies ιο deal with competition, objective 1 regions will face increased difficulti es.
•

Pub1ic deficit and high interest rates combine with a low productive base, a large number
of very small enterpήses, Iack of appropriate infrastructure and unqualified work force
to fonn a pessimistic

p erspectiνe.

Greece is a peήpheral region both in economic as well as in physical terms with respect
ιο its major European parιners . Distance, lack of common borders with the European
Union and its position at the extreme Southeastern frontier σf the European teπitory
are major issues which must be faced through proper use of the structural funds. Crisis

•

and uncertainty in the Balkans which provided our major access to European markets
further

aggraνate

the problem.

Adνantages

such as low labour costs are of diminishing importance both as factors that
shape decisions of inνestments as well as in terms of competition from the liberalization
of eastem economies.

•

In addi ti on to pr oblems ansιng from its geographical pos ιtω n Greece is also
ch aracteήse d by geomorphological elements that present difficulti es ίη es tablishing
regional conn ect i νi ty and cohesion. As the most "insular" as we11 as the mos t
"mountainous" region of the European Union and a country with a "linear" configuration
an d low density of population, the unit cost of services and infrastructure is very high.
This also affects the competitiveness of firm s.
It is argued that a different approach from traditional regional

deνel op ment

or spatial

planning po1icies is needed. This approach must aim at establishing an identity for the
country based ση these same characteristics that are cuπenιly perceived as obstacles to
development and that Jead to passive attitudes.
One set of positive perspectiνes aήses out of the geographical position of Greece. The
recent liberalisation of Eastem economies opens up new perspectiνes for the Greek
economy. Indeed, pήνate initiatiνes in the direction of economic penetration ίη the

Balkan countries - originating mostly from Northern Greece - has been one of the few
expressions of dynamism in the Greek economy in recent years.
Services and networks Iinklng the Middle East and Eastern European

countι-i es

with

which Greece has traditional ti es with the rest of Europe are also very plausible.
The value of the physical and of the man-made environment, the cultural heritage
combined with the sunbelt qualities can also offer alternatives for quality services and
products.

Α

new approach is needed for tourism, agricultural production and services

which will take advantage of these characteristics in a more sustainable clirection.
The improvement of the environment of urban centres is needed so that they can
improve their position in the network of European cities.
The Iow qua1ity of environmental conditi ons in Athens inhibits development and affects
the econornic performance of the country.
For this strategy to be successful, institutional changes are needed which will all ow for
the development of local initiatives and for synergies to develop among all social
partners.

Η

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΗΝ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ ΕΡ ΕΙΛΚΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.

ΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΗ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΙ•ΟΣ ΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

2000

ΣΥΝΕΔΙ>ΙΟΥ

Ε ισαγωγή.

Οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονομική γεωγραφία της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμια,

επιβάλλουν μια επανεξέταση του ρόλου της Ελλάδας και των προοπτικών της. Όλο και
περισσότερο ο ρόλος αυτός δεν aυτοκαθορίζεται, αλλά προσδιορίζεται από τις
τεχνολογικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος.

Μια σειρά από παράγοντες διαμορφώνουν σήμερα νέες προοπτ ικές γύρω ΟJι:ό τις οποίες
κράτη, περ ιφέρειες, ακόμα και μεμονωμένες πόλεις, ανταγωνίζονται γ ια να εδραιώσουν

και να εν ισχύσουν τη θέση τους στη διεθνή αγορά, γ ια να προσελκύσουν επενδύσεις και

θέσεις εργασίας.

Η οικονομική και ν ομισματικη ενωση απελευθερών ε ι τη δ ιακ ίν ηση αγαθών ,

υπηρεσιών και ατ όμων και διαμορφώνει νέες γεωγραφικές ενότητ ες και ιεραρχίες
ανάμεσα στις ευρωπα'ίκές περιφέρειες. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον ο
σχεδιασμός της υποδομής και των δικτύων σε ευρωπα·ίκό επίπεδο.

Η πορεία προς την πολιτική ένωση ενισχύει το ρόλο των περιφερειών και των
αστικών δ ιο ικήσεων, διαμορφώνει νέες ενδοχώρες για τους ισχυρούς πόλους και, με

την κατάργηση των συνόρων , αναδιαμορφώνει τα όρια των περιφερειών.

Η διεθνής οικονο μική αναδιάρθρωση και οι αλλαγές στ ον διεθνή καταμερισμό της
εργασίας διαμορφώνουν νέες συνθήκες ανταγωνισμού, νέες προοπτικές και κριτήρια
επιτυχίας για τις περιφέρειες, αλλά και νέους κινδύνους περιθωριοποίησης ή
οικονομικής ύφεσης. Αν και βελτιώνεται η σχετική θέση ορισμένων περιφερειών το

αναπτυξιακό χάσμα της Ευρώπης συνολικά αυξάνεται. Παράλληλα, η παρατεταμένη
οικονομική κρίση και η ν έα οργάνωση της παραγωγής αυξάν ουν την ανεργία και

περιθωριοποιούν μεγάλε<; μάζες πληθυσμού.

Η νέα ευέλικτη οργάνωση της παραγωγής με έμφαση στις υπηρεσίες, στην
εκπαίδευση και στην έρευνα, σε φ ιλικό και σύγχρονο θ εσ μικό περιβάλλον , στην
επ ικοιν ωνιακή υποδομή και με σαφή προτίμηση σε περιοχές όπου εξασφαλίζονται

ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα του aνθρωπογενούς και φυσικού
περιβάλλοντος έχει αλλάξει σημαντικά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων ως προς

τον τόπο εγχατάστασης.

Οι αλλαγές που συγκλόνισαν την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και η
απελευθέρωση της οικονομίας τους μετατοπίζει το οικονομικό κέντρο βάρους της

Ευρώπης ανατολικά, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και νέες προοπτικές για την Ελλάδα.
Παράλληλα,

η χωρίς προηγούμενο μετανάστ ευση δημιουργεί για το σύνολο των

χωρών της Ευρωπα"ίκής Ένωσης, και ιδιαίτερα για τα αστικά της κέντρα, εκρηκτικές
καταστάσεις που οφείλουν να αντιμετωπιστούν με νηφαλιότητα αλλά χαι σε
συνεργασία μέσω κοινών πολιτιχών.

Οι δημογραφικές εξελίξεις είναι δυσοίωνες για το σύνολο των χωρών της Ευρώπης.
Η γήρανση του πληθυσμού είναι έν α καίριο πρόβλημα με επιπτ ώσεις στην
οικονομία, στη μορφή των πόλεων, στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας.

Οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών , η δυνατότητα επικοινωνίας
και ανταλλαγής σε πραγματικό χρόνο είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση της

νέας Ευρωπα"ίκής γεωγραφίας. Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τ εχνολογ ιών,
παρ'ότι προσφέρει φυγόκεντρες δυνατότητες, έχει μέχρι τώρα ως αποτέλεσμα
μεγαλύτερη συγκέντρωση επειδή αυξήθηκε η ανάγκη για προσωπικές επαφές, όπως

και ο ρόλος και η σημασία των αστικών κέντρων. Ωστόσο η κατάλληλη αξιοποίησή
τους μπορεί να οδηγήσει νησίδες στην άρση της απομόνωσής τους.

Ήδη, οι μεγάλες αλλαγές που έΆουν επέλθει στον Ευρωπα"ίκό χώρο έΆουν καταγραφεί σε

σειρά μελετών. Η οικονομική καρδιά της Ευρώπης, το τόξο από Λονδίνο ως τη βόρεια
Ιταλία, ενισχύεται, ενώ παράλληλα φαίνεται να αναδεικνύεται ο δυναμισμός μιας νέας
περιοχής, ο βορράς του Ευρωπα"ίκού νότου στη''ζώνη του ήλιου". Ισχυρές πόλεις, με
παράδοση στη β ιομηχανία, τις υπηρεσίες και την παιδεία πέτυχαν να ξεπεράσουν την

κρίση από την αποβιομηχάνιση και να εδραιώσουν τη θέση τους στις ν έες συνθήκες.
Ταυτόχρονα αναδεικνύεται ένας σημαντικός αριθμός από μικρά και μεσαία αστικά
κέντρα που δημιούργησαν έγκαιρα υποδομές σε παιδεία και έρευνα και εξειδίκευσαν το

profil τους.
Οι περιοχές του Ευρωπα"ίκού νότου, ανάμεσα στις οποίες χαι η Ελλάδα, παρουσιάζουν
σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους, ανεπάρκεια του εξοπλισμού τους και ιδίως
στις μεταφορές και στις επικοινωνίες για την σύνδεση με την υπόλοιπη κοινότητα,
ανεπάρκεια σύγχρονης βιομηχανικής βάσης, πρ οβληματικό αγροτικό τομέα και

σημαντικά ανε.ι-ιτυγμένο τουρ ισμό που ό μως χρειάζεται ουσιαστική αναμόρφωση λόγω
της υπερβολικής συγκέντ ρωσης και της ποιοτικής υποβάθμισης του προ·ίόντος.
Ο τριτογενής τομέας κυριαρχείται ακόμα από "απαρχα ιωμένα" στοιχεία.

Μπροστά στ ις μεγάλες αναδιατάξεις στον Ευρωπα·ίκό χώρο και ενόψει των σημαντικών
δράσεων που προγραμματίζονται από την Κοινότητα μέσα στα επόμενα χρόνια για την
εξασφάλ ιση της συνοχής, παρουσιάζεται μία σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να

εξετ άσε ι τις προοπτικές της και να αντιμετωπίσει θαρραλέα τις προκλήσεις τ ου
μέλλοντος.

Τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της Ελλάδας μέσα στ ον 2 1 ο
αιώνα.

Το μεγάλο και αποσταθεροποιητικό δημόσιο έλλειμα και ο πληθωρισμός δημιουργούν
πρόσθετη άμεση ανάγκη επανεξέτ ασης τ ων αναπτυξιακών διεργασιών και τ ων

προτ ερα ιοτήτων ώστ ε τα μέσα και οι πόροι που υπάρχουν, ή θα δημ ιουργηθούν, να
κατευθυνθούν στις πιο αποτ ελεσματικές δράσεις.

2.

Η

Επικαιρότ ητα

τ η ς Χ ιοροταξίας.

Σήμερα παρουσιάζεται η ευκα ιρία ενός συνολικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη με ευρύ

χρονικό ορίζοντ α, καθώς θα διατεθούν σημαντικά κονδύλια μέσω του ΚΠΣ

11.

Είναι

ίσως η μοναδική ευκαιρία που έχε ι η χώρα μας να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός
συνολ ικού και ρεαλιστικού προγράμματος ανάπτυξης που θα βασίζετ αι σε ένα κοινά

αποδεκτό πρότυπο-όραμα.

Η Ελλάδα, για να αντιμετωπίσε ι το πρόβλημα της λειτουργικής και ισότιμης ένταξής
της στην Ευρώπη των

12 και της

Ενιαίας Αγοράς βρίσκεται μπροστά στην αναγκαιότητα

συγκρότησης μιας ν έας οπτικής, η οποία υπερβαίνοντας την εθνική

-

εσωστρεφή

-

κλίμακα, θα επαναπροσδιορίσει τη θέση της χώρας σε Ευρωπα·ίκό επL-ιεδο αλλά και σε
σχέση με τις προοπτικές που διανοίγονται στο ευρύτερο γεωπολιτ ικό της περιβάλλον.

Στο πλαίσ ιο αυτό , η "χωροταξία" αποκτά ιδιαίτ ερη σημασία και επικα ιρότητ α
δεδομένου οτι αποτελεί ένα πεδίο προβληματισμού που συνδέει τις τομεακές προοπτικές
με τις ευρύτερες εξελίξεις και ανακατατάξεις σε χωρικό επίπεδο , ενώ αναδεικνύει την
σημασία των τοπικών και χωρικών παραγόντων που αποκτούν όλο και μεγαλύτερο
βάρος στη διαμόρφωση των επιλογών για την δραστηρ ιοποίηση του κεφαλαίου και για

την ανάπτυξη. Επιπλέον, και ίσως αυτή να είναι η κυριότ ερη συνεισφορά της, η
χωροταξία διαθέτει τα μέσα για να απεικονίσει- άρα να κάνει εύκολα αντιληπτές- τις

προοπτικές, τα σενάρια και το επιθυμητό μοντέλο ανάπτυξης.

Ι Ι χωροταξική προσέγγιση, πολλαπλής σημασίας σύμφωνα με τα παραπάνω, παρά την
συναίνεση που κυριαρχεί ως προς την αναγκαιότητά της και ως προς τις γενικές

διαπιστώσ εις, βρίσκεται αντιμέτωπη με το γεγονός οτι δεν υπάρχουν σαφή και
συγκεκριμένα βήματα που να έχουν γίνει ειδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Σε επίπεδο
μελέτης, η τελευταία προσέγγιση συνολικής χωροταξικής κλίμακας έγιν ε πριν περίπου

15

χρόνια (Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο), ενώ περίπου

9 χρόνια

μας χωρίζουν από την

πρώτη προσπάθεια συνολικού χωροταξικού σχεδιασ μού σε επίπεδο νομού (προτάσεις
χωροταξικής οργάνωσης
Ευρώπης των

12

-

Υ.Χ.Ο.Π.). Η χωροταξική διερεύνηση στο επίπεδο της

πραγματοποιεί την περίοδο αυτή τις πρώτες προσπάθειές της με την

εκπόνηση διαπεριφερειακών μελετών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η

μελέτη της Κεντρικής Μεσογείου

(Mezzogiomo-

Ελλάδα).

Οι πρόσφατες εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούν όμως και μια διαφορετική
προσέγγιση.

Οι κλίμακες του χώρου και του χρόνου έχουν αλλάξει και ανάλογα πρέπει να αλλάξει
το οπτικό μας πεδίο. Η παγκοσμιοποίηση της ο ικονο μίας και η ελαχιστοποίηση των
αποστάσεων με τις νέες τεχνολογ ίες διευρύνουν το γεωγραφικό πεδίο που οφείλουμε να
συμπεριλάβουμε στη διερεύνηση των προοπτικι~ν. Η σμίκρυνση αυτή του χώρου
συνοδεύεται από την επιτάχυνση των εξελίξεων σε βαθμό που η ταχύτητα της αντίληψης

και πληροφόρησης, και ιδίως της ικανότητας ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα, αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες τις οποίες πρέπει να αναπτύξει μία χώρα ώστε
να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό.

Αντίστοιχα, διευρύνονται οι χρονικοί ορίζοντες που θα ήταν ικαν οί να δώσουν τις
διαστάσεις των εξελίξεων για μια αποτελεσματική προσέγγιση.

Πριν από μερικά χρόνια για τις ανάγκες του προγραμματισμού θα αρκούσε η
διερεύνηση των τάσεων και των προοπτικών λίγων ετών. Η σημασία και το μέγεθος των
εξελίξεων όμως, ιδιαίτερα στον άμεσο γεωγραφικό περίγυρο της Ελλάδας, είναι τέτοιες
που για να ερμηνεύσει κανείς τα φαινόμενα πρέπει να ανατρέξει πολλές δεκαετίες, ίσως
και αιώνες, πίσω και ταυτόχρονα να ε-ι<.τιμήσει τις πιθανές εξελίξεις με μακροχρόνιο
ορίζοντα, λαμβάνοντας υπ 'όψη μάλιστα την αβεβαιότητα και την σύγχυση που
επικρατούν μεσοπρόθεσμα.

3.

Βασικ ές

Παρ(ιμετροι

Διαμόρφωσης των

Χωοικιί)ν

Εξελίξεων.

Η διαμόρφωση της στρατηγικής γ ια την περιφερειακή ανάπτυξη και τη χωροταξία

συνδέεται. όπως είδαμε, με την αλληλεπίδραση μιας πληθώρας παραγόντων που
διαμορφώνουν το πεδίο επιλογών . Οι παράγοντες αυτοί ανάγονται σε διάφορα επίπεδα
προβληματισμού:

3.1.
Ποιές

θεσμικές

είναι

θεσμικές

Εξελίξεις

οι

εξελίξεις

ολοκλήρωση

της

στην

αναμενόμενες
στους
Ενιαίας

Ευρ<i>πη.

περιφερειακές

κόλπους

της

Ευρωπα"ίκ ής

επιπτώσεις

Ευρωπα"ίκής
Αγοράς,

η

από

Έ νωσης,

τις

όπως

οικονομική

η

και

νομισματική ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση;

Π αρά τις προσπάθειες διαμόρφωσης ενός κοινού Ευρωπα·ίκού χώρου, οι περιφέρειες

της Ευρώπης παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στο επίπεδο ανάπτυξής τους.
Οι διαρθρωτικές πολιτικές που ασκήθ ηκαν δεν

μπ όρεσαν ν α

εν ισχύσουν

αποτελεσματικά την σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης.
Στην περίπτωση μάλιστα της Ελλάδας η γεωγραφ ική απομόνωσή της από την
εδαφική συνέχεια της Ευρωπα"ίκής Ένωσης και η μεγάλη χρονοαπόστ αση από το
ο ικονομικό της κέντρο , την καθιστά περιφερειακή με διπλή έννο ια, και σε όρους
οικονομικής ανάπτυξης και σε γεωγραφικούς όρους. Επομένως σημαντικό ρόλο γ ια
τις προοπτικές της χώρας θα παίξει η αποτελεσματικότητ α τ ων δράσεων με τις
οποίες θα επιδιώξουμε την βελτίωση της προσπέλασης στα ο ικονομικά κέντρα και τις
αγορές της Ευρώπης.

Η ολοκλήρωση της

Εν ιαίας Αγοράς και η πορεία προς την Οικονομική και

Νο μισματική Ένωση, παρά τις θετικές θεωρητικές υποθέσε ις (μείωση κόστους

μεταφορών. πλεον εκτήματα κτηματαγοράς, προσέλκυση επενδύσεων εντάσεως
εργασίας, γενική άνοδος που θα συμπαρασύρει και τις περιφέρειες) θα επιδεινώσει
μεσοπρόθεσμα τους όρους ανταγωνισμού των περιφερειακών ο ικονομιών. Η χαμηλή
παραγωγικότητα, ο μεγάλος αριθμός μη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων , ο ι
δημόσιες προβληματικές μονάδες, η έλλειψη ο ικονομιών κλίμακας και εξωτερικών
οικονομιών συσπείρωσης θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες σύγκλισης τ ων
περ ιφερειακών οικονομιών.

Η

3.2.

Δυναμική του Κεφαλαίου.

Πως επηρεάζεται η γεωγραφική διάρθρωση της οικονομίας της Ευρώπης

των

12

από

τις

αναδιαρθρώσεις

και

τις

εξελίξεις

στην

παγκόσμια

οικονομία και ποιός είναι ο σχετικός ρόλος της Ελλ(ιδας μέσα σ'αυτή;

Η καθιέρωση της Ενιαίας Ευρωπα"ίκής Αγοράς, η ΟΝΕ, η πορεία προς την πολιτ ική
ένωση και οι λοιπές θεσμικές εξελίξεις που προωθούνται στο πλαίσιο της

Ευρωπα·ίκής Ένωσης είναι ορισμένες μόνο από τις συνιστώσες που διαμορφώνουν
και θα επηρεάσουν την ανάπτυξη και τη γεωγραφική διάρθρωση της Ευρωπα·ίκής

οικονομίας. Ήδη, η οικονομία της Ευρώπης έχει εισέλθει, αιι:ό τα μέσα της δεκαετίας
του

70,

σε μία περίοδο σημαντικών εξελίξεων και αναδιαρθρώσεων που

διαμορφώνουν ένα νέο γεωγραφικό πλαίσιο οικονομικών σχέσεων στο χώρο.
Η κρίση του συστήματος μαζικής παραγωγής και της παραδοσιακής βιομηχανίας

συνοδεύτηκε από την ανάδειξη νέων μορφών ευέλικτης και αποδοτικής οργάνωσης
της παραγωγής, την διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη
δημιουργία οικονομικών διασυνδέσεων χωρίς σύνορα βασισμένων στις νέες
τεχνολογικές δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται νέα κριτήρια

εγκατάστασης σύγχρονων επιχειρήσεων που προδιαγράφουν και το πεδίο
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών είναι

σήμερα λιγότερο το χαμηλό κόστος των συντελεστών παραγωγής και περισσότερο
η ποιότητα του περιβάλλοντος, η επαρκής και κατάλληλη μεταφορική υποδομiι,
το εξειδικευ μένο ανθρώπινο δυναμικό, οι

υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας

-

καθώς και καλοί όροι συνεργασίας με την τοπική κοινότητα και περιβάλλον που
ευνοεί τις ανθρώπινες επαφές και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ανάδειξη τοπικών συντελεστών ανάπτυξης που βασίζονται στη συνεργική
δράση διαφόρων παραγόντων και συντείνουν στη διαμόρφωση τοπικών
παραγωγικών συστημάτων υψηλού βαθμού συνεργασίας και αλληλεγγύης και
στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας ευνοεί τα αστικά κέντρα που αποκτούν

προνομιακή θέση σε σχέση με την παραγωγική αναδιάρθρωση.

Α ν και η δυναμική αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη νέων περιοχών του ευρωπα·ίκού

νότου καθώς και πολλών μεσαίων αστικών κέντρων, σύμφωνα με πιο πρόσφατες
εκτιμήσεις της Ευρωπα·ίκής Επιτροπής, η παρατεινόμενη οικονομική ύφεση και ο

ισχυρός ανταγωνισμός οδηγούν σε περιορισμό της αποκέντρωσης και σε μια

προτίμηση των επενδύσεων προς το οικονομικό κέντρο της Ευρώπης όπου τα δίκτυα
και οι υπηρεσίες είναι πιο ανταγωνιστικά.

3 .3.

Διεθνείς

Ποιές

Πολιτικές

προοπτικές

Ελλάδα

σε

σχέση

Εξελίξεις.

διανοίγονται
με

τις

για

το

εξελίξεις

ρόλο
στο

που

μπορεί

ευρύτερο

να

παίξει

γεωπολιτικό

η

της

περιβάλλον;

Σ ε ιστορική προοπτική τα

Βαλκάνια, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η

Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειος, αποτελούν παραδοσιακό χώρο δράσης τοίι
ελληνικού κεφάλαιου. Η Θεσσαλονίκη, τον περασμένο αιώνα αποτελούσε Βαλκανικό

μητροπολιτικό κέντρο, ρόλο που τον έχασε κάτω από την κυριαρχία της Αθήνας και
μέσα από τις οριοθετήσεις

των συνόρων στις αρχές του αιώνα μας και τ ους

κοινωνικούς και πολιτικούς σχηματισμούς που ακολούθησαν. Ο διαχωρισμός του

κόσμου σε δύο στρατόπεδα που πρόσφατα αναιρέθηκε, συνέβαλε κατά την περίοδο
της ισχύος του , που συνέπεσε με την περίοδο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
και ένταξής της στην Ευρωπα·ίκή Κοινότητα, στη γεωγραφική οργάνωση της χώρας
με τρόπο που περιθωριοποίησε ουσιαστικά τις παραμεθόριες περιοχές

κα τις

οδήγησε, από παραδοσιακούς τόπους διέλευσης και επικοινωνίας, σε γεωγραφική
απομόνωση.

Η χώρα, με δεδομένο το πλαίσιο τ ων διεθνών εξελίξεων και ιδίως μετά την
Γιουγκοσλαβική κρίση, παρουσιάζεται απομονωμένη,

με την υποδομή της

διατεταγμένη κατά τρόπο τέτοιο που να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές
συνθήκες κρίσης.

Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ομαλοποίηση της κατάστασης
στα Βαλκάνια.

Παράλληλα, η αργή αλλά αναμενόμενη ανασυγκρότηση των

οικονομιών των χωρών της Βαλκανικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης

διαμορφώνει σταδιακά ένα νέο χώρο δράσης της ελληνικής ο ικονομLας.

Ήδη, η ελληνική οικονομία, παρά τη συνολική μη ικανοποιητική της κατάσταση , έχει
επιδείξει τα τελευταία τρία χρόνια ένα αξιοσημείωτο δυναμισμό στις συναλλαγές με
τα βαλκανικά κράτη και, γενικότερα, με την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης. Ο δυναμισμός αυτός αναμένεται να συνεχ ιστ εί και να επεκταθεί αφενός

προς τις παραευξείνιες χώρες και, αφετέρου, προς τις κοντινότερες χώρες που η
σημερινή κρίση δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν.

·

Σε μία πορεία θετικών εξελίξεων, ομαλοποίησης και δημιουργίας συνθηκών
σταθερότητας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,

οι προοπτικές που διανοίγονται θα μπορούσαν να είναι καθοριστικές για την
ανάπτυξη της χώρας. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους της Κοινότητας ανατολικά

μετά τη γερμανική επανένωση και τις αναμενόμενες νέες διευρύνσεις, θα ενισχύσει
τους ανατολικούς άξονες Βορρά

- Νότου.

Οι προοπτικές αυτές τονίζουν την σημασία της θέσης της Βαλκανικής που, σε
συνδυασμό με το νότιο τμήμα των θαλα<Jσίων επ ικοινωνιών, αποκτά ιδιαίτερη
σημασία για τη χώρα μας.

Αντίστοιχες διαδικασίες διαφαίνονται, ιδίως μετά την συμφωνία μεταξύ Ι σραήλ και
Παλαιστινίων, και προς τον χώρο της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου, με τον
οποίο οι σχέσεις της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Η ενδυνάμωση των σχέσεων αυτών, προϋπόθεση της οποίας αποτελεί ο εξοπλισμός
της χώρας με την αναγκαία υποδομή μεταφορών, δίνει ωθήσεις ανάπτυξης τόσο σε

βορρά όσο και νότο συμβάλλοντας με τη σειρά του στην κατεύθυνση εξισορρόπησης
των περιφερειακών ανισοτήτων .

3 . 4.

Η

Σημερινή

Χωροταξική

Εικόνα

:

Δυνατότητες και

Προϋποθέσεις.

Ποιές είναι οι αδυναμίες, οι ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα

της

χώρας μας ώστε με την κατάλληλη αξιοποίηση να βελτιώσουν τη θέση
της

στον

διεθνή

ανταγωνισμό

και

ταυτόχρονα

να

συντελέσουν

στην

εξισορρόπηση των περιφερειακών αντιθέσεων μέσα στη χώρα;

Η λειτουργία της ενιαίας αγοράς βρίσκει σε γενικές γραμμές την ελλην ική ο ικονομία
απροετοίμαστη και- στο μεγαλύτ ερο μέρος της

- ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι στον

διεθνή ανταγωνισμό.

Στον ποωτογενή τομέα η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διασφάλισε
στους αγρότες σχετ ικά ικανοποιητικά εισοδήματα γεγονός που συνετέλεσε στον
περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων με εξαίρεση προβληματικές ζώνες μέσα

σε κάθε περιφέρεια (όπως οι ορεινές περιοχές). Το γεγονός αυτό, περισσότ ερο
θεσμικού παρά διαρθρωτικού χαρακτήρα,

είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της

κατανάλωσης, όχι όμως και τις επιθυμητές αναδιαρθρώσεις του τομέα. Πολλές
δυναμικές θεωρούμενες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα

αναπροσανατολισμού του παραγωγικού προτύπου τους, ενώ ταυτόχρονα η επιδίωξη
όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων παραγωγής χωρίς μεγάλη σημασία στην ποιότητα

εξέθεσε τη γεωργία πολλών περιοχών σε υπερβολική χρήση λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων και στην υπεράρδευση με αρνητικές συνέπειες για το περιβdλλον.

Μεσοπρόθεσμα, η επίδραση της νέας ΚΑΠ και της επικείμενης συμφωνίας της

GAΤΤ

θα μειώσει το αγροτικό εισόδημα και θα αυξήσεί την αγροτική έξοδο. Έτσι, το
ζητούμενο , πέρα από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής
παραγωγής και την αναδιάρθρωση προς ποιοτικές καλλιέργειες και ανταγωνιστικά
προ"ίόντα, είναι και η διερεύνηση και αντιμετώπιση των χωροταξικών επιπτώσεων
της συρρίκνωσης του αγροτικού τομέα στο σύστημα των αστικών κέντρων.

Ο τομέας της μεταποίησης παρουσίασε τη μεγαλύτερη κρίση τα τελευταία χρόνια. Η

αποβιομηχάνιση πλήττει κυρίως τις περιοχές συγκέντρωσης παραδοσιακών μονάδων,
όπως είναι η Αθήνα, το Λαύριο, η Πάτρα, η Σύρος, η Χαλκίδα και ο Βόλος. Η κρίση

των μεγάλων, κατά κανόνα προστατευόμενων, μονάδων οδηγεί προς μία εξάλειψη
της εξειδίκευσης και της εξαγωγικής βάσης και προς την ομοιογενοποίηση του
ελληνικού χώρου ως προς τα χαρακτηριστικά της δευτερογενούς παραγωγής. Η
ο μοιομορφία αυτή έχει κύριο χαρακτηριστικό την επικράτηση κλάδων που
σχετίζονται με τις κατασκευές και τον ο ικιστικό εξοπλισμό .

Οι εξελίξεις είναι θετικότερες στον βορειοελλαδικό χώρο όπου εμφανίζονται τάσεις
συγκέντρωσης των κύριων εξαγωγ ικών κλάδων και όπου διανοίγονται προοπτικές

διείσδυσης στις Βαλκανικές αγορές. Στο δυναμισμό του χώρου αυτού μπορούν να
στηριχθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας καθώς επίσης και στην
καλλίτερη δυνατή αξιοποίηση των προϋποθέσεων που δημιουργούν την δυναμική της
τοπικής ανάπτυξης μέσα από την ολοκλήρωση βασικών υποδομών, την κατάρτιση του
εργατικού δυναμικού, την δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικής

δραστηριότητας και, φυσικά, την σταθερότητα του επενδυτικού κλίματος. Αυτό

αφορά ιδιαίτ ερα τα μεγάλα και μεσαία αστικά κέντρα που αποτελούν τόπους
συγκέντρωσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, εκπαιδευτικών και ερευνητ ικών
ιδρυμάτων και υπηρεσιών του δευτερογενή τομέα.

Ο τουρισμός αποτέλεσε τον κλάδο με τ ους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με
κύρια χαρακτηριστικά την εποχιακότητα και την μαζικότητα._ Ο μαζικός χαρακτήρας
εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη παραλιών , ηλιοφάν ειας και, με σταδιακά

μειούμενη σημασία, αρχαιολογικών χώρων. Έτ σ ι, οι περιοχές που ωφελήθηκαν

ιδιαίτ ερα και όπου ο τουρισμός αναπτύχθηκε συχνά ως μονοκαλλιέργεια είναι οι
νότιες παραλιακές και νησιωτικές περιοχές. Η μορφή αυτή της τουριστικής

ανάπτυξης μπορεί να απέφερε σημαντικά εισοδήματα και να συνετέλεσε ουσιαστικά
στην άμβλυνση των περιφερειακών αντιθέσεων. Έφθασε όμως σύντομα στα όριά της

οδηγώντας στην κατασπατάληση και φθηνή εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων
και στην καταστροφή του περιβάλλοντος.

Έτσι, η διαφοροποίηση και αναβάθμιση του τουρ ιστικού προ"ίόντος μακροπρόθεσμα

θα μπορούσε να συμβάλλει στη διατήρηση της ανάπτυξης του κλάδου, στην χρονική
επέκταση της τουριστικής περιόδου και, αντίστοιχα, στην άμβλυνση της αιχμής που
δημιουργεί και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε δαπανηρά έργα τεχνικής υποδομής,

καθώς και στη διάχυση της ανάπτυξης προς περιοχές των οποίων οι τουριστικοί
πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, bεδομένου οτι δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά
που προσιδιάζουν στην σημερινή μαζική εκμετάλλευση.

Σε τελευταία ανάλυση θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε οτι τα γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά του ελληνικού χώρου, η ποιότητα και ο πλούτος του φυσικού και του
πολιτιστικού περιβάλλοντος και η γεωγραφική θέση της χώρας στο πλαίσιο των
διεθνών εξελίξεων αποτελούν τα κλειδιά για την αναζήτηση του ρόλου της και του
προτύπου χωροταξικής οργάνωσης.

Από τη μία πλευρά, η χωρική aσυνέχεια και δ ιάσπαση του φυσικογεωγραφικού

χώρου : ο ι ορεινοί όγκοι, η πληθώρα των μεγάλων κόλπων, ο νησιώτικος χαρακτήρας
και η γραμμικότητα του ηπειρωτικού εδάφους συντελούν στην δυσκολία πρόσβασης
και στην απομόνωση του μεγαλύτερου μέρους της χώρας από τον παραδοσ ιακό
άξονα ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι η πιο νησιωτική αλλά και η πιο ορεινή χώρα της

Ευρώπης των

12.

Τα χαρακτηριστ ικά αυτά, σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή

πυκνότητα κατοίκησης, οδηγούν σε μια δαπανηρότατη, σε σχέση με το αποτέλεσμα,
προσπάθεια που προϋποθέτει τη διάθεση υψηλών κατά κεφαλ ήν δημόσιων πόρων για
έργα υποδομής και υπηρεσίες που είναι πολυάριθμα, μικρά και έχουν υψηλό κόστος

κατασκευής ανά φυσ ική μονάδα. Παραδοσιακές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης
έχουν χαμηλή αποτελε-

σματικότητα στην προσπάθεια ενσωμάτ ωσης και

ολοκλήρωσης του ελλην ικού χώρου.

Το ίδιο, φυσ ικά, συμβαίνει και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας που
βρίσκεται αποκομένη αλλά και σε σημαντική απόσταση από τις μεγάλες αγορές των
εταίρων της.

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες αυτές γεωμορφολογ ικές μειονεξίες χαρακτηρίζουν
ένα μοναδικό αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,
πλούσια και μοναδικά οικοσυστήματα και τοπία. Αντίστοιχα, η "περιφερειακότητα"
σε σχέση με τον Κοινοτικό Χώρο, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, μπορεί να πάρει τη

μορφή της "προμετωπίδας" της Ευρωπα·ίκής Ένωσης προς τις Βαλκα":ικές Χώρες και
τη Μέση Ανατολή.

Τα ίδια λοιπόν χαρακτηριστικά που συντηρούν μία παθητ ική πολιτική διεκδικήσεων
στη βάση της προβολής της "προβληματικότητας" της χώρας μας είναι αυτά που
μπορούν να αποτελέσουν τα καθοριστικά στοιχεία μιας εναλλακτικής πρότασης, ενός

χωροταξικού προτύπου στην αναζήτηση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών

ανάπτυξης που δεν θα αναπαράγουν πρότυπα που είναι φυσιολογ ικά αδύνατο να
ανταγωνιστ ούν με ίσους όρους τις οικονομίες τ ων εταίρων μας και, ακό μη, των
νεοαναπτυσσόμενων χωρών.

Στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού, η επιτυχής εξειδίκευση και προβολή της
ταυτότητας κάθε χώρας ή κάθε περιοχής αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της επίδοσής
της. Η αξιοποίηση τη ς ιδιαιτερότητας και η αναζήτηση των συνθηκών που θα
οδηγήσουν προς μία ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής σε όλους τους τομείς, σε

συνδυασμό με τις διεργασίες διείσδυσης και συνεργασίας με τις γειτονικές
οικονο μίες κα ι με τις μεταφορ ικές προοπτικές, βρίσκονται, για τη χώρα μας, στο

επίκεντρο αυτής της αναζήτησης.

Καθοριστικής σημασίας ζήτημα γ ια την μελλοντική χωροταξική διάρθρωση της
χώρας αποτελεί επίσης η εικόνα του αστικού δικτύου. Παρά τον χαμηλό βαθμό
aστικοποίησης , η μείωση των ρυθμών εσωτερικής μετανάστ ευσης και η στασ ιμότητα
σε γενικές γραμμές τ ων ημ ιαστικών κ έντρων που αποτελούν τους δυναμικούς
οικισμούς της υπαίθρου, επιτρέπουν την διατύπωση της υπόθεσης οτι μελλοντικά δεν
θα αντιμετωπίσουμε τις δραματικές αλλαγές τ ου συστήματος κατοίκησης του
παρελθόντος που είχαν σαν αποκορύφωμα τη γιγάντωση της Αθήνας.

Τα μεσαία αστικά κέντρα, ήδη εμφαν ίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του
πληθυσμού. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμην ευθεί σαν ένα στοιχ είο δυναμισμού.

Δεδο μένου οτι τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν ήδη πανεπ ιστημική και
ερευνητική υποδομή, καθώς και σχετικά εξε ιδικ ευμένο ανθρώπινο δυναμικό ενώ
αποτελούν πύλες εισόδου στη χώρα και αποκτούν διεθνείς διασυνδέσεις θα ήταν

δυνατό, με την κατάλληλη υποστήριξη, να αποτελέσουν πόλους ενδογενούς τοπικής
ανάπτυξης που θα βοηθή σουν και στην αποκέντρωση των μητροπολιτικών

δραστηριοτήτων.

Τα μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μπορούν να
διεκδικήσουν σημαντικούς ρόλους στο ευρωπα·ίκό αστικό δίκτυο.

Η Αθήνα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως κέντρο υπηρεσιών, εμπορίου και
δ ιασύνδεσης της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μ εσόγειο. Ωστόσο, με
τις σημερινές συνθήκες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και έλλει·ψης υποδομής , θα

είναι δύσκολο να διαδραματίσει τον ρόλο αυτό στον επιθυμητό βαθμό , ακόμα και να
λειτουργήσει αποτελεσματικά ως εθνικό κέντρο γ ια την ανάπτυξη της χώρας.

Σημαντική προσπάθεια θα πρέπει να γίνει μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια για την
συμπλήρωση και βελτίωση της υποδομής της Πρωτ εύουσας, την αναβάθ μιση τ ου
περιβάλλοντ ος και τη βελτίωση τη ς ε ικόνας της πόλης κα ι τ ων κεντρικών

λειτουργιών της. Τα έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης συν ιστούν αναπτυξιακές
επενδύσεις πρώτης προτεραιότητας.

Παρό μο ια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθηθεί και για την Θεσσαλονίκη που, σε
αντίθεση με την Πρωτεύουσα, παρουσιάζει στοιχεία δυναμισμού. Ως κέντ ρο της

Βόρειας Ελλάδας, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και με προοπτικές ευρύτερης

ακτινοβολίας στο Βαλκανικό χώρο και ως δεύτερος αστικοβιομηχανικός πόλος της
Ελλάδας , η Θεσσαλονίκη μπορεί, με την κατ άλληλη πολιτική αντιμετ ώπ ισης τ ων

προβλημάτων και αξ ιοποίησης των προοπτικών αυτών , να αναπτυχθεί σε σημαντική
Βαλκανική και Ευρωπα·ίκή μητρόπολη και αντίστο ιχο συγκο ινωνιακό κόμβο.

4.

Προϋποθέσεις

Εφαρμογής.

Οι διαρθρωτικοί πόροι κα ι τα μέσα που εξυπηρετούν τους στόχους ο ικονομικής και

κοινωνικής συνοχής , αν και σημαντικά ενισχυ μένα (ως προς τ ο πρώτο ΚΠΣ) ,
ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματικά θα χρησ ιμοπο ιη θούν , δύσκολα θα

δημιουργήσουν από μόνα τους συνθήκες ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε μια περίοδο
εξυγίανσης και πολ ιτικής σταθεροποίησης, που δημιουργε ί αυξημένες ανάγκες γ ια
την στήριξη της απασχόλησης και του εισοδήματος.

Η δημιουργία ευνο·ίκών συνθηκών που αποτελούν προϋπόθεση για την συγκρότηση
αποτελεσματ ικής στ ρατηγ ικής γ ια την ανάπτυξη προϋποθέτει την άρθρωση μιας
πειστικής και πειθαρχημένης πολιτικής εξυγίανσης, στο πλαίσιο της οποίας θα
πρέπει να αναζητηθούν συμπληρωματικοί πόροι, με αξιοποίηση ν έων μορφών και
θεσμών χρηματοδότησης, με ιδιαίτ ερα ουσ ιαστική στην σημερινή συγκυρία την

συμβολή και συνέργεια πόρων του ιδ ιωτικού τομέα, με μεγ ιστοποίηση (και όχι μόνο
με οικονομικούς όρους) της αποτελεσματικότητας και με ορθολογική χρήση των

διαθέσιμων πόρων.
Σαφείς επιλογές πρέπε ι να αποτελούν η κατά προτεραιότητ α ενίσχυση έργων τα

οποία θα έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις με στόχο την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της χώρας, και η μη διασπορά των πόρων σε

μεγάλο αριθμό μικρότ ερων έργων που δεν βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά της.

μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμα τοπικά άποτελέσματα αλλά μακροπρόθεσμα θα
επιδεινώσουν την θέση της Ελλάδας. Εξ' άλλου, στη σημερινή συγκυρ ία, οι βασικές
εθνικές επιλογές σε έργα υποδομής συντελούν ταυτόχρονα και στην περιφερειακή

ολοκλήρωση και άρση της απομόνωσης: η δημιουργία δυτικών πυλών προς Ιταλία
και Ευρώπη και η ολοκλήρωση του δυτικού άξονα θα προσφέρει προϋποθέσεις για

την ανάπτυξη της δυτικής Ελλάδας, ενώ ο άξονας της Εγνατίας και οι Βαλκανικές
διασυνδέσεις θα βελτιώσουν τη θέση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αντίστοιχα, ως κρίσιμη προϋπόθεση για την βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητας
θεωρείται η αναζήτηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν και θα επιταχύνουν την
συνέργεια των φορέων στο τοπικό , στο π εριφερε ιακό και στο εθνικό επίπεδο, και

ακόμα στο

επίπεδο της διασυνοριακής συνεργασίας,

εν ώ παράλληλα θα

υποστηρίζουν την διεκδίκηση ταυτότητας των περιοχών με την απελευθέρωση τ ου
τοπικού δυναμικού και τοπικών πρωτοβουλιών από την ασφυκτική εξάρτηση της
κεντρικής εξουσίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η εν ίσχυση της
αποκέντρωσης και της τοπικής διοίκησης και η εγκαθίδρυση μηχανισμών που θα
επιτρέψουν στους οικονομικούς και κοινωνικούς πρωταγωνιστές αλλά και στις

παραγωγικές δυνάμεις να ε-ι<.δηλώσουν τοπικές πρωτ ο βουλίες και να υλοποιήσουν
συγκεκρ ιμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, και χωρίς να
υποτιμάται η αναγκαιότητα χωροταξικού σχεδιασμού που στοχεύει κατ'αρχήν στον
εξορθολογισμό και έλεγχο των χρήσεων γης, είναι απαραίτητη η συλλογική σύνταξη

στρατηγικών σχεδίων που θα εξειδικεύουν την ταυτότητα κάθε περιοχής και θα
αποτελούν το σχέδιο δράσης και την "προγραμματική σύμβαση" μεταξύ κοινωνικών
εταίρων για την τοπική ανάπτυξη.

Τα παραδείγματα αντίστοιχων σχημάτων συνεργασίας τοπικών αναπτυξιακών
παραγόντων στις ευρωπα·ίκ ές πόλεις και περιφέρειες υπήρξαν Θετικά και
ενθαρρυντικά, κύρια από την άποψη οτι προώθησαν την τοπικrΊ συναίνεση μεταξύ

δημοσίου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης τους.

Ο στόχος του συνεδρίου, των εισηγήσεων και των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν

είναι να ανοίξει τον .διάλογο γι'αυτά τα ζητήματα και να παρουσιάσει
συμπεράσματα μελετών που ήδη έχουν ολοκληρωθεί (ΣΠΑ, Μελέτη Στρατηγικής
Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών, Μ ελέτη Κεντρικής Μεσογείου, κ.λ.π.). Η δομή
και η θεματική οργάνωση έγινε με στόχο να αποτ ελέσε ι μια γενική επισκόπηση των

κύριων αξόνων προβληματισμού. Η σε βάθος διερεύνησή τους ελπίζουμε να

αποτελέσει το αντικείμενο διεργασιών που αυτό το συνέδριο θα δώσει το έναυσμα
για την πραγμάτωσή τους.

