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Ορθολογική κατανομή πόρων και δραστηριοτήτων

Του

Σωκράτη
Κοσμίδη

ΑΣτην Ελλάδα, η εκτίμηση κόστους 
- οφέλους, η εξυπηρέτηση του α
ληθούς συμφέροντος των πολιτών, 

η ουσιαστική ανάπτυξη περιοχών, η πρό
σφορη χωροταξικά και περιβαλλοντικά 
κατανομή δραστηριοτήτων, η τεχνίκοοι- 
κονομική τεκμηρίωση και επιστημονική 
υποστήριξη είναι στοιχεία που δευτερευ- 
όντως ή ολίγον επηρεάζουν πολιτικές α
ποφάσεις για την ίδρυση ανά τη χώρα νο
σοκομείων και κέντρων υγείας, πανεπι- 
στη μίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων, σχο

λείων πρω τοβάθμ ιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
δικαστηρίων παντός βαθμού, 
αθλη τικών χώρων πάση; φύ- 
σεως και μεγέθους, αστυνο
μικών τμημάτων ή πυροσβε
στικών σταθμών', λιμάνι ών και 
διάφορων άλλων χώρων για 
ποικίλες δράσεις.

Κυρίαρχο ρόλο για την ί
δρυση ή κατασκευή συνα
φών φορέων ή έργων αποτε
λεί ο βαθμός πίεση; εκ μέ

ρους των τοπικών κοινωνιών και η ικανό
τητα πρόσβαση: των αντιπροσώπων τους 
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η α
ντίληψη ότι η προώθηση λειτουργία: επι- 
τόπου δραστηριοτήτων χρηματοδοτού
μενων από το Δημόσιο διασφαλίζει τη συ
γκράτηση του πληθυσμού επιτόπου είναι 
εσφαλμένη. Εγγύηση της συγκράτησης, 
ενδεχομένως και αύξησης, του πληθυ
σμού σας διάφορες περιοχές της χώρας α
ποτελούν οι εντόπιες επενδύσει; και οι α
ναπτυξιακές, με πολλαπλασιαστικέ; επι
πτώσεις. επιχειρηματικές δράστηριότη- 
τες. που θα φέρουν κοντά και τις δη μόσιες 
υ.τη ρεσίες. Οι γέφυρες, οι οδικοί άξονες.

τα λιιιάνια έχουν αξία όταν συντελούν 
στην ευχερέστερη διακίνηση προσώπων 
και αγαθών, που έχουν λόγους να διακι- 
νη θούν. Τα έργα υποδομή ς δεν έχουν αυ- 
ταξία.

ΒΗ χωρίς κριτήρια ίδρυση φορέων 
και κατασκευή έργων συνιστά θέ
μα πολλαπλώς μείζον, κ α θ ' όσον 

προκαλεί άνιση,ανορθολογική ή και σπά
ταλη , κατανομή πόρων σε διάφορε; πε- 
ριοχ.ές και δημιουργεί υψηλέ; δαπάνες 
για τη ονντή ρηση και 
λειτουργία, μετά την 
περάτωση των έργων.

Συχνά, το αποτέ
λεσμα είναι απογοη- 
τευτικό. Γήπεδα ά
δεια από αθλητές και 
θεατές, νοσοκομεία 
με ελάχιστη πληρό
τητα, ΑΕΙ ή ΤΕΙ υπο- 
λειτουργούντα, πυ
ροσβεστικοί σταθμοί 
σε περιοχές μηδενι
κής επικινβυνότη- 
τας. δικαστήρια με ε
λάχιστη κίνηση, 
κ.λπ. Οι υπουργοί έρ
χονται και παρέρχο
νται. Στο διάστημα 
τη: θητεία ; τους ευ- [ 
νοούν τις περιοχές 
προέλευσής τους ή ενδίδουν σε πιέσεις 
ποικίλων παραγόντων, δημιουργώντας 
συχνά αχρείαστα έργα. Η κοινή γνώμη 
είναι συνυπεύθυνη, διότι σκέπτεται και 
ενεργεί εγωιστικά και τοπικιστικά.

Γ Φρονώ ότι ωρίμασε η ιδέα ανάγκης
θέσπιση: αυστηρών κριτηρίων α
πό κάθε αρμόδιο υπουργείο και ό-

τι εφεξής παρεμφερείς ιδρύσεις πρέπει να 
αποφασίζονται από συλλογικά όργανα. 
Είναι αδιανόητο μόνος του, αυτεξούσια, 
ένας υπουργός Υγείας ή Παιδείας ή Δι
καιοσύνης ή Αθλητισμού να υπόσχεται, 
δεσμεύεται και πραγματοποιεί την ίδρυ
ση ενός νοσοκομείου, ενός ΑΕΙ, ενός ε- 
φετείου, ενός γηπέδου.

Ή δη, τον Μάρτιο 2000, προφανώς 
για  να αποφύγει τις εντονότατες προε
κλογικέ: πιέσεις, το υπουργείο Παιδείας 

συγκρότησε πολυμελέ- 
στατη ομάδα εργα
σίας, από πρόσωπα ε
γνωσμένου κύρους και 
γνώσης, με σκοπό τη 
σύνταξη εθνικού, 
στρατηγικού και χω
ροταξικού σχεδίου α
νάπτυξης της τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα για την 
περίοδο ως το 2010.

Παρεμφερή σχέδια 
είναι αδήριτη ανάγκη 
να εκπονηθούν για 
τους χώρου; παροχής 
υπηρεσιών υγείας, α
πονομής δικαιοσύνης, 
απόθεσης και διαχείρι
ση; απορριμμάτων, ά
θλησης και πολιτι

σμού, κατανομής δημόσιων υπηρεσιών 
•και κάθε δραστηριότητας που απαιτά ε
θνικό, στρατηγικό και χωροταξικό σχε
δίασμά. Και τα σχέδια αυτά είναι σκόπιμο 
να εγκρίνονται από αρμόδιο κυβερνητικό 
όργανο και-γιατί όχι-κα ι απάτη Βουλή. 
Είναι αυτονόητος ο διάλογο; με τους ε
μπλεκόμενους φορείς, χωρίς βέβαια αυ

τός να αποτελεί αδιέξοδο αυτοσκοπό.

Δ  Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατό
τητα διανομής «επιχορηγήσεων» 
διαφόρων φορέων, κυρίως ιδιωτι

κού δικαίου και ενδιαφέροντος, εκ μέρους 
ορισμένων υπουργείων που διαθέτουν «ει
δικού; λογαριασμούς», ειδική: προέλευ
σης και ειδικού σκοπού. Η ευρεία και δια
σταλτική ερμηνεία του σκοπού επιτρέπει 
την επιχορήγηση αμφίβολης αξίας σωμα
τείων πάση; φύσεως. Ουδείς ελέγχει τη 
διάθεση των κανδυλίων εφ ω ετάχθησαν. 
Πέραν αυτού, η επιλογή των επιχορηγού
μενων έχει ώς κυρίαρχο κριτήριο την ευ
χέρεια πρόσβασης του αιτούντσς στην πη
γή τη ; χρηματοδότηση:. Με άλλα λόγια 
τα κριτή ρια είναι κατα κανόνα πελατεια
κά.

Ή δη .το  υπουργείο Αθλητισμού προ
χώρησε σε κατανομή των τακτικών επι- 
χορηγήσεων σε φορείς του αθ/.ητικού κι
νήματος.για το μαζικό αθλητισμό, με βά
ση κριτήρια α λα Καποδίστρια. δηλαδή 
πλη θυσμιακά, γεωγραφικά, κ.λπ.

ΕΟι παραπάνω επισημάνσεις αφο
ρούν σε επιμέρου: προβλήματα ε
νός μείζονος θέματος που είναι το 

ζητούμενο μοντέλο διακυβέρνησης της 
χώρας, στη χαραυγή του νέου αιώνα, στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, στην προ
οπτική της πολιτική; ενοποίησης της Ευ
ρωπαϊκή: Ένωσης. Έ να ακόμη θέμα, η 
συζήτηση πάνω στο οποίο πρέπει να α
νοίξει. Ο σχεδίασμά: συνιστά αξίωση των 
πολιτών και μοχλό κινητοποίησης της 
κοινωνία; για ένα καλύτερο αύριο.

Ο Σωκράτη: Κοσμίδη: είναι γενικό: 
γραμματέα:τον I ϊτονργικον Σνμδον/.ϊ· 
ον
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