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Σ

τις δημοκρατίες οι διοικούντες το κράτος και τους οργανισμούς του εκλέγονται με χρονικά προσδιορισμένες θητείες. Οι θητείες κάποτε λήγουν και στη
συνέχεια νέες θητείες αρχίζουν. Στις αυτοδιοικήσεις
(περιφερειακές και τοπικές) οι τρέχουσες θητείες
λήγουν το Μάιο του 2019. Το εξάμηνο που απομένει
μέχρι τότε αποτελεί τον κατάλληλο χρόνο για τους
απολογισμούς πεπραγμένων εκείνων που οι εκλογείς
έδωσαν εξουσιοδοτήσεις για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, δηλαδή στα πλαίσια των προϋπολογισμών τους να επιχειρήσουν να προωθήσουν
προγράμματα αντιμετώπισης των αναγκών της Περιφέρειας ή του Δήμου της εκλογής τους. Η παρουσίαση
αυτών των υλοποιημένων προγραμμάτων, και η θετική
αξιολόγησή τους στη συνέχεια, αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο για την ανανέωση της θητείας εκείνων που θα ζητήσουν κάτι τέτοιο από το εκλογικό σώμα. Αυτά επιτάσσουν
οι κανόνες στα δημοκρατικά πολιτεύματα και αυτά αναμένουν οι πολίτες για να κάνουν τις αξιολογήσεις τους. Στη
συνέχεια, βέβαια, οι πολίτες θα κληθούν να κάνουν τις επιλογές τους μεταξύ όλων των υποψηφίων. Για όσους δεν
έχουν δοκιμαστεί στον αυτοδιοικητικό τομέα σημαντικό κριτήριο θα αποτελέσει το δημοκρατικό ήθος, η ευσυνειδησία
και ιδιαιτέρως η αποτελεσματικότητα στις ενασχολήσεις
τους κατά τα στάδια της ζωής τους που έχουν προηγηθεί.
Με δεδομένο ότι στη διάρκεια της θητείας που λήγει
η οικονομική κρίση περιόρισε τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δίκαιο οι αξιολογήσεις τους να είναι
ιδιαίτερα επιεικείς. Να στρέφονται κυρίως στην αποτελεσματικότητά τους για τις συντηρήσεις των έργων
υποδομής που έχουν στην αρμοδιότητά τους, στην
επιτυχή διεκδίκηση από υπερκείμενους φορείς (Περιφέρειες, Υπουργεία, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί) αναπτυξιακών έργων για την εδαφική περιοχή τους, στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο γεωγραφικό τους
χώρο και στην ικανοποιητική εξυπηρέτηση των δημο-

τών από τις υπηρεσίες τους.

Παρ` ότι η οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις στις χρηματοδοτήσεις και των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, δεν
ισχύει το ίδιο γι` αυτές. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις αποτελούν τους απόλυτους
διαχειριστές των Περιφερειακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή
των έργων που θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν στα
πλαίσια αυτών των προγραμμάτων, που είναι αυτοτελή για
κάθε Περιφέρεια. Ακόμα περισσότερο, με τις δομημένες
υπηρεσιακές τους μονάδες, που στο μεγαλύτερο μέρος
τους αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων υπερεσιακών
μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που εντάχθηκαν στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις το 2010, έχουν
δυνατότητα για σύνταξη των αντίστοιχων προς τα επιλεγόμενα έργα οικονομικοτεχνικών μελετών αλλά και την επίβλεψη υλοποίησής τους. Η αποτελεσματική διαχείριση
όλου αυτού του πλέγματος ενεργειών, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του κάθε Περιφερειάρχη και
της επιτελικής του ομάδας, θα αποτελέσει για τους πολίτες της κάθε Περιφέρειας το κυρίαρχο κριτήριο αξιολόγησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα επενδυτικά έργα
δημόσιου χαρακτήρα που έχει ανάγκη η κάθε περιοχή, ιδιαίτερα εκείνες που εμφανίζουν προσέλκυση επενδύσεων
του ιδιωτικού τομέα και αισθάνονται την αναγκαιότητα στηρικτικών γι` αυτά τεχνικών έργων δημόσιου χαρακτήρα.
Ειδικότερα, αποτελεσματική διαχείριση σχετικά με
τα δημόσια τεχνικά έργα σημαίνει: α) αρμονική κατανομή τους μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων
(πρώην Νομών) της κάθε Περιφέρειας και στη συνέχεια αρμονική κατανομή μεταξύ των επί μέρους περιοχών με σταθερά κριτήρια (όπως έκταση, πληθυσμός,
οικισμένος χώρος, ρυθμός ανάπτυξης), β) τεχνικο – οικονομικές μελέτες αντιπροσωπευτικές των χαρακτη-

O ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ
«ΖΟΡΜΠΑΣ» ΣΤΗ ΜΑΝΗ
…στις 29 Σεπτεμβρίου

Ο Μεσογειακός κυκλώνας που σχηματίστηκε στα
τέλη Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας –
Σικελίας και κινήθηκε στη
συνέχεια ανατολικά με μικρές ταχύτητες, ακολούθησε πορεία κατά μήκος
της θαλάσσιας περιοχής
μεταξύ Πελοποννήσου και
Κυθήρων. Πρόδρομα χαρακτηριστικά του περάσματός του, όπως οι ισχυροί
άνεμοι περί τα 10 μποφόρ
έφθασαν στη Δυτική Μάνη
από τις πρωινές ώρες της
28ης Σεπτεμβρίου και δημιούργησαν ισχυρή θαλασσοταραχή στο θαλάσσιο
μέτωπο της ανατολικής
πλευράς του Μεσσηνιακού
κόλπου (Καλαμάτα, παράλια Αβία, Καρδαμύλη, Στούπα, Άγιος Νικόλαος). Η θαλασσοταραχή εντάθηκε
κατά το 24ωρο που ακολούθησε και συνοδεύτηκε
από ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην ορεινή
περιοχή, που ενεργοποίησαν τους χειμάρρους που

Ο ισχυρός κυματισμός στο λιμάνι Αγίου Νικολάου

σχηματίζονται στη δυτική
πλευρά του Ταϋγέτου. Από
το απόγευμα ο κυκλώνας
μετατοπίστηκε ανατολικότερα δημιουργώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και στην
ανατολική πλευρά του Ταϋγέτου, που ενίσχυσαν την
ένταση ροής του Ευρώτα
και των παραποτάμων του.

Εντατικότερα φαινόμενα
εμφανίστηκαν βορειότερα,
σε περιοχές της Αργολίδας
και Κορινθίας, μέχρι τις
πρωινές ώρες της 30ης Σεπτεμβρίου που ο κυκλώνας
μετατοπίστηκε στην περιοχή της βόρειας Αττικής και
της Εύβοιας. Η πορεία του
στη συνέχεια ήταν χωρίς

έντονα φαινόμενα, λόγω
της εξασθένισής του που
είχε εν τω μεταξύ επισυμβεί.
Από το πέρασμα του κυκλώνα προκλήθηκαν ζημιές
στο δίκτυο της ΔΕΗ με
αποτέλεσμα διακοπές στην
ηλεκτροδότηση πολλών οικισμών, καθώς και διακοπές υδροδότησης σε οικισμούς που υδροδοτούνται
από γεωτρήσεις. Το κυριότερο από τα αποτελέσματά
του στη Μάνη ήταν οι επιπτώσεις από τους ισχυρούς ανέμους στη γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα
στις ελαιοκαλλιέργειες. Σε
συνδυασμό, μάλιστα, με
την έξαρση του δάκου της
ελιάς που είχε προηγηθεί,
η μείωση της παραγωγής
των ελαιοδέντρων που,
προκλήθηκε από την πτώση του ελαιόκαρπου που
προκάλεσε ο κυκλώνας,
δημιουργεί μεγάλη απώλεια εισοδήματος στους
παραγωγούς.

ριστικών του φυσικού αντικειμένου, γ) αντικειμενικά
τιμολόγια των τεχνικών εργασιών, διαυγείς και ανελαστικοί όροι δημοπράτησης – υλοποίησης, ουσιαστικές
επιβλέψεις και λεπτομερείς επιμετρήσεις των υλοποιημένων εργασιών απαλλαγμένες από ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και καθορισμούς νέων τιμών για μη
προβλεφθείσες εργασίες και δ) σαφείς εγγυήσεις
καλής κατασκευής ελεγχόμενες λεπτομερειακά τόσο
κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.
Δυστυχώς είναι δύσκολο για το μέσο πολίτη να έχει εύκολες προσεγγίσεις στο σύνολο όλων των έργων που έχει
προωθήσει, ή και υλοποιήσει, η κάθε Περιφέρεια. Όμως,
οι πολίτες έχουν μια, διαισθαντική τουλάχιστο, προσέγγιση
του παραγόμενου έργου στην Περιφέρειά τους. Ξεκινώντας από τις ανάγκες τους που δεν καλύπτονται από τις επιλογές έργων που έχουν γίνει, μπορούν στη συνέχεια να
έχουν μια εικόνα για τα έργα που έχουν προωθηθεί, τόσο
στο ποιοτικό όσο και στο ποσοτικό τους μέρος και ακόμα,
κάποιοι περισσότερο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, μπορούν να έχουν μια αναλυτικότερη εποπτεία μέσω των
αναρτήσεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια» της κάθε Περιφέρειας. Η διαισθαντική προσέγγιση του μέσου πολίτη μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο διεισδυτική στην
πραγματικότητα, αν αναπλάσει υποσχέσεις, διακηρύξεις
και μεγαλοστομίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας
στη διάρκεια της αυτοδιοικητικής θητείας και τις συγκρίνει
με το έργο που έχει παραχθεί, όπως φαίνεται, ακόμα και
χωρίς μετρήσεις, με το μάτι. Για καλύτερη ενημέρωση
των αναγνωστών μας, στα επόμενα φύλλα της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ θα παρουσιάσομε στοιχεία σχετικά με εξαγγελίες που προαναφέρθηκαν και την ωμή
πραγματικότητα σχετικά με την προώθηση έργων
στην περιοχή μας, τη Μάνη.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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