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•
Εις πολυτελεστάτην καί καλλιτεχνικήν έκδοσιν έκυκλοφόρησε
μόλις ή μελέτη τού κ. Νικολάου Γ. Γορδίου «Τό Συγκοινωνιακόν
Πρόβλημα τής Πρωτευούσης». Ό συγγραφεύς είναι ήδη γνωστός
έκ προηγουμένων κοινωνικοοικονομικών μελετών του καί μάλιστα
έκ τής πρωτοτύπου έργασίας του έπί τής «Παραγωγικότητος τών
οδών» (1961).
Εις τήν νέαν του μελέτην ό κ. Γόρδιος διεξέρχεται λεπτομερώς
τά τοϋ συγκοινωνιακού προβλήματος τής Πρωτευούσης καί έν τε
λεί ύποδεικνύει προσφόρους καί ρεαλιστικάς λύσεις. ’Εκθέτει έν
άρχή τήν οικονομικήν λειτουργίαν τών συγκοινωνιών, σκιαγραφών
ακολούθως τήν γενικήν εικόνα τού συγκοινωνιακού προβλήματος
τής περιοχής Πρωτευούσης καί άναφέρων τάς διά τήν λύσιν του
προσφάτους προσπάθειας.
Εις τήν «ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ» ό συγγραφεύς, έκθέτων τήν σκοπιάν άφ’
ής χωρεί εις τήν έξέτασιν τού θέματος, ώς καί τά κύρια μέρη τής με
λέτης του, παρατηρεί:
Τά ζητήματα τής περικλεούς πρωτευούσης τού Ελληνισμού τής
Ελλάδος, ώς εΰστόχως άπεκλήθησαν έν τή άρχαιότητι αί Άθήναι, προσείλκυσαν πάντοτε, καί δικαίως, τό διαφέρον καί τήν
ζωηράν μέριμναν πασών τών έμφορουμένων τής ιδέας τού "Εθνους
έλληνικών κυβερνήσεων. Μίαν τών πρώτων θέσεων εις τά ζητήμα
τα ταΰτα κατέχει, εΐπερ ποτέ καί σήμερον, τό αύτοδήλως μεγίστην
σημασίαν πρόβλημα τών συγκοινωνιών τής Πρωτευούσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΟΡΔΙΟΣ

"Οντως αί Άθήναι άντιμετωπίζουν σήμερον όξύ συγκοινωνιακόν
καί κυκλοφοριακόν πρόβλημα, τούς άντικτύπους τού κλίματος καί
τού μικροκλίματος, τής οικονομίας, τής άτομικής υγείας καί τής άτομικής καί κοινωνικής ψυχολογίας. "Ανευ τών καταβληθεισών ύπό
τού Κράτους προσπαθειών διά τήν άντιμετώπισίν του τό πρόβλημα
τούτο θά είχε λάβει, κατά τά τελευταία ίδίμ έτη, τήν μορφήν πλήρους
άδιεξόδου.

Έγεννήθη έν Μορφοβουνίφ τών Θεσσαλικών Άγράφων έν έτει 1924.
Υίός τής έκπαλαι έθνικόφρονος οικογένειας Γεωργίου Γορδίου,
ή όποια υπεβλήθη είς παντοειδείς θυσίας υπέρ τών έθνικών ’Ιδεωδών
περιλαμβανομένης καί τής θυσίας τού αίματος μιάς άδελφής, τής Μα
ρίας Γορδίου, ή όποια έσφάγη ύπό τών Κομμουνιστών κατά Μάρ
τιον 1963. Γόνος τής άρχοντικής οικογένειας τών Γορδίων τών
Άγράφων, τής όποιας παλαιότερον ευκλεείς πρόγονοι (’Αναστάσιος,
Ευγένιος καί ’Αθανάσιος) άνεδείχθησαν σοφοί διδάσκαλοι τού γέ
νους, θαυμασθέντες διά τήν πολυμάθειαν καί τήν διαλάμπουσαν αρε
τήν των, άποτελέσαντες τόν πνευματικόν φάρον είς όλόκληρον τήν
περιοχήν τών Άγράφων. Έχει νά παρουσιάση ποικίλην έθνικήν,
κοινωνικήν καί Επιστημονικήν δράσιν. Έσπούδασε Νομικήν καί
Οικονομικός έπιστήμας είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών. Κατά τήν
περίοδον τής έχθρικής κατοχής ένετάχθη είς τήν Έθνικήν Αντί
στασιν (ΕΔΕΣ), κατά δέ τά Δεκεμβριανά ήγωνίσθη μετά τών 'Εθνι
κών Δυνάμεων είς τήν μάχην τού Μακρυγιάννη. Μετά τά Δεκεμ
βριανά, καί δή κατά τά έτη 1945-1946, μετέχων ένεργότατα
τής έθνικής όργανώσεως ΕΒΕΝ είργάσθη έντόνως, δι’ ομιλιών,
άρθροιν κλπ., ύπέρ έπανόδου τού Βασιλέως είς τήν Ελλάδα. Ύπηρεσίαι είς τόν ’Εθνικόν Στρατόν προσηνέχθησαν ύπ’ αυτού
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού Συμμοριτοπολέμου. Διετέλεσε Διευ
θυντής τού Πολιτικού Γραφείου τού’ Αποστόλου Άλεξανδρή ώς
Υπουργού είς τά 'Υπουργεία Έθνικής Οικονομίας καί Δικαιοσύ
νης, άπό δέ τού Μαρτίου 1960 Οικονομικός Σύμβουλος είς τό Ύπουργεϊον Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έργων μέχρι τέλους τού 1962.
Τυγχάνει έπιστημονικός συνεργάτης έπί οικονομικών θεμάτων είς
έφημερίδας καί οίκονονολογικά περιοδικά. Δημοσιευθέντα έργα:
1. Ή άναπροσαρμογή τής δραχμής. 2. Άπασχόλησις καί Παραγωγικότης είς τάς Ύπαναπτύκτους χώρας. 3. Προϋποθέσεις οικονομι
κής άναπτύξεως τών όπαναπτύκτων χωρών. 4. Τό ύψος τών έπενδύσεων καί ή οικονομική άνάπτυξις. 5. Ή συμμετοχή τής Ελλάδος
είς τήν Εύρωπαϊκήν Αγοράν. 6. Ή κινητοποίησις τής λιμναζούσης
άποταμιεύσεως δι’ έργα υποδομής τής άναπτύξεως. 7. Τό πρώτον
Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Άναπτύξεως τής χώρας. (Κρι
τική άνάλυσις). 8. Ή Παραγωγικότης τών οδών. 9. Τό συγκοινωνια
κόν πρόβλημα τής Πρωτευούσης. 10. Ή ένίσχυσις τής έκτελεστικής έξουσίας καί τό Κοινοβούλιον (τό τελευταϊον ύπό έκτύπωσιν).

Αΐ συναφείς μέ τό συγκοινωνιακόν πρόβλημα δυσκολίαι είναι άφορμή ηύξημένου παραγωγικού, κοινωνικού καί ψυχικού κόστους,
άλλά καί μιας άγχώδους ψυχολογίας μέ προεκτάσεις κοινωνικός καί
πολιτικός. Ή ύπαρξις καλού συστήματος συγκοινωνιών μέ ύψηλήν
τεχνικήν παραγωγικότητα καί μικρόν κόστος διά τήν μετακίνησιν
τόσον μεγάλου όγκου πληθυσμού — σημαντική άναλογία τού όποιου
είναι παραγωγικός πληθυσμός υποχρεωμένος νά διανύη καθημερι
νώς μεγάλας άποστάσεις - έχει σχέσιν μόνον μέ τήν εύημερίαν άλλά,
πρωτίστως, με τήν έθνικήν παραγωγήν καί παραγωγικότητα ώς καί
μέ τήν άποτελεσματικότητα τού παραγωγικού μηχανισμού, κατά συν
έπειαν καί μέ τήν άνταγωνιστικότητα τού έθνικοΰ προϊόντος. 'Ως
έκ τούτου ή διερεύνησις τού συγκοινωνιακού προβλήματος τής περι
φέρειας Πρωτευούσης παρουσιάζει γενικώτερον Ενδιαφέρον.
Άντικείμενον τής παρούσης μελέτης είναι ή άναλυτική έρευνα τού
άνωτέρω προβλήματος καί ή συμβολή εις τήν προσπάθειαν τού φορέως τής συγκοινωνιακής πολιτικής διά τήν άρίστην όργανωτικήν
καί τεχνοοικονομικήν άντιμετώπισίν του.
Ώς γνωστόν, τό συγκοινωνιακόν πρόβλημα τής Πρωτευούσης, συνδεόμενον μέ πλήθος προβλημάτων, είναι σύνθετον. Ή άνά χείρας
έργασία περιορίζεται μόνον είς τό πρόβλημα τής μεταφοράς άνθρώπων διά συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως.
Τό Κράτος κατέβαλε άξιόλογον προσπάθειαν έπεκτάσεως όσον
καί έκσυγχρονισμοΰ τού οδικού δικτύου καί τών συγκοινωνιακών
μέσων τής περιφέρειας Πρωτευούσης, χάρις είς τήν όποιαν έπετεύχθη αισθητή βελτίωσις τής καταστάσεως. Οί διαμορφώνοντες όμως
τό πρόβλημα παράγοντες δέν έδαμάσθησαν, είσέτι, διά τών ληφθένντων μέτρων όλοσχερώς. Τό πρόβλημα έξακολουθεΐ άκόμη νά ύπάρχη, θά άπαιτηθοΰν δέ πρός λύσιν του έτι μεταλύτεραι καί πρός
πλείονας κατευθύνσεις προσπάθειαι.
Τό συγκοινωνιακόν πρόβλημα τής Πρωτευούσης δέν είναι απλώς
τεχνικόν άλλά σύνθετον άνθρώπινον πρόβλημα. Κατά συνέπειαν ή
περαιτέρω προσπάθεια φωτισμού του, άπό τής συνθετικής του ΐδίμ
πλευράς, είναι άναγκαία καί πολλαπλώς χρήσιμος τόσον διά τήν
καθαρόν έρευναν όσον καί διά τήν πολιτικήν τής άντιμετωπίσεώς του.

*
δέν ύπάρχει συνθετική μελέτη τού προβλήματος, τά συμπεράσματα
τής όποιας νά δύνανται νά άποτελέσουν βάσιν συνεπούς καί (ολο
κληρωμένης πολιτικής ώς καί όρθοΰ προγραμματισμού.

Ώρισμέναι πλευραί τού προβλήματος άπησχόλησαν κατά καιρούς
τήν έρευναν, διάφορα δέ μέτρα, άξιόλογα, ύπεδείχθησαν. Παρά ταΰτα,
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Πρός έκπλήρωσιν τών άνωτέρω σκοπών, τήν έξαγωγήν δηλαδή
ορθών αναλυτικών, αλλά καί έφαρμοσίμων έν ταύτώ, κανονιστικών
συμπερασμάτων, άπαιτεΐται άπακριβής τοποθέτησις τού προβλήμα
τος καί άνάλυσις τών πληθυντικών, τεχνικών, κοινωνικών, οικονο
μικών, όργανωτικών καί θεσμικών παραγόντων, οί όποιοι τό συνθέ
τουν.

άνεπαρκείας τών έπιχειρηματικών φορέων καί τού κράτους.’Αξίζει
νά τονισθή ιδιαιτέρως ότι ό συγγραφεύς εις τό κεφάλαιον τούτο, ώς
άλλωστε καί εις τήν όλην τήν μελέτην του, άντιμετωπίζει τό συγ
κοινωνιακόν πρόβλημα τών ’Αθηνών ώς «άνθρώπινον πρόβλημα»,
ήτοι τό έξετάζει άπό πολλαπλής καί συνθέτου σκοπιάς, τόσον ώς
πρός τά αίτια όσον καί ώς πρός τά άποτελέσματα καί τάς έν γένει
έπιπτώσεις του, διαφεύγων οΰτω τόν κίνδυνον υίοθετήσεως τής περιωρισμένης καί μυωπικής όπτικής τεχνικού, ώς συμβαίνει εις πολλάς
τοιαύτας έργασίας. Δέν άποστέργει, έπί πλέον, ό συγγραφεύς νά
συνδυάση διάφορα «λεπτομερειακά» ζητήματα πρός τό όλον πρό
βλημα καί νά ύπογραμμίση τάς έπιπτώσεις των. Οΰτω, άναφερόμενος
εις τοιαΰτα ζητήματα (ώς λ.χ.): μή άκριβής τήρησις τών δρομολο
γίων, άνυπαρξία κενών θέσεων κατά τήν άναχώρησιν έκ τών άφετηριών πρός έξυπηρέτησιν τών άναμενόντων εις τάς ένδιαμέσους
στάσεις έπιβατών, πλημμελής συντήρησις καί έν γένει ή ϋπαρξις
τοιούτων ζητημάτων είναι τεραστία όχι μόνον άπό όργανωτικής
άπόψεως καί άπό άπόψεως άποτελεσματικότητος τού συστήματος
τών συγκοινωνιών, άλλά καί διά τό νόημα τής Δημοκρατίας, ή όποια
δέν είναι δογματική άρχή ή θεωρητικόν σχήμα άλλ’ έμπειρία καί
τρόπος ζωής (Experience). Ή άντιδημοκρατική διαφοροποίησις τών
πολιτών έμπροσθεν τών λεωφορείων εις πολίτας έμπροσθίας καί πολίτας όπισθίας θύρας, ή όποια παρετηρεΐτο μέχρι πρό τίνος, άπετέλει κατάφωρον παραβίασιν τής βασικής δημοκρατικής άρχής τής
ίσης μεταχειρίσεως τών πολιτών καί τής δημοκρατικής εύπρεπείας.
Ή άντιμετώπισις τής άντιδημοκρατικής ταύτης καταστάσεως ύπό
τού άρμοδίου 'Υπουργείου κατά τά τελευταία έτη υπήρξε θετική
συμβολή εις τήν ένεργόν Δημοκρατίαν διά τής καλλιέργειας αύτοΰ
τούτου τού «βιώματος τής Δημοκρατίας». Τό μέτρον όμως τούτο
ώς καί άλλα μέτρα έξ ίσου ουσιαστικά — τά όποια όδηγούν εις τήν
παγίωσιν δημοκρατικής κοινωνικής συμπεριφοράς, εις τήν άνάπτυξιν δημοκρατικού κλίματος καί εις τήν προστασίαν τής κοινωνικής
τάξεως, έχουν άνάγκην νομικής κατοχυρώσεως διά τής δημιουργίας
μιάς ειδικής κατηγορίας «ιδίων» άντικοινωνικών άδικημάτων (Delicta Propria) διωκομένων αύτεπαγγέλτως καί κολαζομένων δι’ ιδιαι
τέρως αυστηρών ποινών, ώς στρεφομένων κατά τού κοινωνικού συν
όλου. Πράγματι ή έμπέδωσις, εις τήν καθημερινήν πρακτικήν, τής
δημοκρατικής κοινωνικής συμπεριφοράς τού έπιβατικού κοινού παρίσταται έπειγόντως άναγκαία καί δέν δύναται νά έπαφεθή εις τήν
αύτόματον καί αύτοδύναμον άνάπτυξιν της ύπό μόνην τήν πίεσιν
τής σταδιακής συνειδητοποιήσεως τής άναγκαιότητός της παρά τών
ένδιαφερομένων. Διότι, εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν, θά ήτο κατ’
άνάγκην βραδεία, άνεπαρκής καί άτελής, έν συγκρίσει μάλιστα πρός
τόν καλπαστικόν ρυθμόν μέ τόν όποιον έπεκτείνεται ή χρήσις τών
συγκοινωνιακών τούτων μέσων, λόγψ τής άπό ήμέρας εις ήμέραν
πληθυσμιακής καί οικιστικής αύξήσεως τής Πρωτευούσης καί τής
παραλλήλου άναπτύξεως τού συγκοινωνιακού δικτύου. Καί δέν πρέ
πει νά άγνοηθή ότι ή Πρωτεύουσα είναι τό έπίκεντρον τής έλξεως
πληθυσμού άπό τήν ύπαιθρον, ήτοι πληθυσμού ό όποιος δέν είναι
είθισμένος εις τήν καθημερινήν καί συνεχή χρήσιν τών μαζικών συγ
κοινωνιακών μέσων καί εις τήν σύστοιχον κοινωνικήν συμπεριφοράν.
Καλείται, όθεν, ή ώργανωμένη κοινωνία, ήτοι ό κρατικός μηχανι
σμός, νά έπισπεύση τήν συνειδητοποίησιν τών κοινωνικών άξιών,
έφ’ών έπιστηρίζεται ή συμπεριφορά αύτη, καί νά τήν έπιβάλη διά
θεσπίσεως ειδικών νομικών κανόνων καί ειδικών διοικητικών μέ
τρων. Τοιουτοτρόπως ό ρόλος τού Κράτους θά είναι, εις τόν τομέα
τούτον, κατ’ έξοχήν έκπαιδευτικός, ώστε νά δύνανται νά άντιμετωπισθοΰν έπιτυχώς τά έκ τής άκαθέκτου εισβολής τών μαζικής χρή
σεως συγχρόνων τεχνολογικών μέσων άνακύπτοντα προβλήματα.
Τοΰτ’ αύτό ισχύει, έξ ίσου καί παραλλήλως, καί διά τήν έπειγόντως
άναγκαίαν έπαγγελματικήν καί κοινωνικήν έπιμόρφωσιν τού προσω
πικού τών συγκοινωνιών.
Έπί πλέον ό συγγραφεύς δέν έπιθυμεΐ νά έμφανίση εις τόν άναγνώστην τάς άπόψεις του μονοπλεύρως, άγνοών τάς άπόψεις άλλων
έρευνητών τού προβλήματος. Άντιθέτως, έκδηλος ή είναι προσπά
θεια τού συγγραφέως νά παρουσιάση άντικειμενικώς παν ότι έχει
έπί τού προβλήματος ύποστηριχθή, διά τούτο καί ένημερώνει, κατά
συνοπτικόν άλλά πλήρη τρόπον, τόν άναγνώστην τόσον έπί τής με
λέτης τών Devillers καί Agezou διά τόν ύπόγειον σιδηρόδρομον όσον
καί έπί τής εύρυτέρας έρεύνης τού Wilbur Smith καί τής όμάδος του
περί τών σημερινών συνθηκών κυκλοφορίας, τών χαρακτηριστικών
της καί τών προτεινομένων λύσεων.

Ή προκειμένη μελέτη περιλαμβάνει τά έξης κύρια μέρη: α) Τό
κυρίως πρόβλημα β) Άνάλυσιν τών παραγόντων οί όποιοι τό συνθέ
τουν γ) Τάς έλλείψεις οικιστικού προγραμματισμού καί συγκοινω
νιακών μέσων, τάς όργανωτικάς άνεπαρκείας τών έπιχειρηματικών
καί λοιπών φορέων, ώς καί τήν στάθμην τού άνθρωπίνου παράγοντος·
δ) Όλοκλήρωσιν τού συγκοινωνιακού συστήματος δι’ ύπογείου σι
δηροδρομικού δικτύου (Metro),μετά τών σχετικών άπόψεων τών κ.κ.
L. Devillers καί Η. Aguzou τών περιλαμβανομένων εις «Μελέτην
έπί τών Δημοσίων Μεταφορών τής πόλεως τών ’Αθηνών»· ε) Τά κυριώτερα σημεία τής «Έρεύνης καί Μελέτης Κυκλοφορίας Λεκανο
πεδίου ’Αθηνών» τών κ.κ. Wilbur Smith and Associates' ς) Τά προκύπτοντα συμπεράσματα, ώς καί σχετικός εισηγήσεις.
’Αξίζει ιδιαιτέρως νά σημειωθή ότι ό κ. Γόρδιος, πριν ή χωρήσει
εις τήν άνάλυσιν τών αιτίων τού συγκοινωνιακού προβλήματος, έκθέτει έν πάση λεπτομερεία τά κατά τήν τελευταίαν δωδεκαετίαν ληφθέντα σχετικά μέτρα καί παρέχει πλήρη «άπογραφήν τών έκτελεσθέντων έν τή περιοχή Πρωτευούσης έργων κατά τήν δεκαετίαν
1953-1962». Ή τοιαύτη «άπογραφή» είναι λίαν πολύτιμος, άλλά δέν
είναι έφικτή ή καταχώρησίς της άπό τάς στήλας τού περιωρισμένου
χώρου τού Λευκώματος.
Διά τών έργων τής όκταετίας τών Κυβερνήσεων τής ΕΡΕ άπεσοβήθησαν τά άμεσα άδιέξοδα τού συγκοινωνιακού προβλήματος τής
Πρωτευούσης καί παρεσχέθησαν τά άναγκαϊα χρονικά περιθώρια
πρός ούσιαστικήν μελέτην αυτού καί άντιμετώπισίν του διά ριζικών
μέτρων μακροπνόου προγραμματισμού.
Τό δεύτερον μέρος τού βιβλίου είναι άφιερωμένον εις τήν
ένδελεχή άνάλυσιν τών αιτίων τού προβλήματος. Συγκεκριμένως
άναλύει τάς πληθυσμιακάς πιέσεις εις τόν χώρον τής Πρωτευούσης,
διεξερχόμενος τά ιστορικά, τά δημογραφικά καί πολιτικά, ώς καί
τά κοινωνικοοκονομικά αίτια τής δημιουργίας των, έν συνεχείμ δέ
άναφέρεται εις τήν ειδικήν μορφήν τού κυκλοφοριακοΰ φόρτου τής
περιοχής έκ τού αύτοκινήτου καί τών άλλων οχημάτων.
Οί συνθέτοντες τό συγκοινωνιακόν πρόβλημα τής Πρωτευούσης
παράγοντες — γράφει ό κ. Γόρδιος — άποτελοΰν πλέγμα πολλών
καί ποικίλων αιτίων, ήτοι αιτίων ιστορικών, δημογραφικών, οικο
νομικών, άνθρωπογεωγραφικών, διοικητικών, όργανωτικών, μορφής
άγοράς, θεσμών καί συνηθειών. Τά αίτια ταΰτα διαπλέκονται καί δια
μορφώνουν σειράν θετικών καί άρνητικών παραγόντων οΐτινες, κατά
μίαν άδράν ταξινόμησιν, θά ήδύναντο νά έκφωνηθοΰν ώς ακολούθως:
α) Ή πληθυσμιακή καί οικιστική ύπερανάπτυξις τής Πρωτευούσης
καί ό διοικητικός καί πνευματικός συγκεντρωτισμός· β) Ή έλλειψις
δυναμικού ρυθμιστικού σχεδίου, οικιστικού προγραμματισμού καί
όρθής χωρονομικής κατανομής τής οικονομικής δράστηριότητος τής
Χώρας καί χωροταξικής διαρθρώσεως τού χώρου τής Πρωτευούσης
ώς καί ή κακή διάρθρωσις τών οικισμών γ) Ή «ύστέρησις» τής άναπτύξεως τών συγκοινωνιακών μέσων καί αί μεταβολαί τού όγκου
καί τής πυκνότητος αυτών δ) Αί οργανωτικοί καί διοικητικοί άνεπάρκειαι τών συγκοινωνιακών φορέων καί τού Κράτους· ε) Ή μορφή
τής άγοράς τών υπηρεσιών τών συγκοινωνιακών μέσων ώς άτελώς
άνταγωνιστική· ζ) Ή χαμηλή στάθμη τού άνθρωπίνου παράγοντος
καί τών θεσμών.
’Ακολουθεί έν συνεχεία ή άνάλυσις ένός έκάστου τών παραγόντων
τούτων καί τό δεύτερον τούτο μέρος τής μελέτης κλείει μέ τήν παρα
τήρηση» ότι:
Τά όρια τής άναμενομένης αύξήσεως τού άριθμοΰ τών αύτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως εις τήν Πρωτεύουσαν είναι πολύ μεγάλα
λόγω: α) τής αύξήσεως τού συγκεντρωμένου πλούτου καί τής ύπάρξεως ύπερεισοδημάτων εις ώρισμένα στρώματα τού πληθυσμού τής
Πρωτευούσης τά όποια διαφεύγουν τήν φορολογικήν σύλληψιν β)
τών μεγάλων διεθνών καί έσωτερικών μιμητικών έπιδράσεων εις τήν
χρήσιν τού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως· γ) τής αύξήσεως τών
τουριστικών αύτοκινήτων καί τού τουριστικού ρεύματος· δ) τής υψη
λής ροπής πρός εισαγωγήν, έν συνδυασμώ πρός τήν έλευθερίαν τών
εισαγωγών, τροφοδοτουμένης ύπό τών υψηλών εισοδημάτων καί τού
διεθνούς Demonstration Effect- ε) τής μεγάλης διασποράς τού πλη
θυσμού καί τής μετακινήσεώς του άπό τό Κέντρον πρός τά άκρα τής
περιοχής.

Τό τελευταΐον μέρος τής μελέτης περιλαμβάνει τά συμ
περάσματα καί τάς εισηγήσεις διά τήν έπίλυσιν τού συγκοινωνιακού
προβλήματος τής Πρωτευούσης.
Θά άπετέλει παράλειψιν άσυγχώρητον έάν δέν άνεγνωρίζετο ή
έξαιρετική έπιμέλεια καί πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα καλαίσθη
τος παρουσίασις τών Πινάκων, Διαγραμμάτων καί Χαρτών, οί όποιοι
συνοδεύουν τήν μελέτην, ώς άλλωστε καί τού όλου βιβλίου.
’Αξίζει λοιπόν τών πλέον θερμών συγχαρητηρίων ό έπιμεληθείς
τήν έκδοσιν κ. I. Σκαζίκης, ό Καθηγητής τής Άνωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών κ. Κ. Γραμματόπουλος, όστις έφιλοτέχνησεν τό
ώρμιότατον έξώφυλλον, καθώς καί τό Τυπογραφεΐον Φ. Κωνσταντινίδη καί Κ. Μιχαλά όπου έξετυπώθη τό έξαίρετον τούτο βιβλίον
τό όποιον δικαίως έχαρακτηρίσθη ύπό τής Κριτικής ώς «έκδοτικόν άριστούργημα».

Ή γενική αΰτη άνάλυσις χαράσσει τό πλαίσιον έντός τού όποιου
ό συγγραφεύς δύναται νά ταξινομήση τάς συγκεκριμένας του δια
πιστώσεις ώς πρός τήν παρούσαν άσφυκτικήν κατάστασιν τών συγ
κοινωνιών τής περιοχής. Οΰτω εις τό τρίτον μέρος τής με
λέτης έξετάζονται λεπτομερώς αί ύστερήσεις καί άνεπάρκειαι αί
όποΐαι άναφέρονται τόσον εις τήν έλλειψιν δυναμικού ρυθμιστικού
σχεδίου καί οικιστικού προγραμματισμού, όσον καί εις τήν πλημ
μελή άνάπτυξιν τών συγκοινωνιακών μέσων καί τάς όργανωτικάς
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