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Στην πρόταση νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ άρΟρ. 1 παρ. 3 
τού Π.Λ._933/7.j «7ΐζρΙ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κω
δικό;».

Πρϋς ι>]ΐ· Βονλήν τών 'Ελλήνων

Ό Κώδικας περί Δήμων καί Κοινοτήτων ορίζει ότι «γιά 
ά άνακηρυχθή ένας Δήμος, πρέπει ή νά είναι πρωτεύουσα 

Ν'οαού ή νά έχει πληθυσμό πάνω άπό 10.000 κατοίκους. Σε 
1λ<ος δέ εξαιρετικές περιπτώσεις Δήμος ά'.ακηρύσσεται καί ή 
Κοινότητα εκείνη, πού έχει χαρακτηριστεί σάν λουτρύπο- 
,η».

’Άν στη δεύτερη, τήν εξαιρετική περίπτωση, σκοπός τοΰ 
,ομοθέτη είναι νά προσδώσει στον ’Οργανισμό της Τοπικής 
νΰτοδιοίκησης, στόν χώρο τής οποίας λειτουργούν ιαματικές 
τηγές, ιδιαίτερο κύρος, λόγω τής συρροής πολλοϋ πλήθους 
,ουομένων, ίσης, άν όχι καί μεγαλύτερης σημασίας σκοπιμό
τητα εξυπηρετεί ή ανακήρυξη σάν Δήμων, των Κοινοτήτων 
κείνουν, στην περιφέρεια των όποίουν υπάρχουν σημαντικά 
αρχαιολογικά ευρήματα καί λειτουργεί Μουσεΐον ή είναι πρω- 
τεύουσαι ’Επαρχιών. Διότι κατ’ αυτόν τόν τρόπον, όχι μόνο 
-ονίζεται ή ιδιαίτερη προσοχή καί φροντίδα τής Πολιτείας 
-,ά νά προβάλλει τή βαρύνουσα σημασία τής ’Επαρχίας, τόν 
ίρχαιολογικό πλούτο καί την πολιτιστική σημασία του, αλλά 
ιαί προωθούνται,τά σχέδια άνάπτυξης τής τουριστικής κίνη

σης, στήν οποία ή Πολιτεία ορθά στηρίζει καί τις επιδιώξεις 
της γιά την είσρροή συναλλάγματος στή χώρα μας, αλλά καί 
τήν προβολή της στο διεθνές ενδιαφέρον. Δεν μιλάμε βέβαια 
-.ά τούς χώρους εκείνους στούς οποίους απλώς υπάρχουν 
'ρχτ'ολογικά ευρήματα, διότι ή Ελλάδα ολόκληρη καί στην 
τιό . πόμάκρη γωνιά της έχει τέτοια ευρήματα. Τονίζουμε 
ίμως την άνάγκη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, πού ήδη, 
ΐπό τις μέχρι σήμερα αρχαιολογικές έρευνες καί άνασκαφές, 
τροέβαλ.αν τέτοιας σημασίοις ευρήματα, ώστε χρειάστηκε ή 
ίδρυση καί λ.ειτουργία Μουσείου.

Δέν πρέπει όμως νά διαφεύγει τής προσοχής μας καί τό 
γεγονός ότι ή ύπαιθρος χώρα, λόγω τής εντόνου εσωτερικής 
-ιαί έξωτερικής μεταναστεύσεως, έχει τελείως άπογυμνωθεΐ 
άπό τό δυναμικό καί ζωηφόρο στοιχείο, στο όποιο πρέπει νά 
στηρίζεται τό Κράτος.

“Αν λοιπόν μέ τόν τρόπο αυτό προκαλέσουμε τό ένδιαφέ- 
ον όσων παρέμειναν ή εκείνων, πού μπορούν νά βρούν έν- 
ιαφέρον καί νά έπιστρέψουν στη γωνιά τοϋ ενδιαφέροντος 
ων, πρέπει νά κερδίζουμε μιας αποφασιστικής σημασίας 
άχη γιά τήν συγκράτηση τού λαού στον τόπο του. Τέτοιο 

κοπό θά εξυπηρετεί άναντίρρητα καί ή ονομασία τών πρω- 
ευουσών τών επαρχιών σάν Λήμων.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι δίνοντας τήν εντύπωση προαγωγής 
μιας τέτοιας Κοινότητας σέ Δήμο, φυσάμε μια πρώτη πνοή 
καί άναθεομαίνουμε τόΰς δεσμούς όλων τών νέων τής έπαε- 
χίας. πού βλέπουν νά ρημώνει ή ύπαιθρος καί ωθούμε πρός 
τήν βελτίωση τών όρων τής ζωής της.

Ανάγκη όμως νά πούμε στο σημείο αύτό ότι ή ύποτονικό- 
τητα τής ζωής και κίνησις τών Δήμων καί Κοινοτήτων, δέν 
οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολλοί οί Δήμοι καί αί Κοι
νότητες, άλ.λ.ά στό ότι έχουν στερηθεί πρώτα άπό τά οικονο
μικά τους καί δεύτερο γιατί απομακρύνθηκαν άπό τή δρα
στηριότητα γιά τή λύση τών τοπικών προβλημάτων μέσα 
στό δαίδαλ,ο τής γραφειοκρατίας τών Νομαρχιών κ.λ.τ.

Νομίζουμε ότι ή προτεινομένη τροποποίηση τού Νόμου 
σημαντικά θά σνντελέσει όχι μόνο στή βελτίωση τής επαρχίας 
άπό άπόψεως ένισχύσεως τού τόνου τής ζωής της. άλλ,ά καί 
πολλ.απλ.ώς θά ωφελήσει τήν ’Εθνική οικονομία.

Έν ΆΟήναις τή 23 ’Ιουνίου 197S
Οί Προτείνοντες Βουλευτές

Γεώργιος Σερ σανός. Γεώργιος Π χπαϊημητριου. Γρηγόριος 
Κασιμάτηις, Άσλ.άνης Κώστας, Γιάννης Ζαφειρόπουλος. 
Άλέχος Δαριίανάχης, Στέφανος Τσασάρας, Άν. I. Π 
χονής, Βασ. ’Αγοραστής, Γιώργος Κατσιμπάροης.

ΠΡΟΊΆΣΙΙ ΝΟ.ΜΟΤ
Περί τροποποιήσεως τού άρΟρ. 1 παρ. 3 τού Π.Δ. 933/75- 

«περί Δημοτικού καί Κοινοτικού Χώδικος».
Άρθρο 1.

παρ. 3. Κοινότητες χαρχκτηρισθείσχι καί χαρακτηριζό- 
μεναι κατά τάς κειμένας διατάξεις ώς λουτροπόλεις, ή Κοι
νότητες πληθυσμού κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν άνω τών 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κατοίκων είς τήν περι
φέρειαν τών οποίων λειτουργούν άρχαιολογικά Μουσεία καί 
Κοινότητες πού είναι πρωτεύουσαι ’Επαρχιών, δύνανται νά 
άναγνωρισθούν είς Δήμους διά Πρ. Διατάγματος, προκαλ.ου- 
μένου υπό τού 'Υπουργού τών Εσωτερικών.

Έν Άθήναις τή 23 ’Ιουνίου 1978
. Οί προτείνοντες Βουλευτές

Γεώργιος Σερπάνος^ Γεώργιος Π απαδημητρίου, Γρηγόριος 
Κασιμάτηι;, Άσλάνης Κώστας, Γιάννης Ζαφειρόπου/,ος, 
Άλέχος Δαριδανάχης, Στέφανος Τσαπάρας,ήΑν. I. Πε- 

. χονής, Βασ. ’Αγοραστής, Γιώργος Κατσιμχάρϊης.


