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Περίληψη

Ο Νομός Ροδόπης αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω 

της συνύπαρξης σ’ αυτόν διαφορετικών εθνοτικών στοιχείων. Οι πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν για την ανάπτυξη της περιοχής ήταν αποσπασματικές και δεν 

επέφεραν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Η γεωγραφική απομόνωση κι η 

ανομοιογένεια του πληθυσμού αποτέλεσαν τους κατεξοχήν ανασταλτικούς 

παράγοντες της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής μελέτης. Όμως, οι δυναμικές του 

Νομού εμφανίζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον κι είναι ικανές να μετατρέψουν τα 

προαναφερθέντα μειονεκτήματα σε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στο πλαίσιο αυτό, 

απαραίτητος είναι ο σχεδιασμός και συντονισμός των αναπτυξιακών ενεργειών, ώστε 

να αποφευχθούν πολιτικές του παρελθόντος, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από 

αποσπασματικότητα κι αναποτελεσματικότητα.

Abstract

The Prefecture Rodopi constitutes a region with particular characteristics, mainly 

because the coexistence in this of different nationality elements. The policies that 

were applied for the growth of region were fragmentary and did not involve 

multiplicative results. The geographic isolation and the inhomogeneousness of 

population constituted the eminently suspensive factors of developmental course of 

region of study. However, dynamic the Prefecture they present exceptional interesting 

and they are capable to change the mentioned before disadvantages in comparative 

advantages. In this frame, essential are the planning and co-ordination of 

developmental energies, so that are avoided policies of past, what were characterized 

by fragmentation and inefficiency.
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αφορά στην καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

Νομού Ροδόπης, καθώς και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που ουσιαστικά επιχειρείται είναι η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας των τελευταίων στην ανάπτυξη κι ευημερία της περιοχής.

Ο Νομός Ροδόπης αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω 

της ανομοιογένειας του πληθυσμού, καθώς εδώ και πολλά χρόνια συνυπάρχει το 

χριστιανικό με το μουσουλμανικό στοιχείο. Αν σ' αυτό προστεθεί κι η γεωγραφική 

ιδιομορφία του εξεταζόμενου Νομού, δικαιολογείται εν μέρει η αναπτυξιακή 

υστέρηση που παρουσιάζει, καθώς έμεινε έξω από την δυναμική αναπτυξιακή πορεία 

του αστικοβιομηχανικού άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια καταγραφή των ιστορικών, 

γεωγραφικών, κοινωνικών, δημογραφικών κι οικονομικών χαρακτηριστικών του 

Νομού Ροδόπης. Πρόκειται, δηλαδή, για μια περιγραφή όλων εκείνων των στοιχείων 

που προσδιορίζουν το φυσιογνωμικό προφίλ της περιοχής

Στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνονται οι παράγοντες που αντικατοπτρίζουν τις 

δυναμικές κι αποτελούν εφαλτήρια της ανάπτυξης της περιοχής μελέτης, καθώς κι 

εκείνοι που αποτέλεσαν εμπόδια στην αναπτυξιακή της πορεία. Η επίδραση του 

δίπολου Αθήνας - Θεσσαλονίκης, η εσωτερική ανομοιογένεια του πληθυσμού, καθώς 

κι η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες 

που επέδρασαν ανασταλτικά όσον αφορά στην ανάπτυξή της.

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα σημαντικότερα αναπτυξιακά προγράμματα 

που εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται στον εξεταζόμενο Νομό. 

Παρουσιάζονται εκτενώς οι βασικές αρχές τους, οι σκοποί και στόχοι τους, όπως 

επίσης κι οι Δήμοι κι οι Κοινότητες όπου εφαρμόζονται. Αναλυτικότερα τα 

προγράμματα αυτά είναι τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Τ.Α.Π.), το 

Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ και τα 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.).
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς 

έρευνας που διεξάχθηκε σ’ όλους του Δήμους και τις Κοινότητες της περιοχής 

μελέτης, εξαιρουμένου του Δήμου Κομοτηνής, λόγω άλλης τάξης μεγέθους, καθώς 

και της Κοινότητας Οργάνης, λόγω έλλειψης στοιχείων. Τα ερωτηματολόγια στα 

οποία βασίστηκε η επιτόπια έρευνα αφορούσαν ερωτήσεις σχετικά με το προφίλ του 

κάθε Δήμου ή της Κοινότητας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και 

μειονεκτημάτων του, των μέτρων και παρεμβάσεων που έχουν παρθεί για την 

ευημερία της περιοχής, και τέλος της ύπαρξης κι αποτελεσματικότητας αναπτυξιακών 

προγραμμάτων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται κάποιες προτάσεις με απαραίτητες για την 

ανάπτυξη της περιοχής παρεμβάσεις, καθώς κι οι αναμενόμενες επιπτώσεις που θα 

έχουν. Οι προτάσεις βασίζονται σε στόχους ρεαλιστικούς και δυνατά 

πραγματοποιήσιμους.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, επιχειρείται μια κριτική θεώρηση των 

προαναφερθέντων, καθώς κι η διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η ανατροπή κι υπέρβαση 

των πρακτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, κρίνεται απαραίτητη και καίρια για 

τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μελέτης.

Ντόντη Κατερίνα______ Αναπτυξιακή προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης
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Ντόντη Κατερίνα Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προσάρτηση της Δυτικής Θράκης στον κορμό της ελληνικής επικράτειας είναι 

απόρροια της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923. Η μεγάλη στρατιωτική ήττα της 

Ελλάδας κατέληξε στην ανατροπή της Συνθήκης των Σεβρών που είχε καθιερώσει, 

για μικρό χρονικό διάστημα, τη Μεγάλη Ελλάδα των δυο ηπείρων και των πέντε 

θαλασσών. (Ακαδημία Αθηνών, 1995: 7)

Με τη Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) ορίστηκε ο ποταμός Έβρος ως 

σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, παραχωρήθηκαν στην Τουρκία μαζί με την 

Ανατολική Θράκη τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, η στρατηγική περιοχή του 

Καραγάτς και αποφασίστηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Από την ανταλλαγή 

εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της 

ελλαδικής Θράκης. Η Σύμβαση της Ανταλλαγής που προηγήθηκε της γενικής 

Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης και προσαρτήθηκε σ’ αυτήν, θεωρήθηκε ως η 

νεότερη και μοναδική στο είδος της περίπτωση διεθνούς συμφωνίας ανταλλαγής 

πληθυσμών σε τόσο ευρεία κλίμακα και από την πλευρά της Κοινωνίας των Εθνών 

προτάθηκε ως υποδειγματική λύση του ζητήματος των μειονοτήτων. Είναι γεγονός 

πάντως ότι κατά τη στιγμή της υπογραφής της, όλοι οι συμπράξαντες απέφυγαν με 

επιμέλεια να αναλάβουν την ευθύνη της ιδέας για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του 

μέτρου. Η ελλαδική Θράκη αποτέλεσε τη μοναδική εδαφική ζώνη έκτασης 8.586 

τετραγωνικών χιλιομέτρων η οποία τελικά παρέμεινε στην Ελλάδα μετά τις 

σημαντικές προσκτήσεις των Βαλκανικών Πολέμων και αυτό μετά από πολιτικές και 

στρατιωτικές διεργασίες, αφού οι Τούρκοι ζήτησαν η περιοχή να γίνει αυτόνομη. Η 

απελευθέρωση της περιοχής απέδωσε στην ελληνική επικράτεια γεωγραφικό εύρος 

που κάλυπτε, με εξαίρεση τη στενή λωρίδα περί την Αίνο της ανατολικής Θράκης, 

ολόκληρη σχεδόν την νότια ακτή της Βαλκανικής Χερσονήσου και κατά τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο ήταν ο χώρος όπου θα γινόταν η εγκατάσταση των προσφύγων. 

(ΜαλκίδηςΦ., 1995: 77-78)
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Ντόντη Κατερίνα Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με άλλες διεθνείς ρυθμίσεις πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών 

μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, που σε ένα βαθμό αφορούσε και την περιοχή της 

Θράκης. (Ακαδημία Αθηνών, 1995:8)

Η αποχώρηση από τη Δ. Θράκη, σε μεγάλο ποσοστό, των αλλογενών πληθυσμών 

και η εγκατάσταση στην περιοχή αυτή μεγάλου αριθμού Ελλήνων από τη Μ. Ασία, 

την Α. Θράκη και την Α. Ρωμυλία σταθεροποίησε τη δημογραφική σύνθεση της 

περιοχής αποφασιστικά σε όφελος της Ελλάδας. Έτσι, με την ολοκλήρωση της 

ανταλλαγής των πληθυσμών, παρέμειναν στην περιοχή της Θράκης 86.793 

μουσουλμάνοι, επί συνόλου 350.000 περίπου κατοίκων, στη δε Κωνσταντινούπολη 

περί τους 300.000 Έλληνες. (Ακαδημία Αθηνών, 1995: 8)

Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Θράκη υφίσταται τη δεύτερη βουλγαρική 

κατοχή, οπότε τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο συστηματικού εκβουλγαρισμού του 

πληθυσμού, σημαντικό μέρος του οποίου αναζήτησε καταφύγιο σε περιοχές της 

Ελλάδας που βρίσκονταν υπό γερμανική ή ιταλική κατοχή. Το γεγονός αυτό είχε, 

πέραν των υλικών, πολύ σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες, γιατί καταγράφηκε 

στη συλλογική μνήμη των πολιτών ως μόνιμη αμφισβήτηση της ελληνικής 

κυριαρχίας και απειλή αλλοίωσης των δημογραφικών και εθνικών χαρακτηριστικών 

της περιοχής. (Ακαδημία Αθηνών, 1995: 8)

Η απελευθέρωση της Θράκης, με τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, δεν 

ήταν αρκετή για να εξαλείψει τις πρόσφατες μνήμες και να εδραιώσει ένα 

αίσθημα ασφάλειας και μονιμότητας για το μέλλον της περιοχής. Ο εμφύλιος 

πόλεμος που ακολούθησε και οι μακροχρόνιες συνέπειες του τροφοδότησαν το 

αίσθημα ανασφάλειας με ότι αυτό συνεπάγεται. Με τη λήξη του εμφύλιου πολέμου 

κι ειδικότερα από τα μέσα της δεκαετίας του ‘50 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

‘70 έχουμε μια σταδιακή μετατόπιση της «εξωτερικής απειλής», από βορρά προς 

ανατολάς. Η μετατόπιση αυτή έχει να κάνει με την αδιάλλακτη εξωτερική πολιτική 

της Τουρκίας για το θέμα της Θράκης, που έχει αμφίδρομη σχέση με την ύπαρξη της 

μουσουλμανικής μειονότητας στην περιοχή, αλλά και παράλληλα με την στάση της 

Βουλγαρίας που έδωσε δείγματα ευμενούς ουδετερότητας, δεδομένης της 

μονομερούς απόσυρσης των βουλγαρικών στρατευμάτων προκάλυψης σε μεγάλο 

βάθος από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. (Ακαδημία Αθηνών, 1995: 8)
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1.2. Ο ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Θράκη αποτελεί το βορειοανατολικό άκρο της χώρας, καταλαμβάνει το 6,7 % της

συνολικής έκτασής της και περιλαμβάνει τους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
<

Οι τρεις νομοί αποτελούν σήμερα τη Δυτική Θράκη, το ελληνικό τμήμα της Θράκης 

του οποίου τα όρια διαμορφώθηκαν μετά από έντονες συγκρούσεις της χώρας μας με 

την Τουρκία και τη Βουλγαρία. (Γεωργιτσοπούλου Μ., 1999:3)

Δυτικά συνορεύει με την Ανατολική Μακεδονία (Νομοί Καβάλας και Δράμας), 

βόρεια με τη Βουλγαρία, ανατολικά με την Τουρκία και νότια με το Θρακικό 

πέλαγος. Οι ποταμοί Έβρος και Νέστος αποτελούν το ανατολικό και δυτικό όριό 

της. Η έκταση της Θράκης ανέρχεται σε 8.578 τετρ. χλμ. Διοικητικά διαιρείται 

στους νομούς Ξάνθης (Ξάνθη, 1.793 τετρ. χλμ.), Ροδόπης (Κομοτηνή, 2.543 τετρ. 

χλμ.) και Έβρου (Αλεξανδρούπολη, 4.242 τετρ. χλμ.). Υπάρχουν συνολικά 8 

επαρχίες, 8 δήμοι, 151 κοινότητες και 544 οικισμοί. Ο πληθυσμός της ανέρχεται 

σε 345.220 κατοίκους (1981) με πυκνότητα 40,2 κάτοικοι ανά τετρ. χλμ. 

(αντίστοιχη πυκνότητα του συνόλου της χώρας 73,8 κάτοικοι ανά τετρ. χλμ.). 

Κυριαρχεί ο αγροτικός πληθυσμός (172.127 κάτοικοι· αστικός: 121.910,

ημιαστικός: 51.183. Η διαφορά αυτή γίνεται εντονότερη στο νομό Κομοτηνής). 

Κατά την τελευταία δεκαετία αυξάνεται σταθερά ο αστικός και ημιαστικός 

πληθυσμός και μειώνεται η μετανάστευση (ιδίως η εξωτερική), που ήταν πολύ 

μεγάλη κατά την περίοδο 1961-1970. (Μπακιρτζής, X. κ.α., 1989:15)

Από μορφολογική άποψη η επιφάνεια της Θράκης συγκροτείται από έναν επιμήκη 

ορεινό όγκο, που ανήκει στην οροσειρά της Ροδόπης και αναπτύσσεται στα βόρεια 

κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, κι από την εύφορη πεδιάδα της 

Θράκης, που εκτείνεται στα νότια και τα νοτιοανατολικά, κατά μήκος των 

θαλάσσιων ακτών και των συνόρων με την Τουρκία. Κυριότερα όρη της είναι το 

ΓΙαπίκιο (κορυφή Γυφτόκαστρο 1.827 μέτρα) και ο Ίσμαρος. Από υψομετρική 

άποψη ο θρακικός χώρος διαρθρώνεται σε πεδινό (υψόμετρο μέχρι 200 μ.): 4.139 

τετρ. χλμ. ή 48,3%, σε ημιορεινό (υψόμετρο από 201 μέχρι 600 μ.): 2.156 τετρ. 

χλμ. ή 25,1% και σε ορεινό (υψόμετρο μεγαλύτερο των 601 μ.): 2.283 τετρ. χλμ. ή 

26,6%. Η θρακική πεδιάδα αποτελείται από τρεις ενότητες, που αντιστοιχούν στους 

τρεις νομούς. Με περισσότερη πεδιάδα εμφανίζεται ο νομός Έβρου (62,37%) σε
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σχέση με τους νομούς Ροδόπης (37,6%) και Ξάνθης (30,0%).( Μπακιρτζής, X. 

κ.α., 1989:16)

Επιπρόσθετα, χρήσιμο είναι να αναφερθεί σ’ αυτό το σημείο, ότι η Θράκη 

χαρακτηρίζεται από σημαντικές ιδιαιτερότητες, όντας η μοναδική περιφέρεια της 

χώρας μας με ανομοιογενείς γλωσσικά και θρησκευτικά πληθυσμούς. (Κοτζαμάνης 

Β., 2006:155) Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά των ιδιαιτεροτήτων 

αυτών.

1.2.1. Ο ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Ροδόπη, από την οποία πήρε το όνομά του το ομώνυμο όρος και ο νομός, ήταν 

σύμφωνα με τη μιυθολογία, κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος και μια από τις 

συντρόφισσες της Περσεφόνης, ενώ σύμφωνα με άλλο μύθο, ήταν κόρη του Πόντου 

ή του Στρύμονα και σύζυγος του Αίμου. Μεταμορφώθηκαν σε όρη γιατί είχαν τον 

εγωισμό να λέγονται παιδιά του Δία. (Σιγούρος Ι.Λ., 1997:19)

Ο Νομός Ροδόπης βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ελλάδας και μαζί με τους 

Νομούς Ξάνθης και Έβρου αποτελεί το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης. Είναι το 

διοικητικό κέντρο και πρωτεύουσα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θράκης, 

καθώς και η έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί 

Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου). Δυτικά συνορεύει με τον Νομό 

Ξάνθης, ανατολικά με τον Νομό Έβρου, βόρεια με την Βουλγαρία και νότια βρέχεται 

από το Θρακικό Πέλαγος. Έχει έκταση 2.543 τ.χλμ., εννέα Δήμους με πληθυσμό 

110.828 κατοίκους και συγκεντρώνει ποσοστό 1% του πληθυσμού της χώρας. 

(Καρανικόλα Π., 1999)

Το έδαφος της περιοχής χωρίζεται σε δύο ζώνες, μια ορεινή και μια πεδινή. Η ορεινή 

ζώνη με υψόμετρο άνω των 200 μέτρων περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα του Νομού. 

Καλύπτει το ένα τέταρτο της συνολικής έκτασης της περιοχής και από εκεί πηγάζουν 

ή διέρχονται οι σημαντικότεροι υδάτινοι πόροι της περιοχής. Η δεύτερη ζώνη είναι η 

πεδινή, παράλληλα στην πρώτη ζώνη και την ακτή και περιλαμβάνει το νότιο τμήμα 

του Νομού.
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Διοικητικά ο Νομός χωρίζεται σε δύο επαρχίες:

1. Η επαρχία Κομοτηνής έχει έδρα την Κομοτηνή, που είναι και η πρωτεύουσα, με 

43.362 κατοίκους.

2. Η επαρχία των Σαπών, με πρωτεύουσα τις Σάπες με πληθυσμό 7.000 κατοίκους.

1.2.2. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η Κομοτηνή αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικότερα αστικά κέντρα της Θράκης. 

Βρίσκεται στο Νομό Ροδόπης, αποτελεί την πρωτεύουσα της Θράκης, καθώς και του 

Νομού Ροδόπης και είναι έδρα της διοικητικής περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης (Α.Μ-Θ). Χτισμένη μέσα στο Θρακικό κάμπο και στους πρόποδες της 

οροσειράς της Ροδόπης σε υψόμετρο 32-38μ, είναι επίπεδη με εξαίρεση τις βόρειες 

συνοικίες της Αγίας Βαρβάρας από όπου αρχίζουν ομαλά υψώματα για να 

καταλήξουν στα νότια κράσπεδα της οροσειράς της Ροδόπης. Η ρυμοτομία της, όμως, 

δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά ακανόνιστη και δαιδαλώδης, κυρίως στην παλιά πόλη, με 

εξαίρεση τις νέες συνοικίες που δημιουργούνται. Ένα μεγάλο τμήμα (η παλαιά πόλη) 

έχει καθαρά ανατολίτικο χρώμα και κατοικείται κυρίως από Τούρκους. Η νέα όμως 

πόλη παρουσιάζει ευρωπαϊκή εμφάνιση με σύγχρονα οικοδομήματα, δρόμους, 

πλατείες και κέντρα.

Παλιότερα διέτρεχε την πόλη ο χείμαρρος Μπουκλουτζάς του οποίου έγινε εκτροπή 

το 1960 και επικάλυψη αργότερα, πάνω στην οποία διαμορφώθηκε μακρά λεωφόρος. 

Με τον τρόπο, όμως, αυτό θάφτηκε και το παρελθόν της πόλης, η οποία απέβαλε τα 

παραδοσιακά της στοιχεία (σκεπαστή αγορά, παλιά χάνια, λουτρά, παραδοσιακές 

κοινωνικές σχέσεις) κι ιδιαίτερα τις ανατολίτικες επιρροές της. (Γεωργιτσοπούλου 

Μ., 1999:3-4)

Η πόλη, η οποία αναφέρεται σε πηγές από τον 14° αιώνα και μετά, αναπτύχθηκε προς 

τα ανατολικά κατά γειτονιές και γραμμικά κατά μήκος φυσικών αξόνων - ποταμών, 

προϋπαρχόντων δρόμων (σήμερα Εγνατίας, Φιλιππουπόλεως) κλπ. Όπως συμβαίνει 

με τέτοιους οικισμούς, η Κομοτηνή χαρακτηρίζεται από πολεοδομική αναρχία, 

έλλειψη υποδομών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς ο πολεοδομικός ιστός προκύπτει
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αυθόρμητα καν η πόλη αναπτύσσεται συσσωρευτικά χωρίς σχεδίασμά. Η ιστορική 

αυτή οργάνωση είναι ορατή και σήμερα, αφού ελάχιστα διαφοροποιήθηκε. 

(Κηπουρός Σ. και Κιοσσές I., 2003:125)

Βέβαια υπάρχουν τεκμήρια για την ύπαρξη παλαιότερου πολιτισμού στη θέση της 

σημερινής Κομοτηνής που οδηγούν στα πρωτοχριστιανικά χρόνια όπως το φρούριό 

της και ο επιτύμβιος βωμός του 4ου μ.Χ. αιώνα. Η θέση της πάνω στην Εγνατία οδό, η 

οποία συνέδεε το Δυρράχιο με την Κωνσταντινούπολη, της έδινε προνόμια 

οικονομικά μέχρι την καταστροφή της από τους Βούλγαρους. Το χαρακτήρα και τη 

φυσιογνωμία της πόλης μεταβάλλουν οι εποικισμοί των Τούρκων κατά τη διάρκεια 

της τουρκοκρατίας. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου 

αιώνα η Κομοτηνή αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα κατέχοντας τα 

σκήπτρα του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, σε όλα τα προϊόντα της 

πεδιάδας όπως καπνός και σιτηρά. Όμως αυτή την ανοδική πορεία έρχεται να 

ανακόψει ο Α’ Βαλκανικός πόλεμος, όταν το 1912 την Κομοτηνή καταλαμβάνουν οι 

Βούλγαροι, από τους οποίους απελευθερώνεται στις 14 Μάί'ου του 1920, μετά την 

έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, την ήττα των δυνάμεων του Άξονα και την 

κατάληψη της Θράκης από τα συμμαχικά στρατεύματα. Οπότε το νοτιοδυτικό τμήμα 

της Θράκης ενσωματώνεται στην Ελλάδα. (Λιάπη Α., 1995 :101)

Σήμερα, η Κομοτηνή είναι ένα σύγχρονο οικονομικό και διοικητικό κέντρο, μια πόλη 

που καταφέρνει να συνδυάζει τα ιστορικά της στοιχεία με τους σύγχρονους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Η μακραίωνη ιστορία της Κομοτηνής αντικατοπτρίζεται σε κάθε της 

γωνιά, με τη συνύπαρξη θρησκειών και πολιτισμών, παραδοσιακών και σύγχρονων 

στοιχείων, συναντώντας εκκλησίες και τζαμιά, αρχοντικά και νεοκλασικά σπίτια 

αναπαλαιωμένα, μοντέρνες πολυώροφες κατοικίες, γραφικά σοκάκια, αλλά και νέο 

οδικό δίκτυο.

Ο πληθυσμός της, κατά την απογραφή του 2001, είναι 43,362 κάτοικοι. Αριθμός 

όμως που αυξάνει σημαντικά αν προστεθούν οι περίπου 8,000 φοιτητές που 

διαμένουν στην πόλη. Ο πληθυσμός της σχηματίζει ένα πολύχρωμο μωσαϊκό. 

Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν ειρηνικά μαζί. Εκτός από τους ντόπιους έχει 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και πρόσφατα από την τέως Σοβιετική Ένωση. Με
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την πάροδο του χρόνου το χριστιανικό στοιχείο ενισχύθηκε και σήμερα στην πόλη 

της Κομοτηνής το 73 % περίπου είναι χριστιανοί και το 27 % μουσουλμάνοι, εκ των 

οποίων το 57,5 % είναι τουρκογενείς, το 16,5 % Πομάκοι και το 26 % Αθίγγανοι. 

(Urban II, 2001)

Παράλληλα η Κομοτηνή είναι πόλη που χωρίζεται σε χαρακτηριστικές συνοικίες. 

Στην πόλη της Κομοτηνής θα μπορούσε να διακρίνει κανείς τμήματα του 

πολεοδομικού ιστού που διαφέρουν έντονα μεταξύ τους λόγω των μειονοτήτων και 

των τρόπων αντιμετώπισης των μειονοτικών προβλημάτων που εφαρμόστηκαν μέχρι 

σήμερα. (Κηπουρός Σ. και Κιοσσές I., 2003:126)

Τέλος, η Κομοτηνή είναι η μόνη επαρχιακή πόλη που δε διαθέτει Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο. Το κύριο στοιχείο που προσδιορίζει το σημερινό χαρακτήρα 

της πόλης είναι η ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας και των πολιτικών που 

ασκήθηκαν σ' αυτήν, σε συσχετισμό με τους ελληνικούς πληθυσμούς της Τουρκίας. 

Οι πολιτικές αυτές επηρέασαν τα μέγιστα την εξέλιξη της πόλης. Να σημειωθεί ότι 

την περίοδο 1967 - 1992 ελάχιστες οικοδομικές άδειες χορηγήθηκαν σε 

μουσουλμάνους, ενώ στις μουσουλμανικές συνοικίες δεν πραγματοποιήθηκε καμιά 

διάνοιξη. (Κατσιμίγας Κ., 2006: 219)
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1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.3.1. Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Οι μουσουλμάνοι της Θράκης ανήκουν στη μόνη, από το ελληνικό κράτος, επίσημα 

αναγνωρισμένη μειονότητα. Η παρουσία της μουσουλμανικής μειονότητας στην 

Θράκη είναι αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, των ρυθμίσεων της Συνθήκης της 

Λωζάνης και, ειδικότερα, της εξαιρέσεώς της από την υποχρεωτική ανταλλαγή των 

πληθυσμών, με αντιστάθμισμα την αντίστοιχη εξαίρεση των Ελλήνων της 

Κωνσταντινουπόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου. (Καραχάλιος Δ.Κ.) Έτσι, 

παρέμειναν στην περιοχή και συγκρότησαν τη μουσουλμανική μειονότητα της 

ελληνικής Θράκης.

Βάσει της απογραφής του πληθυσμού του 1981 φαίνεται να υπάρχουν 96.073 

μουσουλμάνοι στη Θράκη, το 1991 ήταν 88.000 - 89.000, ενώ σήμερα ο αριθμός 

τους κυμαίνεται στις 80.000 με «ορατή τάση μείωσης». Διάφοροι ερευνητές 

ανεβάζουν τον αριθμό στις 112.000, εκτίμηση που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα. (Μαλκίδης Θ., 2002)

Η θεωρητική χρήση του ισλαμισμού, ως μορφοποιού παράγοντα κοινωνικής συνοχής, 

κρίθηκε η πιο ενδεδειγμένη για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των μουσουλμάνων 

της Δυτικής Θράκης και για την κατοχύρωση και διασφάλιση των ιδιαιτεροτήτων 

τους, αφού το κυρίαρχο συνδετικό τους στοιχείο ήταν η κοινή πίστη, μετουσιωμένη 

σε κοινή στάση απέναντι στη ζωή και την κοινωνία. (Καραχάλιος Δ.Κ.)

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στον ορισμό της μειονότητας, γνωρίζουμε ότι τα μέλη 

της πρέπει να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία να συνδέονται με την 

θέση και τον βαθμό ενσωμάτωσής τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπου ζουν. 

Όταν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν συνδέονται με τις φυσικές ιδιαιτερότητες που 

μπορεί να έχουν, όπως το χρώμα του δέρματος, τότε το κριτήριο διαφοροποίησης 

είναι κυρίως το κοινό πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Το κοινό υπόβαθρο σ' αυτή την 

περίπτωση είναι τόσο η γλώσσα και η θρησκεία, όσο και ο τρόπος διαβίωσης, τα ήθη 

κι έθιμα αυτού του συνόλου. (Κανακίδου Ε., 1994:23)
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Όταν ορισμένα χαρακτηριστικά της μειονότητας είναι έντονα διαφοροποιημένα, όπως 

η ομιλία και το ντύσιμο, τότε η διάκριση είναι μεγάλη. Αν επίσης πρόκειται για 

θρησκευτική μειονότητα, που η θρησκεία ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό και τις 

δραστηριότητες κάθε ατόμου, τότε η διαφοροποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στην 

περίπτωση που τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνυπάρχουν τότε η διαφοροποίηση 

είναι ακόμη πιο έντονη. Συνεπώς στην περίπτωση της Δυτικής Θράκης, όπου 

συντρέχουν όλα τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η θρησκευτική μειονότητα που λέγεται 

ταυτόχρονα ότι είναι και ομοιογενής, να θεωρείται ότι αποτελεί μια πολιτισμική 

ενότητα. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι σχετικό διότι η μειονότητα αποτελείται από τρεις 

διαφορετικές εθνοτικές ομάδες (τουρκογενείς, πομάκους, αθίγγανους), με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία. (Κανακίδου Ε., 1994:23)

Κατά συνέπεια, η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελεί φυλετικά και 

γλωσσικά ανομοιογενές πληθυσμιακό στρώμα. Η φυλετική σύνθεσή της είναι, κατά 

βάση, τριπλής προελεύσεως. Οι Τουρκογενείς, αποτελούν το 47, 37%, οι Πομάκοι το 

31,58% και οι Αθίγγανοι το 21,05% των μουσουλμάνων της Θράκης. (Καραχάλιος 

Δ.Κ.) Στη συνέχεια, παραθέτονται αναλυτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

εθνοτικής ομάδας.

Όπως προαναφέρθηκε, η θρησκεία στις μουσουλμανικές κοινωνίες αποτελεί τον 

κυρίαρχο παράγοντα διαμόρφωσης στάσεων και αντιλύψεων και στην περίπτωση της 

Δυτικής Θράκης, αυτή η στάση τήρησης με συνέπεια των θρησκευτικών καθηκόντων 

και γενικότερα των παραδόσεων τους, δεν φαίνεται πως επηρεάζει την στάση της 

πλειονότητας απέναντι τους. Επίσης, το γεγονός ότι η μειονότητα θεωρείται 

δίγλωσση και χρησιμοποιεί, είτε την ελληνική είτε την τουρκική γλώσσα στις 

καθημερινές της συναναστροφές, πάλι δεν φαίνεται ότι αποτελεί πρόβλημα για 

κανέναν, δεδομένου ότι και χριστιανοί κάτοικοι χρησιμοποιούν την τουρκική 

γλώσσα. Το πρόβλημα διαφαίνεται μάλλον σε επίπεδο θεσμών (κράτους- 

εκπαίδευσης), όπου η διγλωσσία συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στην συμμετοχή 

των μελών της μειονότητας στους θεσμούς της ευρύτερης κοινωνίας της Θράκης. 

(Κανακίδου Ε., 1994:25)

Όσον αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά της μειονότητας μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι η πολιτική που εφαρμοζόταν από το Ελληνικό κράτος για την
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διαφύλαξη και προστασία της, παρουσίαζε διαφορετικές όψεις, εξαρτημένες συνήθως 

από γενικότερες πολιτικές επιλογές στις σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες 

(θετική όταν κύριος εχθρός για την χώρα εθεωρείτο ο κομμουνισμός και η 

Βουλγαρία, αρνητική όταν οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας περνούσαν περίοδο 

έντασης). Σήμερα υπάρχει σταθερότερη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, περισσότερο 

εναρμονισμένη σε Ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτσι, η μουσουλμανική αρχιτεκτονική 

προστατεύεται από το υπουργείο πολιτισμού και τα ισλαμικά μνημεία έχουν κριθεί 

διατηρητέα. Επίσης, οι γάμοι μεταξύ των μελών της μειονότητας τελούνται μέχρι και 

σήμερα με καθιερωμένο τελετουργικό και γενικότερα, τα ήθη κι έθιμα της 

μειονότητας που παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα των χρόνων, προβάλλονται 

και προστατεύονται από τους επίσημους φορείς της διοίκησης. (Κοττάκης Μ., 

2000:42)

1.3.1.1. ΤΟΥΡΚΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

Για τους μουσουλμάνους της πεδινής Ροδόπης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι 

φερτός πληθυσμός, τόσο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας από την Μ. Ασία, όσο 

και κατά την περίοδο κατά την οποία η περιοχή ήταν στην κατοχή ή στην επιρροή 

των Βουλγάρων (1878 - 1879 και 1913 - 1919) όταν κατά κύματα μετανάστευαν, 

κυρίως από τις περιοχές Κίρτζαλι και Μάστανλι. Πάμπτωχοι αυτοί οι μουσουλμάνοι 

κατέφευγαν στην εύφορη πεδινή Ροδόπη και γινόντουσαν κολλήγοι στα τσιφλίκια 

των αγάδων, που αφθονούσαν στην περιοχή. Έτσι οι κολλήγοι αυτοί έγιναν σιγά-σιγά 

εποικιστές και έχτισαν ολόκληρα χωριά ή ενίσχυσαν πληθυσμιακά άλλα μικρότερα.

Οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα και είναι εγκα

τεστημένοι στις πεδινές περιοχές. Τα ανθρωπολογικά τους γνωρίσματα διαφέρουν 

εμφανώς από αυτά των κατοίκων της Τουρκίας, δεδομένου ότι είναι απόγονοι 

ποικίλων πληθυσμών: εποίκων Γιουρούκων, εξισλαμισμένων Ελλήνων, αιρετικών 

μουσουλμάνων μη τουρκικής καταγωγής που εκτοπίστηκαν από τους σουλτάνους στη 

Θράκη, Κούρδων, Οθωμανών, Βορειοαφρικανών κ.ά ( Κηπουρός Σ. και Κιοσσές I., 

2003:11)
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1.3.1.2. ΠΟΜΑΚΟΙ

Στην περίπτωση των Πομάκων αναφερόμαστε σε αυτό που ονομάζονται «ιστορικές 

μειονότητες» και τις οποίες συναντάμε στην Ευρώπη. Ιστορικές μειονότητες 

νοούνται αυτές που έχουν εγκατασταθεί για ιστορικούς λόγους σε συγκεκριμένο 

χώρο-έδαφος και μετακινούνται εντός του χώρου, ακόμη κι αν αυτός έχει επηρεαστεί 

από συνοριακές αλλαγές. (Μαλκίδη Θ., 2002)

Η καταγωγή των Πομάκων, της παλαιότερης μουσουλμανικής εθνοτικής ομάδας, 

είναι ακαθόριστη. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είναι υπολείμματα Τουρκομάνων 

επιδρομέων, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τις αρχές της βυζαντινής εποχής. 

Οι Βούλγαροι υποστηρίζουν ότι είναι εξισλαμισμένοι ομοεθνείς τους. Το πιθανότερο 

είναι ότι πρόκειται για αυτόχθονα πληθυσμό του ορεινού όγκου της Ροδόπης, πού 

έχει τις ρίζες του στους αρχαίους Αγριάνες, λαό απολίτιστο, αλλά πολεμικότατο, τον 

οποίο αναφέρουν ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πολύβιος κι ο Στράβων. Οι Πομάκοι 

εξισλαμίσθηκαν κατά την μακρά περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και με την 

πάροδο των αιώνων ιδιοποιήθηκαν στοιχεία της βουλγαρικής, αρχικά και της 

τουρκικής, αργότερα, γλώσσας, σε ένα μικτό προφορικό γλωσσικό ιδίωμα. 

(Καραχάλιος Δ.Κ.)

Οι Πομάκοι του Νομού Ροδόπης βρίσκονται στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, 

βορειοανατολικά της Κομοτηνής και μπορούμε να τους επισκεφτούμε ξεκινώντας 

από το χωριό Γρατινή, ανατολικά της Κομοτηνής, λίγα χιλιόμετρα πάνω από την 

εθνική οδό Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. (Μέκος Ζ.Κ., 2001:21) Αποτελούν 

σήμερα το 35% της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και αριθμούν περίπου 

40.000 κατοίκους. Στα περισσότερα Πομακοχώρια του Ν. Ροδόπης η πομακική 

γλώσσα μιλιέται πια μόνο από τους γεροντότερους και έχει αντικατασταθεί από την 

τουρκική. Αντίθετα, στα περισσότερα Πομακοχώρια του Ν. Ξάνθης η πομακική 

γλώσσα επέζησε και επιζεί ακόμα.

Οι Πομάκοι είναι κατά την πλειοψηφία υψηλοί, ξανθοί, γαλανομάτηδες, 

δολιχοκέφαλοι, φιλοπρόοδοι, δεν έχουν μογγολικά χαρακτηριστικά. Είναι κατά 

κανόνα ήρεμοι και φιλήσυχοι, διασκεδάζουν κυρίως στις θρησκευτικές γιορτές. Σε 

καθημερινό επίπεδο οι άνδρες συχνάζουν στο καφενείο, οι γυναίκες όμως σπάνια 

βγαίνουν από το σπίτι, πέρα από τις ώρες εργασίας στην ύπαιθρο, και αρκούνται σε
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οικογενειακές συγκεντρώσεις ή, σπανιότερα, σε επισκέψεις σε συγγενικά σπίτια. Σε 

γενικές γραμμές είναι μάλλον ολιγαρκείς και δεν αρέσκονται σε μεγάλες και 

πολυάνθρωπες εορταστικές εκδηλώσεις. (Βαρβούνης Μ.Γ., 1996:13)

Η γλώσσα των Πομάκων δεν έχει ποτέ γραφτεί, στερείται δηλαδή γραπτών 

μνημείων. Είναι δηλαδή η γλώσσα ομιλούμενη, αλλά μη γραφόμενη. Τα Πομακικά, 

ένα ενδιαφέρον, κατά βάσιν σλαβογενές ιδίωμα, που μέχρι πρόσφατα ομιλείτο 

προφορικώς, άρχισε τελευταία να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μελετητών και ήδη 

εκδόθηκαν πρώτες περιγραφές της δομής και του λεξιλογίου των Πομακικών στην 

Ελλάδα. Παρατηρείται ότι η πομακική γλώσσα στην ανατολική περιοχή της Θράκης 

έχει επηρεασθεί από την τουρκική γλώσσα, ενώ αντίθετα στο δυτικό τμήμα της από 

τη βουλγαρική, ενώ πάμπολλες είναι οι ελληνικές λέξεις - και μάλιστα οι 

αρχαιοπρεπείς, γεγονός που ενισχύει την άποψη για την αρχαία καταγωγή των 

Πομάκων και τη συγγένειά τους με τους Έλληνες. (Χιδίρογλου Π., 1989:20)

Σήμερα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι Πομάκοι είναι πιστοί μουσουλμάνοι στο 

σύνολό τους, γεγονός που τους επιβάλλει, λόγω της φύσης και του χαρακτήρα της θρη

σκείας τους, μια έντονη υπακοή στους νόμους και τους κανόνες του Ισλάμ που, 

συνδυαζόμενη με τις πολλές προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες τους, διαμορφώνουν 

την καθημερινή τους ζωή. Πρόκειται για μια ζωή γεμάτη περιορισμούς, δεσμεύσεις 

και απαγορεύσεις. (Βαρβούνης Μ.Γ., 1997:34)

Οι οικογένειες των Πομάκων είναι πυρηνικές κι αποτελούνται από τους γονείς και 

τέσσερα ή πέντε, κατά κανόνα, παιδιά. Η δομή ~ης οικογένειας είναι μάλλον 

πατριαρχική, καθώς ο άνδρας αποτελεί την πηγή των αποφάσεων και της 

οικογενειακής εξουσίας. Μόνο κατά την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει η 

ανεπαίσθητη σχεδόν βελτίωση της θέσης της γυναίκας, σε δευτερεύοντα ωστόσο 

ζητήματα. (Βαρβούνης Μ.Γ., 1996:26)

Η θέση της γυναίκας είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, γεγονός που προσδιορίζεται κι από 

τους αντίστοιχους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισλάμ. Η γυναίκα οφείλει να μη 

βλέπει τους άνδρες κατά πρόσωπο, ούτε να τους απευθύνει το λόγο, ενώ πρέπει να 

έχει καλυμμένο το πρόσωπο της, εκτός από τα μάτια. Είναι εύκολο να συκοφαντηθεί 

από τρίτους, ενώ κάθε υποψία απιστίας, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, τιμωρείται
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τουλάχιστον με χωρισμό, που είναι μάλλον εύκολος για τον άνδρα, μια κι εξαρτάται 

από αυτόν. (Βαρβούνης Μ.Γ., 1996:29)

Οι Πομάκοι, με λίγες εξαιρέσεις, πιστεύουν ότι η γυναίκα δεν είναι πλάσμα άξιο 

εμπιστοσύνης και αγάπης· λένε χαρακτηριστικά Zenana gia koto moule (:η γυναίκα 

είναι σαν το μουλάρι) εκδηλώνοντας την αντίληψη τους ότι η γυναίκα καιροφυλακτεί 

να βλάψει τον άνδρα, όπως το μουλάρι περιμένει την ευκαιρία για να κλωτσήσει το 

αφεντικό του. Ως απόδειξη για την ταπεινή θέση της γυναίκας φέρνουν ότι σύμφωνα 

με το Ισλάμ απαγορεύεται να προσεύχονται οι γυναίκες στο τζαμί, ενώ πιστεύουν 

ότι δεν πρέπει να μαθαίνουν γράμματα, για να μην είναι επιρρεπείς προς τη 

συζυγική απιστία, αλληλογραφώντας με υποψήφιους ερωμένους. (Βαρβούνης Μ.Γ., 

1996:30)

Η ανάλυση της πομακικής κοινωνίας δείχνει ότι η δομή της οικογένειας παρά τις 

επιρροές που δέχεται από ευρωπαϊκά πρότυπα και τον ελλαδικό χώρο κρατά τον 

συμπαγή ιστό της και την ιδεολογία της, η οποία είναι προσανατολισμένη σε στέρεες 

ισλαμικές αρχές, εμπλουτισμένες με τις προτεραιότητες της τουρκικής πολιτικής για 

τη Θράκη, σε αντίθεση με την ελληνική πολιτική, η οποία όταν δεν απουσιάζει 

περιορίζεται σε διοικητικές και γραφειοκρατικές κινήσεις, οι οποίες δημιουργούν 

καθεστώς γκέτο και αμυντικές-εχθρικές κινήσεις. (Μαλκίδη Θ, 2002) Ο 

σημαντικότερος λόγος για τον οποίο ο θεσμός της οικογένειας δεν εμφανίζει 

σημαντική αλλαγή τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία της, είναι ότι, από το 

παρελθόν μέχρι και σήμερα, οι οικονομικές σχέσεις δεν έχουν υποστεί καμία σοβαρή 

διαφοροποίηση. (Παναγιωτίδης Ν., 1995:68)

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η έρευνα των οικιακών εθίμων της Πομακικής 

κοινωνίας είναι μάλλον δυσχερής, αφού ο ερευνητής δεν μπορεί εύκολα να μπει στα 

σπίτια ή να συνομιλήσει με γυναίκες, ενώ οι άνδρες αποφεύγουν συζητήσεις για 

παρόμοια ζητήματα. Έτσι, οι πληροφορίες είναι μάλλον ελλιπείς κι αποσπασματικές. 

(Βαρβούνης Μ.Γ., 1996:65)
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1.3.1.3. ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ (ΡΩΜΑ)

Ον Αθίγγανον εγκαταστάθηκαν στην ©ράκη περί τα μέσα του 10ου ή 11ου μ.Χ. 

ανώνα. Με βάση το γλωσσνκό τους νδίωμα, που προσομονάζεν με την Σανσκρντνκή καν 

τνς γλώσσες της βόρενας Ινδίας, πνθανολογείταν η προέλευσή τους από την περνοχή 

αυτή, την οποία εγκατέλενψαν με δναδοχνκές μεταναστεύσενς, φθάνοντας στο 

σημερννό Ιράν. Από εκεί δνασχίζοντας την Αρμενία καν την περνοχή του Καυκάσου 

ήλθαν καν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Κατά την άποψη ορνσμένων βυζαντννών 

συγγραφέων προέρχονταν από τους ανρετνκούς Μελχνσεδεκίτες της Φρυγίας καν της 

Λυκαονίας, που απέδνδαν λατρεία στον Μελχνσεδέκ, βασνλέα καν νερέα της Παλανάς 

Δναθήκης, τον οποίο θεωρούσαν δύναμη ανώτερη του Χρνστού. Εξνσλαμίσθηκαν 

κατά την οθωμαννκή περίοδο. Από τη βλάχνκη γλώσσα έλαβαν καν την προσωνυμία 

Κατσίβελον, που ετυμολογείταν από το λατνννκό captivus, captivellus. Ονομάζονταν 

καν Ρωμ ή Ρωμά, που προέρχεταν μάλλον από το Ρωμαίος ή Ρωμνός καν χαρακτηρίζεν 

μόνον τους κατονκούντες στην Ευρώπη Αθίγγανους, γεγονός που επνβεβανώνεν την 

δναβίωσή τους στα όρνα του Βυζαντννού κράτους. (Καραχάλνος Δ.Κ.)

©α μπορούσε να πεν κανείς με σνγουρνά πως είναν καλοί άνθρωπον, όχν τόσο 

φανατνκοί μουσουλμάνον, έξυπνον, δουλευτάδες. Σχεδόν όλον μνλούν ανεκτά την 

ελληννκή γλώσσα καν είναν συνεργάσνμον. Παράπονό τους, η περνφρονητνκή απέναντι 

τους στάση των μουσουλμάνων τουρκνκής ρίζας, ον οποίον τους θεωρούν δεύτερης 

κατηγορίας ανθρώπους. Η νστορία τους δεν είναν νστορία πολέμων καν κατακτήσεων. 

Ον Αθίγγανον είναν απλοί άνθρωπον που δεν ενδναφέρονταν άμεσα γνα την καταγωγή 

καν τνς περγαμηνές τους. Θέλουν να επνβνώσουν ως ομάδα ανθρώπων με νδναίτερα 

χαρακτηρνστνκά καν αξίζουν κάθε υποστήρνξη από όλους. (Μέκος Ζ., 1995:116)

Η μητρνκή τους γλώσσα τους, όπως ον ίδνον την αποκαλούν, ονομάζεταν «Ρωμανί 

τσνπ» (= τσνγγάννκη γλώσσα) καν πρόκενταν γνα μνα δνάλεκτο που περνλαμβάνεν 

κράμα ελληννκών (στο μεγαλύτερο ποσοστό), τουρκνκών καν ρουμαννκών λέξεων 

καν σε μνκρότερο βαθμό αρμεννκών καν περσνκών. Δεν είναν γραπτή γλώσσα καν γι’ 

αυτό δεν υπάρχουν γραπτά αθνγγαννκά κείμενα. Κατά συνέπενα ον Αθίγγανον 

υποχρεώνονταν να γράφουν, όταν αυτό χρεναστεί, στη γλώσσα του κράτους στο 

οποίο βρίσκονταν καν επί του προκενμένου στην ελληννκή. Βέβανα, σε περνπτώσενς 

όπως η περνοχή της Κομοτηνής, ο βαθμός επίδρασης της τουρκνκής προπαγάνδας
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είναι τέτοιος, ώστε ον Αθίγγανοι της Κομοτηνής στις μεταξύ τους σχέσεις μιλούν ως 

επί το πλείστον την τουρκική και δε χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου τη μητρική τους 

γλώσσα. (Γεωργούλα Γ., Γρυλλάκη Σ., 2000:15)

Όσον αφορά στη θρησκευτική τους πίστη, οι μουσουλμάνοι Αθίγγανοι, λόγω 

ιδιοσυγκρασίας, δεν ήταν δυνατό να ακολουθήσουν το αυστηρό λατρευτικό τυπικό 

του Σουννιτικού Ισλάμ (του «ορθόδοξου» Ισλάμ), γι’ αυτό παρέμειναν ως 

«μουσουλμανίζοντες», ακολουθώντας, στην πλειοψηφία τους, το δερβισικό 

τάγμα των Μπεκτάσηδων. Στη μη αφοσίωση των μειονοτικών Αθίγγανων στο 

δόγμα των Σουννιτών οφείλεται και η περιφρονητική στάση που τηρούν απέναντι 

τους οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι της Θράκης, στάση που μόλις τις τελευταίες 

δεκαετίες επιχειρείται να αλλάξει, μέσα από εύστοχες κινήσεις προσάρτησης από 

μέρους της τουρκικής πλευράς. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι και οι χριστιανοί 

Αθίγγανοι έχουν διαχωρίσει πλήρως τις σχέσεις τους από τους μουσουλμάνους 

ομοφύλους τους. (Γεωργούλα Γ., Γρυλλάκη Σ., 2000:15-16)

Κατοικούν κυρίως στα χωριά και λιγότερο στα αστικά κέντρα, συσπειρωμένοι σε 

οικισμούς αμιγώς κατοικούμενους από Αθιγγάνους ή σε άλλους οικισμούς, συνήθως 

σε μεγάλα ποσοστά. Παράλληλα, υπάρχουν και αρκετοί που είναι πλανόδιοι και 

κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, βρίσκονται εκτός μονίμου κατοικίας. 

Κατοικούν σε συγκεκριμένες συνοικίες («αθιγγανομαχαλάδες»), σε 

μονώροφα ή διώροφα σπίτια αρκετά περιποιημένα, αν και σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι συνοικίες τους έχουν ιδρυθεί εκτός σχεδίου και κατά συνέπεια τα 

κτίσματα τους θεωρούνται παράνομα. Πολλοί, ωστόσο, ζουν σε τρώγλες και 

παραπήγματα, σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές και κάτω από πρωτόγονες 

συνθήκες. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται, 

με τη μέριμνα των δήμων για ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. (Γεωργούλα Γ., 

Γρυλλάκη Σ., 2000:16)

Οι περισσότεροι Αθίγγανοι δουλεύουν ως εργάτες σε εποχιακές δουλειές 

(οικοδομικές εργασίες, αχθοφόροι κλπ.) ενώ ορισμένοι ασχολούνται με το εμπόριο, 

ως μικροπωλητές ή λαχειοπώλες ή διατηρώντας μικρά εμπορικά καταστήματα. 

Αρκετοί, επίσης, είναι οργανοπαίχτες ή τραγουδιστές ενώ άλλοι εξακολουθούν να
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ασκούν το παραδοσιακό επάγγελμα των Αθίγγανων, την καλαθοπλεκτική (Ζεγκίνης 

Ε., 1994:34)
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1.4. ΛΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με βάση την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός του Νομού Ροδόπης ανέρχεται σε 

110.828 κατοίκους (ποσοστό 18,1% του πληθυσμού της περιφέρειας και 1,01% της 

χώρας) και κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των πέντε νομών της περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜ-Θ). Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.4.1.ο 

Νομός καταλαμβάνει έκταση 2.543,1 km2, αντιπροσωπεύοντας, επίσης, το 18% της 

συνολικής έκτασης της ΑΜ-Θ και το 1,9% του συνόλου της χώρας. Η μικτή 

πυκνότητα του Νομού ανέρχεται σε 0,44 άτομα/Ha κι είναι μικρότερη τόσο της 

περιφέρειας όσο και της χώρας (0,43 και 0,83 άτομα/Ha αντίστοιχα). (Στρατηγικό 

Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Πίνακας 1.4.1. : Έκταση, πληθυσμός και μικτή πυκνότητα των νομών της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Νομός Έκταση

(km2)

% επί του 

συνόλου 

της ΑΜ-Θ

Πληθυσμός

(2001)

% επί του 

συνόλου 

της ΑΜ-Θ

Πυκνότητα 

(κατ. / Ha)

Ροδόπης 2.543,1 17,96 110.828 18,14 0,44

ΑΜ-Θ 14.157,7 100,00 611.067 100,00 0,43

Έκταση

(km2)

%

Ν.Ροδόπης 

επί του

συνόλου 

της χώρας

Πληθυσμός

(2001)

%

Ν.Ροδόπης 

επί του

συνόλου 

της χώρας

Πυκνότητα 

(κατ. / Ha)

Σύνολο

χώρας

131.957,4 1,93 10.964,02 1,01 0,83

Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης

Τα συγκριτικά στοιχεία μεταβολής του πληθυσμού (1981-2001) δείχνουν τη σχετικά 

μειονεκτικότερη θέση του Νομού Ροδόπης για το σύνολο της 20ετίας σε σχέση με 

τους περισσότερους από τους Νομούς της Περιφέρειας και με το μέσο της χώρας.
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αλλά και μια αναστροφή την τελευταία δεκαετία (1991-2001) της αρνητικής εικόνας 

των προηγούμενων περιόδαιν. Συγκεκριμένα, στο σύνολο της εικοσαετίας 1981-2001 

ο Νομός κατέγραψε αύξηση 2,7%, την ίδια στιγμή που η περιφέρεια αύξησε τον 

πληθυσμό της κατά 6,2% κι η χώρα κατά 12,6%. Ο μόνος εκ των 5 νομών της ΑΜ-Θ 

που κατέγραψε πληθυσμιακές τάσεις μικρότερες του Νομού Ροδόπης είναι ο Νομός 

Έβρου. Αυτή η στασιμότητα οφείλεται εξολοκλήρου στη μείωση του πληθυσμού τη 

δεκαετία 1981-91, ενώ πολύ θετική ήταν η εικόνα της πληθυσμιακής εξέλιξης τη 

δεκαετία 1991-2001, καθώς ο πληθυσμός του Νομού αυξήθηκε κατά 7,4%, σε 

ποσοστό υψηλότερο των μέσων της Περιφέρειας και της χώρας. (Στρατηγικό Σχέδιο 

Νομού Ροδόπης, 2006)

Πίνακας 1.4.2. : Πληθυσμιακή εξέλιξη των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, 1981-2001

Πληθυσμός απογραφών ΕΣΥΕ Μεταβολή πληθυσμού (%)

Περιοχή 1981 1991 2001 1981- 1991- 1981-

1991 2001 2001

Α.Μ-Θ 575.210 570.496 611.067 -0,82 7,11 6,23

Ν.Δράμας 94.772 96.554 103.975 1,88 7,69 9,71

Ν. Καβάλας 135.218 135.937 145.054 0,53 6,71 7,27

Ν. Ξάνθης 88.777 91.063 101.856 2,57 11,85 14,73

Ν.Ροδόπης 107.957 103.190 110.828 -4,42 7,40 2,66

Ν.Έβρου 148.486 143.752 149.354 -3,19 3,90 0,58

Σύνολο 9.740.417 10.259.900 10.964.020 5,33 6,86 12,56

χώρας

Πηγή: ΕΣΥΕ 1981-2001

Με βάση τη διοικητική διάρθρωση του Σχεδίου Ιωάννης Καποδίστριας (Ν. 2539/97 

«Περί συγκρότησης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»), ο Νομός Ροδόπης 

υποδιαιρείται σε 9 Δήμους και 3 Κοινότητες. Στο Δήμο Κομοτηνής συγκεντρώνεται ο 

μισός περίπου πληθυσμός του Νομού (47,5%). Ακολουθούν οι Δήμοι Σαπών, 

Φιλλύρας και Μαρώνειας, ενώ οι μικρότεροι πληθυσμιακά ΟΤΑ είναι οι τρεις 

Κοινότητες του Νομού (Οργάνης, Αμαξάδων και Κέχρου).
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Κατανομή πληθυσμού των Δήμων του Νομού 
Ροδόπης,2001

■ Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

3 ASVdW/o □ Δ. ΣΑΠΩΝ

□ Δ.ΦΙΛΛΥΡΑΣ

□ Δ.Μ4ΡΩΝΕΙΑΣ

47,5%

■ Δ. ΣΩΣΤΟΥ

□ Δ.ΙΑΣΜΟΥ

■ Δ.ΑΡΗΑΝΩΝ

□ Δ.ΑΙΓΕΙΡΟΥ

8,6%

■ Δ.ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

□ Κ.ΟΡΓΑΝΗΣ

□ Κ.ΑΜ4ΞΑΔΩΝ

■ Κ.ΚΕΧΡΟΥ

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Η πληθυσμιακή εξέλιξη των Καποδιστριακών ΟΤΑ του Νομού παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 1.4.3.. Από τα στοιχεία του Πίνακα προκύπτει ότι η σημαντική πληθυσμιακή 

αύξηση του Νομού την τελευταία δεκαετία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο Δήμο 

Κομοτηνής. Ο τελευταίος εκτός του ότι διαθέτει σημαντική πληθυσμιακή βαρύτητα, 

παρουσίασε εντυπωσιακούς ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο Δήμος Κομοτηνής συγκέντρωνε το 47,5% 

του πληθυσμού του Νομού, παρουσιάζοντας πληθυσμιακή αύξηση ίση με 14,6% σε 

σχέση με την απογραφή του 1991. Σημαντική ήταν κι η αύξηση του Δήμου Σαπών 

την τελευταία δεκαετία (11,3%), αύξηση που οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην 

πληθυσμιακή δυναμική του οικισμού των Σαπών, έδρα του ομώνυμου Δήμου κι ο 

μεγαλύτερος εκ των δύο ημιαστικών κέντρων του Νομού. Πάντως, στο σύνολο της 

εικοσαετίας 1981 -2001, πέραν του Δήμου Κομοτηνής που κατέγραψε μεγάλη αύξηση 

ίση με 19,5%, μόλις δύο από τους λοιπούς 11 ΟΤΑ του Νομού αύξησαν τον 

πληθυσμό τους, η Κοινότητα Αμαξάδων κατά 5,7% κι ο Δήμος Αρριανών κατά 2%. 

Οι σημαντικότερες μειώσεις πληθυσμού αφορούν στις Κοινότητες Οργάνης(-24,04%) 

και Κέχρου (-23,9%) και στους Δήμους Ιάσμου (-16,6%), Σώστου (-15,2%) και 

Μαρώνειας (-11,6%). Με εξαίρεση το Δήμο Σώστου, που την τελευταία δεκαετία 

κατέγραψε οριακή αύξηση ίση με 0,80%, όλοι οι προαναφερόμενοι ΟΤΑ έχασαν
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μέρος του πληθυσμού τους και στις δύο εξεταζόμενες δεκαετίες. (Στρατηγικό Σχέδιο 

Νομού Ροδόπης, 2006)

Πίνακας 1.4.3. : Πληθυσμιακή εξέλιξη των ΟΤΑ του Νομού Ροδόπης, 1981-2001

Νομός, ΟΤΑ Πληθυσμός Απογραφών ΕΣΥΕ Μεταβολή πληθυσμού (%)

1981 1991 2001 1981- 1991- 1981-

1991 2001 2001

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 107.957 103.190 110.828 -4,42 7,40 2,66

Δ.ΑΙΓΕΙΡΟΥ 4.517 4.482 4.418 -0,77 -1,43 -2,19

Δ.ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.668 5.456 5.781 -3,74 5,96 1,99

Δ.ΙΑΣΜΟΥ 7.931 6.774 6.614 -14,59 -2,36 -16,61

Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 44.051 45.934 52.659 4,27 14,64 19,54

Δ.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 8.643 7.785 7.644 -9,93 -1,81 -11,56

Δ.ΝΕΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 3.836 3.327 3.497 -13,27 5,11 -8,84

Δ.ΣΑΠΩΝ 9.963 8.572 9.542 -13,96 11,32 -4,23

Δ.ΣΩΣΤΟΥ 7.886 6.632 6.685 -15,90 0,80 -15,23

Δ.ΦΙΛΑ ΥΡ ΑΣ 8.190 7.796 8.014 -4,81 2,80 -2,15

Κ.ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1.505 1.608 1.591 6,84 -1,06 5,71

Κ.ΚΕΧΡΟΥ 2.048 1.717 1.558 -16,16 -9,26 -23,93

Κ.ΟΡΓΑΝΗΣ 3.719 3.107 2.825 -16,46 -9,08 -24,04

Πηγή: ΕΣΥΕ 1981-2001

Πίνακας 1.4.4. : Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) του Νομού Ροδόπης 

και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Περιοχή

Πληθυσμός απογραφών ΕΣΥΕ ΜΕΡΜ (%)

1981 1991 2001 1981-2001 1991-2001

Α.Μ-Θ 575.210 570.496 611.067 0,303 0,689

Ν.Ροδόπης 107.957 103.190 110.828 0,131 0,717

Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης
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Όπως έχει προαναφερθεί, οι κάτοικοι της Θράκης είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι. 

Οι μουσουλμάνοι διακρίνονται σε Τουρκογενείς, Πομάκους και Αθίγγανους. Σήμερα 

(σύμφωνα με την απογραφή του 1991) το 1/3 του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι. Η 

κατανομή των χριστιανών και μουσουλμάνων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1.4.5. : Εκτίμηση κατανομής του πληθυσμού της Θράκης και των επιμέρους 

νομών κατά θρήσκευμα, 1991 (σε χιλιάδες άτομα)

Θρήσκευμα Θράκη Ν.Έβρου Ν.Ξάνθης Ν.Ροδόπης

Χριστιανοί 235 136 52 47

Μουσουλμάνοι 103 8 39 56

Πηγή: Αναπτυξιακή μελέτη για την περιοχή της Θράκης, 1994.

Εκτίμηση κατανομής πληθυσμού 
Ν. Ροδόπης κατά θρήσκευμα

Η Χριστιανοί 
■ Μουσουλμάνοι

Από τον Πίνακα 1.4.5. και το Διάγραμμα 1.4.2. διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των 

μουσουλμάνων είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτό των χριστιανών στον υπό εξέταση 

Νομό.
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Πίνακας 1.4.6. : Εκτίμηση της κατανομής της Μουσουλμανικής μειονότητας κατά 

εθνοτική ομάδα το 1991 στη Θράκη, αλλά και στους επιμέρους νομούς (σε χιλιάδες 

άτομα).

Εθνοτική

ομάδα Θράκη Ν.Έβρου Ν. Ξάνθης Ν.Ροδόπης

Πομάκοι 36 1 25 10

Τουρκογενείς 49 2 7 40

Αθίγγανοι 18 5 7 6

Πηγή: Αναπτυξιακή μελέτη για την περιοχή της Θράκης, 1994.

Εκτίμηση κατανομής Μουσουλμανικής 
μειονότητας κατά φυλετική καταγωγή στο 

Ν.Ροδόπης

11% 18%

■ Πομάκοι
■ Τουρκογενείς 
□ Αθίγγανοι

71%

Παρατηρώντας τον Πίνακα 1.4.6. και το Διάγραμμα 1.4.3., διαπιστώνεται ότι οι 

Τουρκογενείς μουσουλμάνοι είναι συγκριτικά περισσότεροι στο Νομό Ροδόπης από 

τους Πομάκους και τους Αθίγγανους.
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1.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με βάση την απογραφή του 2001 ο ενεργός πληθυσμός του Νομού (48.823 άτομα) 

αντιπροσωπεύει το 20% του ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας, στα ίδια περίπου 

επίπεδα με την απογραφή του 1991. Το ποσοστό συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού 

του Νομού στο συνολικό πληθυσμό ήταν 44% αυξημένο σε σχέση με το 1991 

(44,05%) και μεγαλύτερο των λοιπών Νομών της ΑΜ-Θ, καθώς και του μέσου της 

χώρας. Ο βαθμός συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στον πληθυσμό παραγωγικής 

ηλικίας (15-64 ετών) ήταν μεγαλύτερος του αντίστοιχου ποσοστού της ΑΜ-Θ 

(63,30% και 60,37% αντίστοιχα). Η ανεργία ανερχόταν σε ποσοστό 8,84%, περίπου 

τρεις ποσοστιαίες μονάδες αυξημένη σε σύγκριση με το 1991, ωστόσο μικρότερη των 

ευρύτερων χωρικών συνόλων (περιφέρεια, χώρα). Από την άποψη της ανεργίας, ο 

Νομός κατατάσσεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των Νομών της ΑΜ-Θ 

μετά τον Έβρο. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Πίνακας 1.5.1. : Ενεργός πληθυσμός, απασχόληση - ανεργία ανά νομό, 2001

Περιοχή

Ενεργός πληθυσμός Απασχόληση Ανεργία

Απολ. % Απολ. % Απολ. %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Α.Μ-Θ 243.649 39,87 214.998 88,24 28.651 11,76

Ν.Δράμας 38.833 37,35 31.797 81,88 7.036 18,12

Ν.Καβάλας 56.093 38,67 49.466 88,19 6.627 11,81

Ν. Ξάνθης 42.596 41,82 36.907 86,64 5.689 13,36

Ν.Ροδόπης 48.823 44,05 44.505 91,16 4.318 8,84

Ν.Έβρου 57.304 38,37 52.323 91,31 4.981 8,69

Σύνολο

χώρας 4.615.470 42,10 4.102.091 88,88 513.379 11,12

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ, 2001
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Πίνακας 1.5.2. : Ενεργός πληθυσμός, απασχόληση - ανεργία ανά νομό, 1991

Περιοχή

Ενεργός πληθυσμός Απασχόληση Ανεργία

Απολ. % Απολ. % Απολ. %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Α.Μ-Θ 217.828 38,18 200.717 92,14 17.111 7,86

Ν.Δράμας 35.805 37,08 32.313 90,25 3.492 9,75

Ν. Καβάλας 51.314 37,75 47.106 91,80 4.208 8,20

Ν. Ξάνθης 35.605 39,10 32.605 91,57 3.000 8,43

Ν.Ροδόπης 43.018 41,69 40.593 94,36 2.425 5,64

Ν.Έβρου 52.086 36,23 48.100 92,35 3.986 7,65

Σύνολο

χώρας 3.886.157 37,88 3.571.957 91,91 314.200 8,09

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ, 1991

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οικονομικώς ενεργοί, οι 

απασχολούμενοι και το ποσοστό ανεργίας για τους επιμέρους Δήμους και Κοινότητες 

του Νομού Ροδόπης (απογραφή 2001). Ο ενεργός πληθυσμός στο Δήμο Κομοτηνής 

ανέρχεται σε 21.108 άτομα, ποσοστό 40,08% επί του συνολικού πληθυσμού του 

(μικρότερο του αντίστοιχου ποσοστού του νομού) και 43,23% επί του ενεργού 

πληθυσμού του Νομού Ροδόπης. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ενεργού πληθυσμού 

καταγράφονται στις Κοινότητες Οργάνης και Κέχρου και στους Δήμους Φιλλύρας 

και Αρριανών, ενώ τα μικρότερα στους Δήμους Αιγείρου, Ιάσμου και Μαρώνειας. Ο 

Δήμος Κομοτηνής παρουσιάζει τον πέμπτο υψηλότερο δείκτη ανεργίας στο σύνολο 

των 12 ΟΤΑ του Νομού (10,08%), μετά τους Δήμους Ιάσμου, Μαρώνειας, Σαπών και 

την Κοινότητα Αμαξάδων.
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Πίνακας 1.5.3. : Ενεργός πληθυσμός, απασχόληση - ανεργία ανά νομό, 2001

ΟΤΑ

Ενεργός πληθυσμός Απασχόληση Ανεργία

Απολ. % Απολ. % Απολ. %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 21.108 40,08 18.980 89,92 2.128 10,08

Δ.ΑΙΓΕΙΡΟΥ 1.708 38,66 1.567 91,74 141 8,26

Δ.ΑΡΡΙΑΝΩΝ 3.233 55,92 3.140 97,12 93 2,88

Δ.ΙΑΣΜΟΥ 2.848 43,06 2.440 85,67 408 14,33

Δ.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 3.357 43,92 2.877 85,70 480 14,30

Δ.ΝΕΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.642 46,95 1.490 90,74 152 9,26

Δ.ΣΑΠΩΝ 3.678 38,55 3.260 88,64 418 11,36

Δ.ΣΩΣΤΟΥ 3.421 51,17 3.295 96,32 126 3,68

Δ.ΦΙΛΛΥΡΑΣ 4.528 56,50 4.338 95,80 190 4,20

Κ.ΑΜΑΞΑΔΩΝ 735 46,20 649 88,30 86 11,70

Κ.ΚΕΧΡΟΥ 897 57,57 885 98,66 12 1,34

Κ.ΟΡΓΑΝΗΣ 1.668 59,04 1.584 94,96 84 5,04

ΣΥΝΟΛΟ 

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 48.823 44,05 44.505 91,16 4.318 8,84

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ, 2001

Στους Πίνακες 1.5.4. και 1.5.5. παρουσιάζεται η απασχόληση στον τόπο κατοικίας με 

βάση τις απογραφές του 1991 και του 2001, τόσο για τους πέντε νομούς της ΑΜ-Θ, 

όσο και για το σύνολο της περιφέρειας και το σύνολο της χώρας. Στα Διαγράμματα 

1.5.1. και 1.5.2. παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στους 

τρεις τομείς της οικονομίας για τις παραπάνω χωρικές ενότητες, όπως καταγράφεται 

στις δύο απογραφές.
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Ντόντη Κατερίνα Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτει ότι, και στις δύο απογραφές, η διάρθρωση της 

απασχόλησης στο Νομό Ροδόπης απέκλινε σημαντικά από την εικόνα που παρουσίαζε 

τόσο η Περιφέρεια, όσο και (σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό) η χώρα. Συγκεκριμένα, το 1991 

οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα αποτελούσαν το 60% του συνόλου των 

απασχολουμένων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το δευτερογενή και τον τριτογενή ήταν 

11,6% και 28,5% αντίστοιχα. Το 2001, το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς 

μειώνεται κατά περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες, μείωση η οποία γίνεται προς όφελος 

τόσο του δευτερογενούς όσο και του τριτογενούς τομέα. Ωστόσο, η εικόνα της 

απασχόλησης του Νομού εξακολουθεί να αποκλίνει σημαντικά από τα ευρύτερα χωρικά 

σύνολα που καταγράφουν τάσεις τριτογενοποίησης της οικονομίας. Επομένως, από την 

άποψη της απασχόλησης, η οικονομία του Νομού χαρακτηρίζεται κατά βάση αγροτική. 

(Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Στον Πίνακα 1.5.6. φαίνεται η εξέλιξη της απασχόλησης ανά τομέα για το Νομό Ροδόπης, 

την Περιφέρεια και τη χώρα για τα δύο εξεταζόμενα έτη. Από τα στοιχεία του πίνακα 

διαπιστώνεται ότι οι τάσεις μείωσης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα είναι 

μικρότερες στο Νομό σε σχέση με τα ευρύτερα χωρικά του σύνολα, γεγονός που 

υποδεικνύει και πάλι ότι ο Νομός διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τον αγροτικό του 

χαρακτήρα. Η απασχόληση στους άλλους δύο τομείς της οικονομίας παρουσιάζουν 

αυξητικές τάσεις και στις τρεις χωρικές ενότητες, ωστόσο, οι καταγραφόμενες τάσεις όσον 

αφορά στο δευτερογενή τομέα είναι σημαντικά υψηλότερες στο Νομό, ενώ όσον αφορά 

στον τριτογενή είναι μικρότερες.

Πίνακας 1.5.6. : Τάσεις εξέλιξης της απασχόλησης

Περιοχή

ΜΕΡΜ απασχολουμένων 1991-2001

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής

ΑΜ-Θ -0,017 0,006 0,025

Ν.Ροδόπης -0,007 0,040 0,022

Σύνολο χώρας -0,012 0,005 0,027

Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης
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Για τους επιμέρους ΟΤΑ του Νομού η κατανομή των απασχολουμένων στους τρεις τομείς 

της οικονομίας (απογραφή 2001) φαίνεται στον Πίνακα 1.5.7. και στο Διάγραμμα 1.5.1., 

από τα στοιχεία των οποίων προκύπτει ότι, με εξαίρεση το Δήμο Κομοτηνής, όλοι οι 

υπόλοιποι ΟΤΑ του Νομού παρουσιάζουν αγροτικό χαρακτήρα. Μάλιστα, ορισμένοι από 

αυτούς, καταγράφουν πολύ μικρά ποσοστά απασχολουμένων στους άλλους δύο, πλην του 

πρωτογενή, τομείς (Κοινότητες Οργάνης και Κέχρου και Δήμοι Αρριανών και Φιλλύρας). 

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα καταγράφονται στην 

Κοινότητα Αμαξάδων και στο Δήμο Σαπών (21,51% και 19,88% αντίστοιχα) και στον 

τριτογενή στους Δήμους Αιγείρου, Ιάσμου, Σαπών και Μαρώνειας (28,80%, 23,99%, 

23,33% και 23,22% αντίστοιχα). Όσον αφορά στο Δήμο Κομοτηνής, η διάρθρωση της 

απασχόλησης εμφανίζεται σαφώς τριτογενοποιημένη, με τον τριτογενή τομέα να 

συμμετέχει με ποσοστό 59,24% (έναντι 16,49% του πρωτογενούς και 24,27% του 

τριτογενούς), ποσοστό που είναι υψηλότερο του Νομού και της ΑΜ-Θ, αλλά χαμηλότερο 

της χώρας. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Από τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία της απογραφής του 1991 (Πίνακας 1.5.8. και 

Διάγραμμα 1.5.2.) διαπιστώνεται και πάλι ο αγροτικός χαρακτήρας των λοιπών, πλην της 

Κομοτηνής, ΟΤΑ του Νομού, καθώς σε λίγους από αυτούς μειώθηκε αισθητά το ποσοστό 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Η μείωση αυτή κατά κανόνα ισομοιράζεται ανάμεσα 

στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Όσον αφορά στο Δήμο Κομοτηνής, η εξέλιξη της 

απασχόλησης ανά τομέα δείχνει σαφή πλέον στροφή 7tpoς τον τριτογενή τομέα, ο οποίος 

αυξήθηκε από 50% το 1991 σε 59,2% το 2001, ενώ σημαντική πρέπει να καταγραφεί κι η 

αύξηση του ποσοστού του δευτερογενούς τομέα. Παρόλα αυτά ο πρωτογενής τομέας 

εξακολουθεί να κατέχει υψηλό ποσοστό και στο Δήμο Κομοτηνής.
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Ντόντη Κατερίνα Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ο Νομός Ροδόπης αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της Ευρώπης 

όσον αφορά στο χωροταξικό σχεδίασμά. Παρουσιάζει μεγάλες αναπτυξιακές 

δυνατότητες και στους τρεις τομείς της οικονομίας, όπως και τεράστια 

προβλήματα, με κύρια το δημογραφικό και την έλλειψη υποδομών. Στο κεφάλαιο 

αυτό, παρατίθενται εκτενώς οι αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού, καθώς κι οι 

παράγοντες εκείνοι που αποτέλεσαν εμπόδια στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου ευημερίας της περιοχής.

2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αναμφισβήτητα, ο προσδιορισμός της έννοιας της ανάπτυξης δεν μπορεί να 

είναι ενιαίος αλλά ποικίλει, καθώς κάθε χώρα, κάθε περιοχή, θεωρεί 

διαφορετικούς τους σκοπούς και τους στόχους της ανάπτυξης. Γενικά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ανάπτυξη είναι οποιαδήποτε ενέργεια η οποία γίνεται με 

στόχο την ευημερία των κατοίκων μιας περιοχής. Η έννοια της οικονομικής 

ανάπτυξης υπάγεται στην ευρύτερη έννοια της γενικής ανάπτυξης μιας χώρας. Ως 

γενική ανάπτυξη μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνεχή άνοδο της ποιότητας ζωής 

μιας κοινωνίας. Μ’ αυτή την έννοια τρία τουλάχιστον είναι τα κεντρικά συστατικά 

στοιχεία της γενικής ανάπτυξης:

1. Η ικανότητα για την εξασφάλιση των βασικών αναγκών του ανθρώπου. Οι 

βασικές ανάγκες που είναι εντελώς απαραίτητες (εκ των ων ουκ άνευ) για τη 

διατήρηση της ζωής είναι η διατροφή, η κατοικία, η υγεία κι η εκπαίδευση. Αφού 

κύρια επιδίωξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας είναι η εξασφάλιση των 

μέσων για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, μπορούμε να πούμε ότι η 

οικονομική ανάπτυξη είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη γενική ανάπτυξη.

2. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλοι οι άνθρωποι, σε οποιαδήποτε κοινωνία και να 

ζουν, επιδιώκουν ένα είδος αξιοπρέπειας, αν και αυτή η αξιοπρέπεια μπορεί να 

διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία.

3. Η ανθρώπινη ελευθερία. Η ελευθερία, στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να 

θεωρηθεί με την ευρύτερη θεμελιώδη σημασία του όρου, δηλαδή ελευθερία από
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τις υλικές συνθήκες της ζωής που αλλοτριώνουν τον άνθρωπο και ελευθερία 

από την κοινωνική υποταγή του ανθρώπου σε άλλους ανθρώπους, στην άγνοια, 

στους κοινωνικούς θεσμούς, στην αθλιότητα, κλπ.. Ο πλούτος μπορεί να 

βοηθήσει τον άνθρωπο να εξασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη φύση και το 

φυσικό περιβάλλον, να επιλέξει μεγαλύτερη σχολή, να απολαύσει περισσότερα 

υλικά αγαθά ή να αρνηθεί τη σημασία αυτών των αγαθών και να ζήσει μια 

περισσότερο πνευματική ζωή. (Σκούντζος Θ. Α., 1997:32-33)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η γενική ανάπτυξη σε όλες τις κοινωνίες θα 

πρέπει να έχει τις εξής βασικές επιδιώξεις :

1. Να αυξήσει για όλα τα μέλη της κοινωνίας τα βασικά αγαθά της ζωής 

(τροφή, κατοικία, υγεία, παιδεία, προστασία).

2. Να ανεβάσει το επίπεδο διαβίωσης, που περιλαμβάνει, εκτός από το 

υψηλότερο εισόδημα, της αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης, την άνοδο των πολιτιστικών και ανθρωπιστικών αγαθών.

3. Να διευρύνει τις οικονομικές και κοινωνικές επιλογές των ατόμων και των 

χωρών. (Σκούντζος Θ. Α., 1997:33)

Αν και, λοιπόν, έχουν λίγο-πολύ αποσαφηνιστεί ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της 

ανάπτυξης γενικά, δε συμβαίνει το ίδιο και για τις μεθόδους ανάπτυξης. Οι 

μέθοδοι ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι κοινές για όλες τις χώρες ή για όλες τις 

περιοχές χωρών. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να πούμε ότι υπάρχει μια σειρά κανόνων 

βάσει των οποίων είναι δυνατή η ανάπτυξη όλων των περιοχών. Ο λόγος είναι 

προφανής: ο διαφορετικός χαρακτήρας κάθε περιοχής. Δεν είναι δυνατόν, για 

παράδειγμα, τα μέτρα για την ανάπτυξη της Θράκης να είναι ίδια με αυτά που θα 

υιοθετηθούν για το νομό Αττικής. Διαφορετικές οι περιοχές, διαφορετικά και τα 

μέτρα που θα ληφθούν.

Οι μέθοδοι που υιοθετούνται για την ανάπτυξη κάθε περιοχής διαφοροποιούνται 

και προσαρμόζονται στα διάφορα χαρακτηριστικά της περιοχής. Αυτά μπορεί να 

είναι: •

• Γεωγραφικά, π.χ. η περιοχή να είναι ορεινή ή να είναι κάποιο νησί,

• Δημογραφικά, π.χ. ο πληθυσμός μιας περιοχής είναι χαμηλός ή ο ενεργός
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πληθυσμός είναι μικρός ως ποσοστό συνόλου του συνολικού πληθυσμού 

κλπ.,

• Ιστορικά,

• Διάρθρωση παραγωγικού συστήματος, δηλαδή αν η οικονομία της

περιοχής στηρίζεται στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα,

• Πολιτισμικά, π.χ. ύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων όπως

συμβαίνει στην περιοχή της Θράκης.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνθέτουν ένα μωσαϊκό το οποίο αποτελεί τον 

χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Στηριζόμενοι σε αυτούς τους παράγοντες οι εκάστοτε 

διοικούντες οφείλουν να σχεδιάζουν τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής.

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η γενική ανάπτυξη μιας περιοχής, και κατ’ 

επέκταση μιας χώρας, περιλαμβάνει την κοινωνική, πολιτική, οικονομική, διοικητική 

ανάπτυξη, καθώς και λοιπές μορφές ανάπτυξης. Οι αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στις 

διάφορες αυτές μορφές της ανάπτυξης είναι σημαντικότατες, και ένα βασικό ερώτημα 

είναι πώς οι πολιτικές, κοινωνικές και λοιπές μορφές ανάπτυξης επηρεάζουν την 

οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, και στη συνέχεια επηρεάζονται από αυτή. Είναι 

προφανές ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής δεν μπορεί να εξηγηθεί σε αναφορά 

μόνο προς τους οικονομικούς αλλά και προς εξωοικονομικούς παράγοντες. Μια 

οικονομία δεν είναι ένα μηχανικό σύστημα και οι οικονομικές δυνάμεις δε λειτουργούν 

όπως οι φυσικοί νόμοι. Οι οικονομικές δυνάμεις θα πρέπει να εξεταστούν μέσα σε ένα 

κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο. Ο τρόπος διακυβέρνησης μιας χώρας, το νομικό σύστημα, 

τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της υγείας, η θρησκεία κλπ. έχουν μεγάλη σημασία για 

την οικονομική ανάπτυξή της. (Σκούντζος Θ.Α., 1997:33-34)

2.1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΔ ΥΝΑΜΙΚΗΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Θράκη με επίκεντρο τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Ξάνθης, της 

Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης αποτελεί από πληθυσμιακή, δημογραφική, 

οικονομική, πολιτική και πολιτιστική άποψη μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες 

περιοχές της Ελλάδας.
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Ο Νομός Ροδόπης, αποτελούμενος από εννέα Δήμους (Δήμος Αιγείρου, Αρριανών, 

Ιάσμου, Μαρώνειας, Σιδηροχωρίου, Σαπών, Σώστου και Φιλύρας) και τρεις 

ανεξάρτητες Κοινότητες (Κοινότητα Αμαξάδων, Κέχρου και Οργάνης), όντας στο 

κέντρο της Θράκης, κατέχει από γεωοικονομική και γεωπολιτική άποψη ιδιαίτερα 

σημαντική θέση, καθώς αποτελεί τον κατεξοχήν μεταφορικό και επικοινωνιακό 

κόμβο της περιοχής, «γέφυρα επαφής» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της 

Ελλάδας με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή Αναγνωρίζεται ως Νομός 

σταυροδρόμι για το εμπόριο και τις επικοινωνίες. Η θέση του είναι σημαντική στη 

Θράκη και θα μπορούσε να αναπτύξει πλεονέκτημα στους κλάδους αυτούς.

Στην προοπτική ευρύτατων και ποικίλων σχέσεων με τις βαλκανικές χώρες, ο 

Νομός Ροδόπης βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες περιοχές, 

λόγω:

• Της γεωγραφικής γειτνίασης, που συνεπάγεται μικρότερο κόστος μεταφορών 

εξουδετερώνοντας το σχετικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά 

προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Η γεωγραφική του θέση, σε συνδυασμό με τη 

διέλευση των εθνικών και διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και του ενεργειακού 

άξονα και το μέγεθος της εξωτερικής δυνητικής αγοράς (κυρίως όσον αφορά στον 

ευρύτερο βαλκανικό χώρο και τις παρευξείνιες χώρες) προσδίδει στην περιοχή 

ένα αναμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα,

• Των ιστορικών δεσμών με την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια 

(ορθοδοξία, πολιτικοί πρόσφυγες),

• Των ομοιοτήτων στην οικονομική διάρθρωση κι οργάνωση που αναμένεται να 

προκόψει από τις μεταρρυθμίσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία 

τους μικρές, μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία στο χώρο των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, στους κλάδους καταναλωτικών αγαθών, στις υπηρεσίες 

που απαιτούν σύγχρονη αλλά μέσου επιπέδου τεχνολογίας,

• Της ελληνικής νοοτροπίας, η οποία σε γενικές γραμμές είναι πιο συγγενική με 

αυτή των βαλκάνιων γειτόνων μας κι επιτρέπει ομαλότερη μετάβασή τους στα 

«δυτικά» πρότυπα συμπεριφοράς,

• Του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και του ορυκτού πλούτου και τέλος,

• Της νεοαποκτηθείσας βιομηχανικής βάσης, λόγω των επενδυτικών κινήτρων.
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Η πεδιάδα της Ροδόπης είναι ένας εύφορος τόπος με ποικίλες αγροτικές καλλιέργειες 

(σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι, τεύτλα, ηλίανθο, καπνά κλπ) και κτηνοτροφία. Η 

τοπική οικονομία στηρίζεται κατεξοχήν στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της 

(πρωτογενής τομέας). Στο δευτερογενή τομέα υπήρξαν τα τελευταία χρόνια θετικές 

εξελίξεις με την αύξηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Η αγροτική παραγωγή 

αξιοποιείται επιτόπια μόνο κατά 58%. Αρκετά παραδοσιακά προϊόντα (σκόρδα, 

κρεμμύδια, φυσικά αρωματικά φυτά) συνήθως πωλούνται νωπά χωρίς επεξεργασία και 

συσκευασία. Το εμπόριο, οι υπηρεσίες και οι κατασκευές (τριτογενής τομέας) έρχονται 

δεύτερα σε σημαντικότητα μετά τον πρωτογενή τομέα.

Η πόλη της Κομοτηνής, που αποτελεί ταυτόχρονα και έδρα του Νομού Ροδόπης και της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί το βασικό πόλο για την 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής καθώς διαθέτει δυναμική' και προϋποθέσεις να 

αναπτυχθεί ως ένα διαπολιτισμικό, διοικητικό, βιομηχανικό, γεωργικό και τουριστικό 

κέντρο. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006) Γι’ αυτό, θα πρέπει να αποτελέσει 

ένα δυναμικό περιφερειακό πόλο εθνικής σημασίας και διοικητικό-οικονομικό κέντρο 

της περιφέρειας και στα πλαίσια του ανωτέρου ρόλου για την πρωτεύουσα της 

Ροδόπης θα πρέπει να ενισχυθεί, όσον αφορά:

1. Στην εξειδίκευση του αναπτυξιακού της ρόλου, ως:

• Περιφερειακό Διοικητικό Κέντρο

• Νομαρχιακός Πόλος Ανάπτυξης

• Κέντρο Διασυνοριακής Συνεργασίας

2. Στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών κι αναπτυξιακών της υποδομών:

• Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) κι ισχυρά αναπτυξιακά κέντρα

• Εγνατία Οδός - Κάθετες συνδέσεις

• Σιδηροδρομικό δίκτυο

3. Στη στήριξη κι ανάπτυξη των «προωθητικών δραστηριοτήτων» της:

• Περιφερειακή Διοίκηση

• Βιομηχανία - βιοτεχνία

• Τριτοβάθμια εκπαίδευση
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• Υπηρεσίες προς τις αγροτικές δραστηριότητες 

(Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)
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2.2. ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

2.2.1. ΓΕΩΓΡΑ ΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ο Νομός Ροδόπης βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ελλάδας και μαζί με τους 

Νομούς Ξάνθης και Έβρου αποτελεί το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης. Είναι το 

διοικητικό κέντρο και πρωτεύουσα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θράκης, 

καθώς κι η έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί 

Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου). Δυτικά συνορεύει με τον Νομό 

Ξάνθης, ανατολικά με τον Νομό Έβρου, βόρεια με την Βουλγαρία και νότια βρέχεται 

από το Θρακικό Πέλαγος.

Η νευραλγική, στρατηγική και γεωπολιτική θέση του στις βαλκανικές χώρες, έχει 

μία ευρύτερη σημασία, με τα τεκταινόμενα αυτή τη στιγμή στη Βαλκανική 

Χερσόνησο. Οι προσδοκίες των χωρών αυτών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και την προώθηση της ένταξής τους είναι γνωστές και ως εκ τούτου η περιοχή 

μελέτης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικότατο πόλο αναφοράς για τις χώρες 

της Ανατολικής Βαλκανικής και της δυτικής παρευξείνιας ζώνης μέχρι και τη 

Ρωσία. (Κέκκερης Γ., 2006:233)

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επέδρασαν ανασταλτικά στην ανάπτυξη 

της περιοχής μελέτης, η γεωγραφική της θέση, είναι δυνατόν να μετεξελιχθεί από 

μειονέκτημα σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Η ταχύρυθιιη κι εξωστρεφής ανάπτυξή 

της επιβάλλει, καταρχήν, την άρση της γεωγραφικής κι επικοινωνιακής 

απομόνωσης, καθώς και τον εξωστρεφή προσανατολισμό της, που για πρώτη 

φορά μετά από πολλές δεκαετίες καθίσταται μια ρεαλιστική προοπτική.

Στον τομέα της χωροταξικής πολιτικής κυρίαρχη θέση έχουν δύο στόχοι, που 

αφορούν όλη τη χώρα, αλλά κυρίως το Νομό Ροδόπης: •

• το «άνοιγμα» του ελληνικού εδάφους προς τον ανατολικό ευρωπαϊκό χώρο, αλλά 

και προς το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, και

• η ένταξη του χωρο-οικονομικού συστήματος της Ελλάδας σε ένα ευρύτερο 

σύστημα, υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης και παραγωγικών δυνατοτήτων.
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Ο Νομός Ροδόπης, όπως προαναφέρθηκε, είναι από τη γεωγραφική του θέση ένας 

προνομιακός χώρος, αφού αποτελεί έναν ενδιάμεσο σημαντικό σταθμό επάνω 

στον κύριο άξονα επικοινωνίας μεταξύ Θεσσαλονίκης κι Αλεξανδρούπολης αλλά και 

βασική οδική δίοδο από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 

Τουρκία και την Ασία γενικότερα. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού κατά το 

μεγαλύτερο τμήμα της έχει ήδη αναβαθμίσει την οδική επικοινωνία προς τον Έβρο και 

τα ανατολικά σύνορα αλλά και προς τη Θεσσαλονίκη. Οί κάθετοι άξονες επικοινωνίας 

σε κομβικά σημεία της Εγνατίας οδού, οι οποίοι έχουν μελετηθεί, θα διευρύνουν το 

οδικό δίκτυο προς τα βόρεια σύνορα και θα διευκολύνουν τις διεξόδους προς το Αιγαίο. 

Οι συγκοινωνίες του νομού εξυπηρετούν τους ταξιδιώτες με αρκετά δρομολόγια όλο 

το εικοσιτετράωρο προς Θεσσαλονίκη κι Αθήνα, όπως και προς τις διάφορες 

διαδρομές εντός και εκτός του νομού. Πρόσθετο πλεονέκτημα για το νομό αποτελεί η 

σιδηροδρομική του σύνδεση και η εξυπηρέτηση των κατοίκων από τα αεροδρόμια 

"Δημόκριτος" της Αλεξανδρούπολης και "Μέγας Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης. 

(Θράκη: Ο Νομός Ροδόπης - Οδοιπορικό)

Στην περιοχή μελέτης, δεδομένου ότι το δίκτυο επικοινωνιών βρίσκεται σε καλό 

δρόμο, το κεντρικό πρόβλημα εντοπίζεται στα μεταφορικά δίκτυα, χωρίς να 

υποτιμάται η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών στήριξης της οικονομικής 

δραστηριότητας στα αστικά κέντρα. Οι σημερινές υποδομές μεταφορικών 

εξυπηρετήσεων είναι σε κακή κατάσταση, συμβάλλουν στην απομόνωση της 

περιοχής και στην επιβάρυνση του κόστους παραγωγής κι εμπορίας. Η κατά 

προτεραιότητα κατασκευή νέων αξόνων υπερτοπικής σημασίας θα συντελέσει 

αποφασιστικά στην άρση των αντικινήτρων αυτών. Επιπλέον, όμως, θα τονώσει το 

ηθικό των κατοίκων και θα αποδείξει έμπρακτα ότι η Ελλάδα δεν σταματάει στα 

όρια του Νέστου. Ένα σύγχρονο δίκτυο μεταφορών, άλλωστε, αποτελεί την «εκ των 

ων ουκ άνευ» προϋπόθεση για την οργανική ένταξη της περιοχής στον ευρύτερο 

γεωπολιτικό χώρο και την εξωστρεφή και προς βορρά ταχύρυθμη ανάπτυξή της.

Η θεωρητική βάση αυτών των εκτιμήσεων είναι ότι όσο καλύτερα είναι δικτυωμένη 

μια περιφέρεια σε ένα πλέγμα σύγχρονων κέντρων οικονομικής δραστηριότητας, 

αυτών που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο στάδιο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού 

χώρου, και σε ένα πλέγμα σύγχρονων δικτύων μεταφορών, τόσο οι προοπτικές της 

για οικονομική ανάπτυξη βελτιώνονται. Αν η περιφέρεια αυτή είναι η Θράκη,
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γίνεται προφανές ότι το «άνοιγμα» της Ανατολικής Ευρώπης, η αναβάθμιση των 

κέντρων της τελευταίας, αλλά και της ίδιας της Θράκης, κι η ανάπτυξη του 

πλέγματος των δικτύων μεταφορών την τοποθετούν σε τελείως διαφορετικό επίπεδο 

προοπτικών ανάπτυξης. Γίνεται όμως εξίσου φανερό, λόγω της στρατηγικής θέσης 

της, ότι η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εδάφους στις ανατολικές περιοχές του κι η 

ανάπτυξη των τελευταίων είναι προς το συμφέρον της Θράκης, αρκεί αυτή να έχει 

τις προϋποθέσεις για να ωφεληθεί από αυτή την εξέλιξη. (Ακαδημία Αθηνών, 

1995:94)

Ο Νομός Ροδόπης, ως πρωτεύουσα της Θράκης και δορυφορικό κέντρο της 

Κεντρικής Μακεδονίας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμη εφαλτήριο της 

ελληνικής οικονομίας για την ειρηνική της «έξοδο προς Βορρά», στις περιοχές της 

ανατολικής Βαλκανικής και της δυτικής παρευξείνιας ζώνης. Στην προοπτική αυτή 

η γεωγραφική θέση του συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα μεγάλης σημασίας, 

καθώς η υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων συνολικά υπηρεσιών, του προσδίδουν 

τις πραγματικές του διαστάσεις.

Μακροπρόθεσμα η θέση που υιοθετεί η παρούσα μελέτη είναι η ισόρροπη έμφαση 

στους βόρειους άξονες, προς την «άλλη Ευρώπη», που ανοίγεται στα βόρεια σύνορα 

μας, και η οποία αποτελούσε μια παραδοσιακή οικονομική ενδοχώρα, αποτελεί και 

σήμερα ένα πεδίο μεγάλου ενδιαφέροντος για την ελληνική επιχειρηματική 

κοινότητα, ενδιαφέρει έντονα, ιδίως τη Βουλγαρία, για οικονομικές σχέσεις και 

συγκοινωνιακές συνδέσεις και βρίσκεται σε άμεση γεωγραφική συνάφεια με 

την εθνικής αναπτυξιακής προτεραιότητας περιφέρεια της Θράκης. Πιστοποιείται 

εύκολα, με μια ματιά στο χάρτη, ότι με μια καλή οδική σύνδεση η Κομοτηνή θα 

βρίσκεται τόσο κοντά με τα ουκρανικά σύνορα, όσο και με την Αθήνα.

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι καμία προσπάθεια ανάπτυξης δεν μπορεί 

να είναι αποτελεσματική αν δεν διαφοροποιηθεί ριζικά η οικονομική γεωγραφία 

της περιοχής, το όλο πλέγμα δηλαδή των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών, 

αλλά και των αστικών κέντρων που προσδιορίζει την εν γένει ευχέρεια προσπέλασης 

της περιοχής και την ένταξή της στον ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο. 

Απαραίτητο είναι, επίσης, να μην επαναληφθούν φαινόμενα προσπαθειών που
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εκδηλώνονται με διαδικασίες αμφίβολης αποτελεσματικότητας και καταλήγουν σε 

έργα με «προσωρινά» χαρακτηριστικά κι «ενδιάμεσες» προδιαγραφές.

2.2.2. ΣΥΓΚΡΑ ΡΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Θεωρείται αυτονόητο ότι οποιαδήποτε πολιτική για τη Θράκη, και κατ’ επέκταση
ρ.

για το Νομό Ροδόπης, πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα (μεταξύ άλλων) και τη 

δραστική πληθυσμιακή ανάκαμψη της περιοχής. Ο στόχος αυτός καθορίζει τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις, αλλά και το μέγεθος και το είδος της επιβαλλόμενης 

αναπτυξιακής προσπάθειας.

Η ριζική ανατροπή των σημερινών τάσεων κι η αύξηση του υπάρχοντος πληθυσμού 

κατά 60.000 θα μπορούσε να προέλθει τόσο από την εγκατάσταση παλιννοστούντων 

ομογενών (20.000 περίπου) όσο κι από την προσέλκυση νέων πληθυσμών (40.000 

περίπου). Η δημιουργία επαρκών θέσεων απασχόλησης αποτελεί την κρίσιμη 

προϋπόθεση για να επιτευχθεί η πληθυσμιακή ανάκαμψη στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα:

• Η αύξηση του πληθυσμού κατά 60.000 άτομα σημαίνει 29.000 περίπου 

νέες θέσεις απασχόλησης, με τη υπόθεση ότι θα διατηρηθεί στα σημερινά 

επίπεδα η αναλογία του ενεργού πληθυσμού (στο 48% του συνόλου),

• Η σημερινή πραγματική ανεργία δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, 

εκτιμάται όμως ότι πρέπει να κυμαίνεται γύρω στα 8-10 χιλ. άτομα.

Η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού της Θράκης σε ποσοστό 15-20% περίπου μέσα 

σε μία δεκαετία (δηλαδή αύξηση κατά 60.000 άτομα) προϋποθέτει την έγκαιρη 

εξασφάλιση απασχόλησης και στέγασης. Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, με 

δεδομένη την υπάρχουσα ανεργία και την φυσιολογική απώλεια θέσεων εργασίας 

στον αγροτικό τομέα αλλά και σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, εκτιμάται 

ότι θα απαιτηθεί η δημιουργία 45-50 χιλ. νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στους 

τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών και δευτερευόντως στον αγροτικό τομέα. 

Σε ό,τι αφορά στη στέγαση, λαμβάνοντας δε υπόψη το σημερινό απόθεμα 

κατοικιών, εκτιμάται ότι απαιτείται κατασκευή νέων κατοικιών για τη μόνιμη 

στέγαση 50.000 ατόμων. Οι συνολικές ανάγκες είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί
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<
πρέπει να συνυπολογιστούν οι ανάγκες στέγασης του φοιτητικού πληθυσμού που 

πρέπει να αυξηθεί πολύ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

παλιννοστούντες ομογενείς. Η μόνιμη εγκατάσταση τους στην περιοχή μελέτης κι 

η οργανική ένταξή τους στην τοπική κοινωνία κι οικονομία προϋποθέτουν σοβαρή 

κι αποτελεσματική οργάνωση των προσπαθειών, τόσο στους τομείς της στέγασης 

και της απασχόλησης, όσο και σε εκείνους της εκπαίδευσης και τεχνικής 

κατάρτισης.

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής θα συμβάλει ασφαλώς στη 

συγκράτηση του πληθυσμού της περιοχής. Στην περίπτωση, ωστόσο, του Νομού 

Ροδόπης δεν επαρκεί η προσδοκία αυτή, ως συνέπεια της αναπτυξιακής 

διαδικασίας. Θεωρείται αυτονόητο ότι οποία δήποτε πολιτική για την περιοχή 

μελέτης, πολύ περισσότερο μια πολιτική με την προσδοκία να μπορέσει η περιοχή 

να ανταποκριθεί στον νέο ρόλο που προδιαγράφηκε, πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και τη δραστική πληθυσμιακή ανάκαμψη της 

περιοχής. Ο στόχος αυτός, αντιστρόφως, καθορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

αλλά και το μέγεθος και το είδος της επιβαλλόμενης αναπτυξιακής προσπάθειας.

Θεωρείται σκόπιμο σ’ αυτό το σημείο να παρατεθούν εκτενέστερα οι προοπτικές 

που παρουσιάζει ο Νομός Ροδόπης όσον αφορά στους τομείς της παραγωγικής 

διαδικασίας, με απώτερο φυσικά σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης 

και τη συνακόλουθη συγκράτηση του πληθυσμιακού δυναμικού.

2.2.2.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο Νομός Ροδόπης μπορεί να χαρακτηριστεί, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, ως 

γεωργικός νομός, αφού το 76% των εκμεταλλεύσεων (12,626) είναι Γεωργικές 

Εκμεταλλεύσεις, το 21% (3,546) Μικτές Εκμεταλλεύσεις και μόλις το 3% (417) είναι 

καθαρά Κτηνοτροφικές. Όπως προκύπτει από αναλύσεις για τη συνολική επισκόπηση 

της τριακονταετίας 1970-2002, η περιοχή μελέτης επιδεικνύει ισχυρή παραγωγική 

εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα σε σχέση με το σύνολο της χώρας. (Στρατηγικό 

Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)
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Ο πρωτογενής τομέας κι ιδιαίτερα η γεωργία συνεχίζει να είναι ο βασικότερος μοχλός 

οικονομικής ανάπτυξης του Νομού. Η καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται σε 881.458 

στρέμματα. Παράγονται προϊόντα, όπως καπνός, βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, 

ηλίανθος, τεύτλα, βιομηχανική ντομάτα κ.ά. , η μεταποίηση των οποίων επηρεάζει 

κατ’ επέκταση θετικά την εξέλιξη και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας. Ο 

Νομός Ροδόπης παράγει το 7% του καπνού (5η θέση), τό 5% του βαμβακιού (6'1 θέση) 

και το 4,7% του σιταριού (7η θέση) της συνολικής παραγωγής της χώρας (2002). 

Σημαντική επίσης είναι κι η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα, 

τυρί). Οι κλάδοι της βοοτροφίας κι αιγοπροβατοτροφίας καλύπτουν αντιστοίχως το 

4,2% και το 2,3% της εγχώριας παραγωγής. Εκτός από τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία, προοπτικές ανάπτυξης παρουσιάζουν επίσης τόσο η αλιεία όσο κι η 

παραγωγή δασικών προϊόντων, αρκεί να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, 

προκειμένου να επιταχυνθεί η αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων με τη 

δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού 

Ροδόπης, 2006)

2.2.2.2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όσον αφορά στην ικανοποίηση του μακροχρόνιου στόχου της βιομηχανικής και 

περιφερειακής ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής, συγκροτήθηκε το 1978 

η Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής (ΒΙ.ΠΕ.ΚΟ.) κοντά στον εθνικό δρόμο 

Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, νοτιοανατολικά της Κομοτηνής, σε απόσταση 12 

περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης. Βρίσκεται στα διοικητικά όρια των 

Δήμων Κομοτηνής και Μαρώνειας της κτηματικής περιφέρειας των πρώην 

Κοινοτήτων Θρυλλορίου, Αμάραντων και Παμφόρου του Νομού Ροδόπης. Η 

θέση της ΒΙ.ΠΕ.ΚΟ. έχει επιλεγεί με κριτήριο τη λειτουργικότητα, καθώς 

πρέπει να είναι κοντά στα δημόσια δίκτυα εξυπηρέτησης, να συνδέεται με τους 

μεταφορικούς άξονες και να βρίσκεται κοντά στους τόπους διαμονής των 

εργαζομένων.(Ξύδα I., Φελεμέγκα Β., Φουτσιτσή Γ., 2005:59)

Με την αρχή της λειτουργίας της, η ΒΙ.ΠΕ.ΚΟ. κάλυψε ένα μικρό ποσοστό του 

δυναμικού της, χωρίς να καλύπτει τις αρχικές προσδοκίες για ανάπτυξη. Τη δεκαετία 

του '90, με την θεσμοθέτηση σειρά μέτρων για προσέλκυση κι ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, υπήρξε μια έκρηξη στη σταθερή πορεία της. Τα τελευταία χρόνια
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υπάρχει μια στασιμότητα, με ελάχιστες καινούργιες επιχειρήσεις, που ιδρύονται, κι 

αρκετές που εκσυγχρονίζονται και κάνουν μικροεπεκτάσεις. Η στασιμότητα στην 

βιομηχανική ανάπτυξη και την πλήρωση της ΒΙ.ΠΕ.ΚΟ. οφείλεται στο γεγονός της 

έλλειψης νέων κινήτρων. Η υφιστάμενη κατάσταση της ευρύτερης οικονομίας και της 

αγοράς κάνουν τα υπάρχοντα δεδομένα μη ελκυστικά για νέες επενδύσεις.(Ξύδα I., 

Φελεμέγκα Β., Φουτσιτσή Γ., 2005:59)

Σήμερα στη ΒΙ.ΠΕ.ΚΟ. είναι εγκατεστημένες περίπου 90 μονάδες. Υπάρχει μια 

ποικιλία από κλάδους που έχουν εγκατασταθεί, οι οποίες δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον και δεν καταστρέφουν τις υπάρχουσες υποδομές. Υπάρχουν 

επιχειρήσεις που μετεγκαταστάθηκαν στη ΒΙ.ΠΕ.ΚΟ. από την περιφέρεια και νέες 

είτε από την περιφέρεια, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα που επιδίωξαν να 

δραστηριοποιηθούν σ’ αυτήν την περιοχή λόγω των ιδιαίτερων προνομιών που 

χρήζει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οχλούσες χρήσεις κοντά ή μέσα στην πόλη. 

Η παραγωγή απευθύνεται είτε στην εγχώρια είτε στη διεθνή αγορά.(Ξύδα I., 

Φελεμέγκα Β., Φουτσιτσή Γ., 2005:59)

Το εργατικό δυναμικό της ΒΙ.ΠΕ.ΚΟ. κυμαίνεται γύρω στους 3000 εργαζόμενους. 

Οι απλοί εργαζόμενοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας, 

κυρίως από την Κομοτηνή και τα γύρω χωριά. Τα εξειδικευμένα μέλη και 

στελέχη είναι από όλη την Ελλάδα που πολλές φορές πηγαινοέρχονται. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι με παραπάνω μετακινήσεις, που οφείλονται στη λειτουργία της ΒΙ. ΠΕ 

ΚΟ. έχουν επωφεληθεί περισσότερο οι γύρω οικισμοί. Παρατηρείται, επίσης, μια 

ανάπτυξη του οικιστικού ιστού με επεκτάσεις γύρω και προς αυτήν, κυρίως για τους 

οικισμούς Ροδίτη και Θρυλλόριο. (Ξύδα I., Φελεμέγκα Β., Φουτσιτσή Γ., 2005:60)

2.2.2.3. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η περιοχή μελέτης είναι κατάλληλη όχι τόσο για παραπέρα ανάπτυξη του μαζικού 

τουρισμού και της παραθεριστικής κατοικίας, όσο για διαφοροποιημένες κι άλλες 

επιλεγμένες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Η ανάπτυξη των τελευταίων θα 

συντελέσει στην προσέλκυση υψηλότερων εισοδηματικών' κατηγοριών και στην 

εναρμόνιση με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής: προστατευόμενοι
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βιότοπον (Βιστωνίδα), ορεινοί δασικοί όγκοι (ορεινός όγκος Νομού Ροδόπης), 

σημαντικές αρχαιότητες (Άβδηρα).

Οι ακτές γύρω από την λίμνη Βιστωνίδα, το Πόρτο Λάγος και την λίμνη Μητρικού 

αποτελούν υγροβιότοπους ιδιαίτερης σημασίας και προστατεύονται από την διεθνή 

συνθήκη RAMSAR. Στην περιοχή αυτή την τελευταία δεκαπενταετία παρουσιάστηκε 

τουριστική δραστηριότητα, κυριότερα στις παράκτιες περιοχές των Αβδήρων του 

Νομού Ξάνθης (πρόκειται για τις παραλίες της Λαφρούδας, της Μάντρας, του 

Μυρωδάτου και των Μαγγάνων) και των παράκτιων περιοχών Φαναριού κι Αρωγής 

του Νομού Ροδόπης. Το Πόρτο Λάγος εξυπηρετεί τα αλιευτικά σκάφη των δύο 

παραπάνω Νομών. Επιπλέον, τα γεωθερμικά πεδία της περιοχής στην Νέα Κεσσάνη, 

Νέο Εράσμιο και τα Μάγγανα ώθησε την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, όπου γίνεται 

χρήση γεωθερμικής ενέργειας στην παραγωγή σπαραγγιών και την εκτροφή 

τσιπούρας. (Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ-Θ, 2003:80)

Οι ακτές της Μαρώνειας και του Ιμέρου στον Νομό Ροδόπης, είναι κυρίως βραχώδεις 

κι απόκρημνες, με ενδιάμεσες μικρές αμμουδιές και χαλικώδεις ακτές, οι οποίες 

προσελκύουν τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό τουριστών, κυρίως ντόπιους 

παραθεριστές. Πρόκειται για τους παραθαλάσσιους οικισμούς της Μέσης και του 

Ιμέρου και τις παραλίες των Προσκυνητών, της Αλκυόνας και του Πλατανίτη. 

(Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ-Θ, 2003:81)

Στο Νομό Ροδόπης η περιοχή από το Φανάρι μέχρι τους Προσκυνητές εμφανίζει τα 

ίδια με τα παραπάνω προβλήματα λόγω του υγροτόπου. Παρά τις δυσμενείς 

συνθήκες αναπτύχθηκαν οι παραλίες Φανάρι, Αρωγή, Μέση, Ίμερος, Προσκυνητές. 

Στον ίδιο Νομό από τον Πλατανίτη μέχρι τα Πετρωτά (Παραλίες Μαρώνειας: 

Πλατανίτης, Άγιος Χαράλαμπος, Πετρωτά) οι παραλίες είναι ενδιαφέρουσες, χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα. Στους δύο Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης και μέσα στις 

περιοχές των υγροβιότοπων της Συνθήκης Ramsar υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί 

χώροι. (Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ-Θ, 2003:81)

Το ιστορικό περιβάλλον δεν έχει αναδειχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Στο Νομό 

υπάρχουν πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι
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τη νεώτερη εποχή, που αποτελούν πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι 

σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι του Νομού είναι οι ακόλουθοι:

• Δήμος Αιγείρου: Δίκαια παρ'Άβδηρα: τμήμα της αρχαίας πόλης / Αρχαία 

Στρύμη: Ο χώρος της αρχαίας πόλης

• Δήμος Μαρώνειας: Μαρώνεια: Περιοχή της αρχαίας πόλης, θέατρο, Ακρόπολη 

Εργάνης

• Δήμος Κομοτηνής: Σύμβολα: Μακεδονικός τάφος / Παραδημή: Προϊστορικός 

τύμβος

• Δήμος Σώστου: Δηνός: Τμήμα αρχαίου οικισμού

• Δήμος Σαπών: Αρχαιολογικός χώρος Πετρωτών

Επίσης, ο Νομός διαθέτει τα ακόλουθα βυζαντινά και νεώτερα μνημεία:

• Δήμος Κομοτηνής: Βυζαντινό τείχος και Μεταβυζαντινός ναός Κοιμήσεως 

Θεοτόκου / Οχυρά Νυμφαίας

• Δήμος Μαρώνειας: Τρίκλιτη Βασιλική στη Σύναξη Μαρώνειας

• Δήμος Σώστου: Μεσαιωνική γέφυρα ποταμού Κομψάτου / Εκκλησίες Σώστη, 

Κερασιάς / Τρίκλιτη Βυζαντινή, εκκλησία και νεκροταφείο στον Πολύανθο / 

Ερείπια μοναστικού κέντρου Παπίκιου όρους

• Δήμος Αμαξάδων: Βυζαντινή Αναστασιούπολης και οχυρό

Τέλος, οι οικισμοί που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί είναι: η Μαρώνεια (Δ. 

Μαρώνειας), ο Βάκος (Δ. Μαρώνειας), το Μαυρομμάτι (Δ. Νέου Σιδηροχωρίου) και 

ο Μίσχος (Δ. Σώστου). (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Η σχέση τουριστικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι 

αμφίδρομη. Ειδικότερα, για την επιδιωκόμενη ποιότητα τουρισμού στο Νομό 

Ροδόπης είναι απαραίτητη η ανάδειξη του αρχαιολογικού και βυζαντινού πλούτου 

της περιοχής, ώστε να καταστούν τα μέρη αυτά πόλοι έλξης επισκεπτών κι 

οργάνωσης υψηλής στάθμης δραστηριοτήτων.
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2.2.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974 -1975. Η διοίκησή του έχει ως 

έδρα την Κομοτηνή, η οποία είναι πρωτεύουσα της διοικητικής περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Εποπτεύεται κι 

επιχορηγείται από το κράτος δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν σήμερα δύο σχολές και δεκαοχτώ 

τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, επτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, 

τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. Συνολικά φοιτούν 

12.466 φοιτητές. Στην Κομοτηνή φοιτούν 9217 φοιτητές.(Ξύδα I., Φελεμέγκα Β., 

Φουτσιτσή Γ., 2005:57)

Στην Πανεπιστημιούπολη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 

χιλιομέτρων από την πόλη, είναι χωροθετημένα κάποια από τα τμήματα του Δ.Π.Θ. 

που υπάρχουν στην Κομοτηνή. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η φοιτητική εστία 

δυναμικότητας επτακοσίων κλινών, το εστιατόριο, που εξυπηρετεί το σύνολο 

των φοιτητών που ζουν στην Κομοτηνή και το κλειστό κολυμβητήριο. Η φοιτητική 

εστία δεν αποτελεί επαρκή χώρο διαβίωσης των φοιτητών, με αποτέλεσμα η 

πλειοψηφία τους να κατοικεί σε πολλές περιοχές της πόλης της Κομοτηνής, εκτός 

από τις αμιγώς μουσουλμανικές συνοικίες. Η ανάγκη στέγασης των νέων αυτών 

κατοίκων της πόλης συνέβαλλε στην έντονη ανοικοδόμηση και στην έξαρση του 

φαινομένου της αντιπαροχής, που παρατηρούνται στην πόλη τα τελευταία χρόνια. 

(Ξύδα I., Φελεμέγκα Β., Φουτσιτσή Γ., 2005:58)

Η ίδρυση του πανεπιστημίου επέφερε την εισροή ελληνικού, χριστιανικού 

πληθυσμού, νεανικής ηλικίας, ενός νέου, δηλαδή, αγοραστικού κοινού με 

ιδιαίτερες ανάγκες κι απαιτήσεις από την πόλη, όπως εκπαιδευτικές (φροντιστήρια 

ξένων γλωσσών κλπ.), αθλητικές (γυμναστήρια), πολιτιστικές (εκθεσιακοί χώροι), 

εστίασης κι αναψυχής (καφετέριες, εστιατόρια), ενώ προώθησε και προσέφερε 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα ακόμη και στις απλές εμπορικές χρήσεις. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η αρχική πρόθεση της πολιτείας 

επιτεύχθηκε επιτυχώς. (Ξύδα I., Φελεμέγκα Β., Φουτσιτσή Γ., 2005:58)
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Οι πολυπρόσωποι οργανισμοί του δημοσίου — επαγγελματικές σχολές, σχολές 

νηπιαγωγών, γυμναστικές και παιδαγωγικές ακαδημίες, Τ.Ε.Ι., πανεπιστήμια, 

στρατόπεδα, νοσοκομεία, οικοτροφεία κτλ. — είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη 

μιας περιοχής, γιατί αυξάνουν την ενεργό ζήτηση και τονώνουν έτσι άμεσα μια 

σειρά από οικονομικές δραστηριότητες, όπως η αγορά κατοικιών, τροφίμων, 

ενδυμάτων κι άλλων υπηρεσιών, ενώ οι έμμεσες επιδράσεις τους καλύπτουν πάρα 

πολλές οικονομικές δραστηριότητες. (Ακαδημία Αθηνών: 1995:130)

Η ίδρυση πανεπιστημίου, πέραν των παραπάνω, αναμένεται να έχει μακροχρόνια 

αναπτυξιακά αποτελέσματα με τη δημιουργία ικανότερου κι επιδεξιότερου 

εργατικού δυναμικού. Εξάλλου, το πανεπιστήμιο μπορεί να συντελέσει με το 

διδακτικό κι ερευνητικό προσωπικό του, καθώς και με τις πάγιες εγκαταστάσεις και 

τον εξοπλισμό του, στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που θέτει η 

τοπική κοινωνία. Έτσι, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία εκείνης της 

πλευράς της ανάπτυξης, που συναρτάται με τη δυναμική και τη συνεκτικότητα των 

τοπικών κοινωνιών, να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων 

και στην καλλιέργεια ατμόσφαιρας ελεύθερης πολιτιστικής δημιουργίας, πέραν 

των όσων προσφέρει στον τομέα αυτό με τις στενά εκπαιδευτικές δραστηριότητές 

του. Τα παραπάνω συντελούν στη διαμόρφωση μιας δυναμικής πολιτιστικής 

ταυτότητας, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

των τοπικών κοινωνιών, κάτι που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη της Θράκης. (Ακαδημία Αθηνών: 1995:130)

Ενώ, όμως, τα άμεσα οικονομικά αποτελέσματα των πολυπρόσωπων αυτών 

οργανισμών είναι πολύ πιο σημαντικά από ό,τι άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. 

βιομηχανικών μονάδων), τα έμμεσα (πολλαπλασιαστικά) και τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματά τους είναι λιγότερο σημαντικά. Το Δ.Π.Θ. χρησιμοποιήθηκε από τις 

εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις ως μέσο για την ενδυνάμωση της εθνικής 

παρουσίας σε μια περιοχή που τελεί κάτω από την πίεση του τουρκικού 

επεκτατισμού, με την έννοια ότι αναμενόταν να συντελέσει στη συγκράτηση του 

υπάρχοντος και στην προσέλκυση νέου πληθυσμού στην περιοχή. (Ακαδημία 

Αθηνών: 1995:130)
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Η πολιτική αυτή αποτελεί τον καλύτερο ίσως τρόπο αναβάθμισης του ανθρώπινου 

δυναμικού και διασφάλισης των συνόρων, αλλά από μόνη της δεν θα ήταν δυνατό να 

φέρει αποτελέσματα. Μολονότι το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων δεν 

αποτρέπει κανέναν έλληνα πολίτη απόφοιτο λυκείου να δώσει εξετάσεις για την 

εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, ελάχιστοι έλληνες μουσουλμάνοι συνεχίζουν τις 

σπουδές τους σ’ αυτό. Άλλωστε, πολλοί έλληνες μουσουλμάνοι τελειώνουν τα ειδικά 

γυμνάσια και λύκεια που υπάρχουν στη Θράκη, όπου διδάσκονται στα τουρκικά, κι 

έτσι πιο εύκολα οδηγούνται σε πανεπιστήμια της Τουρκίας. Η τάση αυτή 

υποβοηθείται κι από την τουρκική πολιτική. (Ακαδημία Αθηνών: 1995:130-131)

Συμπερασματικά, λοιπόν, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορεί να 

λειτουργήσει ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, αναπτύσσοντας το ερευνητικό κι 

εκπαιδευτικό του έργο με νέους προσανατολισμούς που συνδέονται με τα 

αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής και την ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας 

στον ευρύτερο χώρο. Παράγοντας κριτικούς επιστήμονες και την πνευματική 

ηγεσία μιας χώρας θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης 

κοινωνίας, στην ενίσχυση των ελεύθερων θεσμών, στη δημιουργία ισχυρών 

κινήτρων παραγωγικής δράσης και γενικότερα στην αποφασιστική οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.
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2.3. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Νομός Ροδόπης ξεκινά με κατά κεφαλή εισόδημα χαμηλότερο, τόσο από τον 

Ευρωπαϊκό, όσο κι από τον Εθνικό μέσο όρο. Πολλοί είναι οι παράγοντες, σύμφωνα 

με την οικονομική επιστήμη, που εξηγούν αυτή την καθυστέρηση, όπως π.χ. η 

απόσταση από το εθνικό οικονομικό κέντρο, το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, 

τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα κλειστά μέχρι πριν από λίγα χρόνια σύνορα 

με τις γειτονικές χώρες κλπ.. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Η Θράκη, πρωτεύουσα της οποίας είναι ο Νομός Ροδόπης, αποτελεί μια από τις 

παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας. Τρία τέταρτα περίπου του αιώνα μετά την 

ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, η δυτική Θράκη έχει, αναμφισβήτητα, επιτελέσει 

σημαντικά βήματα προόδου στο πεδίο της οικονομικής ζωής, χωρίς όμως να έχει 

εξασφαλίσει το ανώτερο εφικτό επίπεδο ανάπτυξης. Οι προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν με πρωτοβουλία της ίδιας της πολιτείας από την πρώτη εγκατάσταση 

των ελληνικών αρχών, η ανανέωση και αναβάθμιση του πληθυσμιακού στοιχείου, 

κυρίως όμως η εκτέλεση έργων υποδομής κι η κατάρτιση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων από τα τέλη της δεύτερης μεταπολεμικής δεκαετίας, μετέβαλαν 

βαθμιαία την εικόνα της περιοχής. Το γεωφυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα οι 

εκτεταμένες και εύφορες εκτάσεις, κατάλληλες για τις γεωργικές καλλιέργειες κι η 

κτηνοτροφία καθώς κι οι υδάτινοι πόροι προσφέρθηκαν για να συμβάλουν θετικά 

στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και των μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα, όμως, παράγοντες μονιμότεροι ή συγκυριακά ανασταλτικοί έμελλαν να 

συρρικνώσουν τα όρια απόδοσης των συλλογικών προγραμμάτων και των αξιόλογων 

ατομικών προσπαθειών και πρωτοβουλιών. (Γενική Γραμματεία Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, 1994)

Παρά τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα, στη μεταποίηση, 

στον τουρισμό κτλ. οι δυνατότητες αυτές αξιολογούνται μονίμως ως ήσσονος 

σημασίας σε σχέση με άλλες περιφέρειες και με εθνικές οικονομικές 

προτεραιότητες. Έτσι η Θράκη σήμερα είναι:
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• Η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή της χώρας,

• Αποκομμένη και απομονωμένη από την οικονομική ενδοχώρα,

• Υπό σκιά αβεβαιότητας.

Στις συνθήκες αυτές, η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας είναι πολύ δύσκολη. Ο 

τοπικός πληθυσμός, συγκριτικά λίγος και ανομοιογενής, κι οι δραστηριότητες του 

δεν συγκροτούν ένα επαρκές και δυναμικό τοπικό οικονομικό σύστημα. Οι όποιες 

δυνατότητες περιορίζονται άλλωστε κι από την παρατηρούμενη διαρροή 

κεφαλαίων, που δεν επιτρέπει την ευρύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Δεν 

συντρέχουν, τέλος, ευνοϊκές συνθήκες από άποψη υποδομών. Η περιοχή μελέτης 

παραμένει επί δεκαετίες αποκομμένη από τις μεγάλες αγορές του εσωτερικού και 

του εξωτερικού, κι αυτό έχει οδηγήσει σε τοπική ατροφία και αποδυναμώνει την 

όποια προσπάθεια ταχύρυθμης οικονομικής ανάπτυξης.

Μέσα στον ήδη απομονωμένο εθνικό ελληνικό χώρο, με τα πρακτικώς κλειστά επί 

πολλά χρόνια βόρεια και ανατολικά σύνορα, η εσωτερική απομόνωση της Θράκης 

επιδεινώνεται από τις κακές συγκοινωνιακές συνδέσεις, την έλλειψη υποδομών, την 

απόσταση των μεγάλων καταναλωτικών κέντρων, το χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο, 

την αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και τα αρνητικά αναπτυξιακά 

ανακλαστικά που διαπερνούν το κοινωνικό σύνολο, ένα μεγάλο μέρος του οποίου, 

το μουσουλμανικό στοιχείο, παραμένει στο περιθώριο ή επιλέγει την έξωθεν 

κατευθυνόμενη περιθωριοποίηση. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά των 

παραγόντων εκείνων που συντέλεσαν στην αναπτυξιακή καθυστέρηση του Νομού 

Ροδόπης.

2.3.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΠΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Νομός Ροδόπης αποτελεί μια από τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της 

χώρας. Όντας γεωγραφικά έξω από τα όρια του αστικοβιομηχανικού άξονά της 

(Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη), στερείται δυναμικών αστικών πόλων εθνικής 

σημασίας. Έτσι, παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά απομόνωσης κι 

εσωστρέφειας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την αναπτυξιακή του πορεία.
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Είναι γνωστό ότι η περιοχή μελέτης παρουσιάζει κάποιες ιδιορρυθμίες κυρίως λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης, καθώς και της απόστασης της από τα δύο μεγάλα βασικά 

αστικά συγκροτήματα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Γεγονός βέβαια που θα 

μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για όλη τη χώρα, αφού η έλλειψη εργατικού 

δυναμικού, αλλά κι ο οικονομικός μαρασμός μιας περιοχής, αδρανοποιούν όλες τις 

λειτουργίες και οδηγούν στη γενικότερη υποβάθμισή της. (Σαμαράς Α., 2000:6)

Η αναπτυξιακή καθυστέρηση της περιοχής είναι, σε μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα 

της μεταπολεμικής υπερανάπτυξης στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης με 

συγκέντρωση ανθρώπων και κεφαλαίων γύρω από αυτόν. Αλλά κι αργότερα, όταν 

άρχισαν να εφαρμόζονται και στην Ελλάδα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, η 

αποτελεσματικότητα τους αποδείχθηκε αμφίβολη στην περίπτωση της περιοχής 

μελέτης, που διατηρεί χαρακτηριστικά «μεθοριακής» οικονομίας. Η διάχυση της 

ανάπτυξης έξω από τον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, αρκετά εμφανής σε άλλες 

περιοχές της χώρας, δεν έφτασε ως το Νομό Ροδόπης. Και τούτο παρά την 

προτεραιότητα που (θεωρητικά) δόθηκε στην ανάπτυξή του. (Ακαδημία 

Αθηνών, 1995:3)

Αποτέλεσμα αυτής της γεωγραφικής απομόνωσης, ήταν η δημιουργία μικρής και 

κατακερματισμένης τοπικής αγοράς, αποκομμένης από τις μεγάλες αγορές του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. Στις συνθήκες αυτές, δεν ήταν δυνατόν να 

δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα παραγωγικών δραστηριοτήτων, ικανή να 

συμπαρασύρει τις συμπληρωματικές εξυπηρετήσεις που είναι αναγκαίες για τη 

λειτουργία της τοπικής οικονομίας. Οι προσπάθειες ταχύρυθμης οικονομικής 

ανάπτυξης αποδυναμώθηκαν κι η τοπική οικονομία οδηγήθηκε σε ατροφία. 

Επιπλέον, η ανεπαρκής εσωτερική δυναμική δεν επωφελείται από εποχιακές, έστω 

εξωγενείς, ενισχύσεις, όπως γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας.

2.3.2. ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η έλλειψη ενός κατάλληλου δικτύου μεταφορών, καθώς κι η ανεπάρκεια της 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής καθιστούν δύσκολη την επικοινωνία της περιοχής με 

την υπόλοιπη χώρα. Η κακή ποιότητα του δικτύου, οδικού και σιδηροδρομικού, 

δυσχεραίνει τις συνδέσεις της περιοχής μελέτης, τόσο μέσα στα όριά της, όσο και
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με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ον Εθνικές Οδοί (Ε.Ο.) είναι εθνικές οδοί μόνο κατ' 

όνομα. Οι δρόμοι είναι στενοί, με δυσμενή χάραξη, διέρχονται μέσα από 

οικισμούς κι έχουν κακό οδόστρωμα.

Η ανεπάρκεια των υπερτοπικών δικτύων (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, 

επικοινωνίες), εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την απομόνωση της περιοχής από τις 

μεγάλες αγορές του εσωτερικού, με τις γνωστές επιπτώσεις τόσο στο κόστος 

παραγωγής, όσο και στην ψυχολογία του πληθυσμού. Η απομόνωση αυτή είχε 

καθοριστική σημασία δεδομένης και της ευρύτερης απομόνωσης της περιοχής από 

τις γειτονικές βαλκανικές αγορές, λόγω της πολιτικής κατάστασης που παγιώθηκε 

μεταπολεμικά, μέχρι το 1989.

Η ανεπάρκεια των δημόσιων επενδύσεων επηρέασε αποφασιστικά τόσο τη χωρική 

κατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων όσο και τη χρονική τους εξέλιξη. 

Η κακή κατάσταση των εσωτερικών δικτύων μεταφορών κι επικοινωνίας έχει 

μεγάλη σημασία για τη συγκράτηση του πληθυσμού και των μεταποιητικών 

τουλάχιστον δραστηριοτήτων στις επαρχίες και εξηγεί εν μέρει την έντονη διαρροή 

του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα της περιοχής.

2.3.3. ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ένας από τους βασικότερους ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης του Νομού 

Ροδόπης είναι η ιδιάζουσα ενδογενής πραγματικότητά του. Η τελευταία 

εντοπίζεται κυρίως στην ανομοιογένεια του πληθυσμού, το χαμηλό μορφωτικό 

του επίπεδο σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, την έλλειψη εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού, το χαμηλό βαθμό αστικοποίησης της κοινωνίας. 

(Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Ε1 διαφορετική θρησκεία και γλώσσα αποτελούν τους κατεξοχήν παράγοντες που 

επιδρούν αρνητικά στην προοπτική κοινωνικής ένταξης της μουσουλμανικής 

μειονότητας στην τοπική κοινωνία.

Τα ήθη και έθιμα των μουσουλμάνων της περιοχής, παλαιό μουσουλμανικής μάλιστα 

απόκλισης, είναι διαφορετικά και κοινωνικά εσωστρεφή. Η «κλειστή» οικιστική
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τους συμπεριφορά, η απουσία μεικτών (από θρησκευτική άποψη) γάμων, κι άλλα 

χαρακτηριστικά της εσωστρέφειας, διαιωνίζονται από την έλλειψη επαφής με την 

περιβάλλουσα τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα στη σχολική ηλικία, λόγω της φοίτησης 

των μουσουλμανοπαίδων αποκλειστικά, μέχρι πρόσφατα, σε μειονοτικά σχολεία.

Το φαινόμενο της εσωστρέφειας επιτείνεται από το είδος της αγροτικής παραγωγής 

(κυρίως καπνά). Επιπλέον, η χωροταξική συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας 

των μουσουλμάνων σε «συμπαγείς» περιοχές κι η έλλειψη «μεικτών» επιχειρήσεων 

με τους χριστιανούς επιτείνουν την έλλειψη ουσιαστικής επαφής μεταξύ των δύο 

θρησκευτικών κοινοτήτων και λειτουργούν ανασταλτικά στην κοινωνική ένταξη των 

μουσουλμάνων.

Αυτό το αρνητικό «κλίμα» για την κοινωνική ένταξη της μειονότητας 

περιπλέκεται και επιβαρύνεται από άλλους παράγοντες, όπως:

• Ο φόβος της αφομοίωσης που διακατέχει τη μειονότητα. Πράγματι η 

συμπεριφορά της διοίκησης, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να 

παρερμηνευτεί και τροφοδοτεί την όχι πάντα καλόπιστη προπαγάνδα 

παραγόντων της μειονοτικής ηγεσίας,

• Η ραγδαία ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η πολιτεία δεν 

μπόρεσε να αξιοποιήσει τα Μ.Μ.Ε., θέτοντας στη διάθεση του μειονοτικού 

πληθυσμού εκπομπές προσιτές από άποψη γλώσσας και ενδιαφερόντων, με 

στόχο να φέρει τη μειονότητα πιο κοντά στο πολιτισμικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας στην οποία κατοικούν. Το 

κενό αυτό καλύπτουν εκπομπές από την Τουρκία, με ειδικό αναμεταδότη στη 

Ροδόπη,και τέλος

• Η συστηματική προσπάθεια απομόνωσης της μειονότητας από το χριστιανικό 

στοιχείο και η διατήρηση «φυλετικής» καθαρότητας.

(Ακαδημία Αθηνών, 1995:50)

Η σταδιακή ομογενοποίηση των μουσουλμάνων «φυλετικά» (Πομάκοι, 

τουρκογενείς, αθίγγανοι), γλωσσικά (υποχρεωτική εκμάθηση της τουρκικής ως 

«λόγιας» και γραπτής γλώσσας από τους Πομάκους) και πολιτικά (μειονοτικό 

κόμμα) κατέληξε στην κοινωνική συγκρότηση της μειονότητας ως ενιαίου συνόλου.
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Οι διαδικασίες αυτές, όπως ήταν φυσικό, είχαν τις επιπτώσεις τους στη 

συγκρότηση της ηγετικής ομάδας της μειονότητας.

Ιστορικοί και πολιτικοί λόγοι συντηρούν ακόμα ένα αίσθημα «ιστορικής απειλής» 

(όπως το αντιλαμβάνεται η κάθε θρησκευτική κοινότητα) το οποίο αντανακλάται 

και στις οικονομικές συμπεριφορές. Η μακροχρόνια δέσμευση ανθρώπων και 

κεφαλαίων στις προοπτικές «του τόπου τους» δεν αποτελεί τον κυρίαρχο κανόνα 

συμπεριφοράς των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων.

Το δυσμενές αυτό ψυχολογικό κλίμα εκφράζεται κυρίως ως κρίση εμπιστοσύνης:

• Προς το κράτος, που δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει αποτελεσματική 

πολιτική, με συνέπεια και συνέχεια, για την ανάπτυξη και την ασφάλεια της 

περιοχής,

• Προς τα κόμματα, που αθετούν, όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, τις 

προεκλογικές εξαγγελίες τους,

• Προς τους οικονομικούς παράγοντες, που επενδύουν στην περιοχή επω

φελούμενοι ευεργετικών διατάξεων και στη συνέχεια εγκαταλείπουν τα 

εργοστάσια ημιτελή ή τα κλείνουν,

• Προς ορισμένους επιχειρηματίες της περιοχής, που διεκδικούν από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις κίνητρα για ειδική μεταχείριση, χωρίς να 

διακινδυνεύουν δικά τους κεφάλαια, αποβλέποντας στη μεγιστοποίηση 

του κέρδους και όχι στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους και 

στην ανάπτυξη της περιοχής, και τέλος

• Προς ένα τμήμα της τοπικής ηγετικής τάξης, το οποίο εκμεταλλεύεται την 

ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή >όγω των μειονοτικών 

προβλημάτων για να αποκομίζει ποικιλότροπα ίδια οφέλη από αυτή.

(Ακαδημία Αθηνών, 1995: 18)

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί να ειπωθεί ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό 

του ανθρώπινου δυναμικού του Νομού είναι οι πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες. Τα 

υψηλά ποσοστά αναλφάβητων, η εσωστρέφεια της καθημερινότητας και των 

οικονομικών δραστηριοτήτων της μουσουλμανικής μειονότητας, καθώς και το 

αρνητικό ψυχολογικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στους κόλπους της, αποτελούν
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καίριους ανασταλτικούς παράγοντες της ανάπτυξης της περιοχής. Η αντιμετώπιση 

των παραγόντων αυτών θα απελευθέρωνε τις αναπτυξιακές δυναμικές της και θα της 

προσέδιδε μια ταχύρυθμη κι εξωστρεφής ανάπτυξη.

2.3.4. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκτός όμως από τις εγγενείς τοπικές αδυναμίες και την ανεπαρκή επενδυτική 

συμπεριφορά του κράτους, στη γενικότερη δυσλειτουργία της περιοχής συμβάλλει 

κι η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης. Η δημόσια διοίκηση στην περιοχή, εκτός 

από τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν γενικώς τη δημόσια διοίκηση της χώρας, 

επιβαρύνεται κι από τις επιπτώσεις που έχει η ασάφεια του θεσμικού πλαισίου για 

τις μεθοριακές περιοχές κι ειδικότερα για το Νομό Ροδόπης. Γεγονός που 

διευκολύνει, αν δεν επιβάλλει, τη γενίκευση της διαμεσολάβησης και των 

συνεπακόλουθων συναλλαγών.

Η έλλειψη αποτελεσματικότητας είναι ιδιαίτερα εμφανής σε δύο περιπτώσεις που 

έχουν μεγάλη σημασία για την περιοχή μελέτης. Στην περίπτωση, πρώτον, της 

αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., που θα 

μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του πληθυσμιακού 

προβλήματος της. Στην περίπτωση, δεύτερον, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης (Δ.Π.Θ.), που έχει μεγάλη σημασία για τις πολιτισμικές και οικονομικές 

δραστηριότητες στην περιοχή.

Μέχρι σήμερα το κράτος δεν μπόρεσε να αντιμετώπισε’. τα προβλήματα της 

Θράκης, και κατ’ επέκταση του Νομού Ροδόπης, και κυρίως τη δημογραφική 

συρρίκνωση, την έντονη απομόνωση και την οικονομική υπανάπτυξη:

• Η δημογραφική συρρίκνωση της Θράκης, κυρίως κατά τη δεκαετία του 

1960, δεν ευαισθητοποίησε την πολιτεία. Η αθρόα μετανάστευση, που 

αποκλήθηκε τότε «ευλογία θεού», δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

(εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε νέες τεχνολογίες και επένδυση των 

συναλλαγματοφόρων εμβασμάτων),

• Τη δεκαετία των «μεγάλων έργων» (1955-1965), η Θράκη έμεινε εκτός 

εθνικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα η εμφανής έλλειψη δικτύων μεταφορών και
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επικοινωνίας να επιτείνει τη φυσική γεωγραφική απομόνωση της 

περιοχής, και τέλος

• Η συρρίκνωση (λόγω μετανάστευσης) ή / κι η στροφή της αγροτικής 

παραγωγής σε εκτατικές καλλιέργειες δεν εξισορροπήθηκε με την ανάπτυξη 

του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα την 

υποαπασχόληση και την ανεργία για τον εναπομένοντα πληθυσμό.

(Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Η «εγκατάλειψη» της Θράκης οφείλεται όχι μόνο στο γνωστό φαινόμενο των 

πελατειακών σχέσεων, που ευνοούν κάποιες περιοχές περισσότερο από άλλες, 

αλλά και στην απουσία βαθύτερης γνώσης και κατανόησης των πραγματικών 

προβλημάτων της περιοχής και των διαστάσεων που θα μπορούσαν να πάρουν τα 

προβλήματα αυτά.

Έτσι, επί τρεις σχεδόν δεκαετίες μετά τον πόλεμο, αντί να αντιμετωπιστούν ως 

εθνικό ζήτημα, τα προβλήματα της Θράκης αποσιωπήθηκαν. Στην τακτική αυτή 

«βοήθησε» η ύπαρξη της μειονότητας που λειτούργησε ως μέσο κατευνασμού 

απέναντι στις τοπικές πιέσεις και παρασιώπησης προς τα μέσα ενημέρωσης και την, 

απληροφόρητη άλλωστε, κοινή γνώμη. Οι κυβερνήσεις βολεύτηκαν στην τεχνητή 

και πρόσκαιρη αυτή ηρεμία και οδηγήθηκαν στην ακινησία. Υπό το πρόσχημα ότι 

από τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής θα ωφεληθεί κυρίως η μειονότητα, δεν 

διατυπώθηκε κανένα σχέδιο ανάπτυξης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της 

περιοχής. Το αποτέλεσμα βέβαια της επιλεκτικής ανάπτυξης, με το μισό σχεδόν 

πληθυσμό εκτός διαδικασίας, είναι η συνολική υπανάπτυξη της περιοχής.

Η τρέχουσα διαχείριση του θέματος εγκαταλείφθηκε στα χέρια του τοπικού 

διοικητικού μηχανισμού, αποκομμένου από οποιοδήποτε πολιτικό κέντρο που να 

είναι σε θέση να κατανοήσει, να σχεδιάσει και να καθοδηγήσει. Για το λόγο αυτό κι 

η εμβέλεια της όποιας δράσης της διοίκησης δεν μπορούσε να ξεπεράσει το 

επίπεδό της και βρισκόταν σίγουρα σε αναντιστοιχία με το μέγεθος των 

προβλημάτων, αλλά συχνά και με την κεντρική εξουσία.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, λόγω της υποκίνησης του μειονοτικού 

ζητήματος από την Τουρκία αλλά κυρίως της αλλαγής του εσωτερικού κλίματος με
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την πτώση της δικτατορίας, δεν ήταν δυνατή η συνέχιση της πολιτικής της 

ακινησίας. Η αντιμετώπιση όμως του προβλήματος υπήρξε αποσπασματική, χωρίς 

μακροχρόνιο σχεδίασμά, συντονισμό των επί μέρους δράσεων και κυρίως χωρίς 

δέσμευση των αναγκαίων πόρων. Υπήρξε, επιπλέον, διστακτικότητα στην 

εκτίμηση των επιπτώσεων μιας διαφορετικής πολιτικής στο μειονοτικό. (Ακαδημία 

Αθηνών, 1995:42)

Έτσι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η αλλαγή της πολιτικής στη Θράκη 

περιορίστηκε σε πολιτικές κινήτρων, με στόχο περισσότερο τη στήριξη του 

εισοδήματος και του κέρδους και λιγότερο την ανταγωνιστικότητα και τη 

βιωσιμότητα της οικονομίας. Από τις περιορισμένες επενδύσεις πολλές έμειναν 

ημιτελείς ή λειτούργησαν για λίγο. Το μόνο μεγάλο έργο στην περιοχή ήταν η 

ίδρυση του Πανεπιστημίου Θράκης. (Ακαδημία Αθηνών, 1995:43)

Μετά τις περιόδους ακινησίας (1945-1975) και της αποσπασματικής αντιμετώπισης 

των προβλημάτων της περιοχής (1975-1989) από το 1989 αρχίζει η φάση της 

συνειδητοποίησης. Οι ραγδαίες αλλαγές στην περιοχή, η όξυνση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, η κινητοποίηση του μειονοτικού παράγοντα κι η όξυνση 

της οικονομικής κρίσης στην περιοχή φέρνουν τη Θράκη στο επίκεντρο της 

επικαιρότητας. Σπάει η «συνωμοσία σιωπής» από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

τα κόμματα αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό κόστος της απραξίας ή της 

αποσπασματικότητας θα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια προσπάθεια 

αντιμετώπισης του προβλήματος στις πραγματικές του διαστάσεις. (Ακαδημία 

Αθηνών, 1995:45)

Δεν είναι, ωστόσο, μόνο το κράτος κι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου που έδειξαν 

έλλειψη φαντασίας και αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της Θράκης. Όλη η ελληνική κοινωνία δεν κινητοποιήθηκε με την αναγκαία 

αποφασιστικότητα και ανιδιοτέλεια για ένα θέμα στο οποίο διακυβεύεται η ευημερία 

κι ασφάλεια όχι μόνο μίας περιοχής αλλά ολόκληρης της χώρας.
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ύπαρξη αναπτυξιακών προγραμμάτων σε μια περιοχή συνδέεται με μια προσπάθεια 

προώθησης, ανάδειξης κι αξιοποίησης των δυνατοτήτων και προοπτικών της. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Νομό Ροδόπης, τα προγράμματα εφαρμόζονται μέσα 

από οργανωτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, με ένα συνεχόμενα 

αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των πιο 

σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης, αναδεικνύοντας ότι η περιοχή μπορεί, θέλει κι 

αποτελεί χώρο πρώτης ευκαιρίας, κι αποσκοπούν:

• Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής,

• Την προσφορά καινοτόμων ή πιλοτικών λύσεων και πρακτικών,

• Τη δημιουργία ή προσαρμογή τεχνογνωσίας,

• Τη μετοχή σε δίκτυα με στόχο τη μεταφορά εμπειριών, γνώσης, και τέλος

• Την άρση της απομόνωσης

Αναλυτικότερα, τα αναπτυξιακά προγράμματα που εφαρμόστηκαν, ή και συνεχίζουν 

να εφαρμόζονται στην περιοχή μελέτης, καθώς και το ποσό χρηματοδότησής τους 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 3.1..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

Ε.Π.Τ.Α. 1.300.0006 ΣΥΝΟΛΟ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 2000 2006

ΘΗΣΕΑΣ 1.850.0006 ΣΥΝΟΛΟ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 2005 2009

LEADER + 8.530,6456

Δ.ΣΩΣΤΟΥ 

Δ.ΙΑΣΜΟΥ 

Δ.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

Δ.ΑΙΓΕΙΡΟΥ 

Δ. Σ ΑΠΩΝ

Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(μερικά 

Δημοτικά Διαμερίσματα)

1/1/2002 31/12/2008
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Ο.Π.Α.Α.Χ. 4.111,2226

Δ.ΣΩΣΤΟΥ 

Δ.ΙΑΣΜΟΥ 27/1/2003 31/12/2008

ΠΕΠ ΑΜ-Θ ΣΥΝΟΛΟ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

INTERREG 900.0006 31/7/2005 31/12/2008

Κοινωνία της 

Πληροφορίας 2.405.0006 15/12/2003 15/08/2004

Βοήθεια στο σπίτι 303.0006

Κ.ΑΜΑΞΑΔΩΝ 

Κ.ΚΕΧΡΟΥ 

Κ.ΟΡΓΑΝΗΣ 30/9/2003 30/9/2006

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά σε τέσσερα από τα εφαρμοσμένα 

αναπτυξιακά προγράμματα στην περιοχή μελέτης, στους σκοπούς τους και τα 

αναπτυξιακά αποτελέσματα που έχουν επιφέρει. Τα προγράμματα αυτά είναι τα 

Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Τ.Α.Π.), το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», η 

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + και τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.). Στο παράρτημα παρατίθενται χάρτες 

για την παραστατική απεικόνιση των επιλεγμένων, για κάθε πρόγραμμα, περιοχών 

παρέμβασης στο Νομό Ροδόπης.
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3.1. ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Τ.Α.Π.)

Μετά το 1981, ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) 

αναβαθμίστηκε. Νέοι θεσμοί, νέες μέθοδοι εισήχθησαν για την ορθολογικότερη 

λήψη των αποφάσεων. Και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρχε κι υπάρχει ακόμη η 

ανάγκη επινόησης καλύτερων τεχνικών διοίκησης και προγραμματισμού, που 

λαμβάνουν υπόψη τους τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο 

στον συνδυασμό της πολιτικής του Δήμου ή της Κοινότητας, όσο και στον έλεγχο 

της ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει να σηκώσει το βάρος της πιέσεως όχι 

μόνο να προσφέρει τις υπηρεσίες που ορίζουν οι αρμοδιότητες της, αλλά να παράγει 

προτάσεις πολιτικής κατά χρονικά διαστήματα, οι οποίες όμως προτάσεις κι η επιλογή 

τους θα συνδέονται με τα προβλήματα που αναδύονται από ένα Τοπικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα (Τ.Α.Π.). (Πάνας Ε., 1995:1 1)

Η επιλογή των προτάσεων γίνεται κάτω από το φως του Τ.Α.Π. όπου με λεπτομέρεια 

θα εκτίθενται οι κοινωνικές, οικονομικές και φυσικές συνέπειες αυτών των 

εναλλακτικών πολιτικών. Έτσι το Τ.Α.Π. αντικαθιστά τους συνήθεις τρόπους 

λήψεως αποφάσεων με ορθολογικότερους τρόπους, που θα στηρίζονται σε κάποια 

επιστημονική μεθοδολογία, η οποία θα αξιοποιεί όλα τα στατιστικά δεδομένα (ή 

τη τράπεζα δεδομένων) του Δήμου ή της Κοινότητας. Καλύπτει, δηλαδή, το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της τοπικής ζωής και μέσω αυτού εξειδικεύονται οι 

κοινωνικοί κι αναπτυξιακοί της στόχοι. (Πάνας Ε., 1995:11-12)

Όσον αφορά στην εννοιολογική σημασία του ορισμού «Τ.Α.Π.», μπορεί να ειπωθεί ότι 

ο όρος «τοπικό» συνδέεται με το Δήμο ή την Κοινότητα ή ακόμη και με το Νομό, ενώ 

ο όρος «πρόγραμμα» σημαίνει τον προγραμματισμό των ενεργειών και των υλοποιήσεών 

τους. Επιπλέον, το «πρόγραμμα» είναι το πρόγραμμα των ενεργειών κι ως τέτοιο 

διαφέρει από την πρόβλεψη, ακόμη κι αν ο προγραμματισμός των ενεργειών θα 

εξαρτάται από ένα πλήθος υποθέσεων, προβλέψεων, βασικών κατευθύνσεων κ.λπ..

Ο προγραμματισμός, άρα και το Τ.Α.Π., αποσκοπεί να δώσει κάποια μελλοντική 

εικόνα του Δήμου ή της Κοινότητας. Είναι μια διαδικασία, η οποία θέτει σε κίνηση το
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μηχανισμό λήψεως αποφάσεων και βασίζεται σε πληροφορίες, τόσο του παρελθόντος 

όσο και του παρόντος. Με άλλα λόγια, ο ορισμός του προγραμματισμού εξειδικεύει 

ενέργειες που μπορούν να γίνουν μελλοντικά. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι ο 

προγραμματισμός συμπεριλαμβάνει έναν μηχανισμό προβλέψεων. (Πάνας Ε., 1995:33)

Βασικός σκοπός του Τ.Α.Π. είναι η ενίσχυση της ενδογένειας τόσο στην επιλογή όσο 

και την διαχείριση των μέσων που διαθέτει η περιοχή ή που διατίθενται μέσω της 

διαδικασίας του Εθνικού Περιφερειακού Προγραμματισμού μεταφοράς κοινωνικών 

πόρων για την ανάπτυξη. Μ’ αυτή τη γενική κατεύθυνση οι επιδιώξεις του 

συγκροτούμενου Προγράμματος Ανάπτυξης διαμορφώνονται με βάση το πλαίσιο των 

Στρατηγικών Στόχων του προγράμματος ως εξής:

1. Εκσυγχρονισμός κι αναδιάρθρωση του χωρικού συστήματος, ώστε να 

εξασφαλίζεται καλύτερα η εξισορρόπηση των ανισοτήτων μεταξύ υπαίθρου και 

αστικών συγκεντρώσεων στην περιοχή στο εισόδημα, την ποιότητα ζωής, την 

ασφάλεια των κατοίκων και την ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών,

2. Προσαρμογή, μεγέθυνση κι ανάπτυξη του τοπικού παραγωγικού περιβάλλοντος 

(παραγωγικό σύστημα) στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς ανταγωνισμού και 

της αποδοτικότητας των πόρων που διατίθενται, και τέλος

3. Ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού μέσα από τον εκσυγχρονισμό, την 

προσαρμογή και μεγέθυνση της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι επιχειρηματικοί στόχοι μέσω των οποίων επιλέγονται τα 

μέτρα και οι ενέργειες του προγράμματος είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση της λειτουργίας των τοπικών διοικητικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών δομών στις προγραμματικές περιοχές,

2. Προσαρμογή της ποιότητας ζωής στις σύγχρονες συνθήκες διαχείρισης της 

παραγωγής και της οικολογίας, του τοπικού σχεδιασμού και ελέγχου και της 

διαρκούς ενημέρωσης των κατοίκων,
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3. Εξασφάλιση της προστασίας του φυσικού κεφαλαίου (νερά, δάση, οικολογικές 

ζώνες), της εξ’ αυτού εξαρτώμενης παραγωγής πρωτογενών και τουριστικών 

προϊόντων,

4. Βελτίωση των τοπικών δικτύων μεταφορών / μετακινήσεων, επικοινωνιών και 

υπηρεσιών,

5. Ρύθμιση της χωροθετικής δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων,

6. Σταθεροποίηση και τεχνολογική ανάπτυξη των παραγωγικών δομών και της 

αγοράς εργασίας στη μεταποίηση, δημιουργία και εξυπηρέτηση καινοτόμων 

δομών,

7. Ενίσχυση της ποιοτικής εξειδίκευσης και αξιοποίησης του ενεργού ανθρώπινου 

δυναμικού, και τέλος

8. Στήριξη και υλοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών προσανατολισμού και αξιοποίηση 

των νέων και ηλικιωμένων στις αγροτικές περιοχές.

Οι παραπάνω στόχοι διαμορφώνουν το Προγραμματικό πλαίσιο στη βάση της 

υλοποίησης τριών ομάδων (αξόνων) παρεμβάσεων που αφορούν:

• Το χωρικό σύστημα,

• Το παραγωγικό περιβάλλον, και

• Τους ανθρώπινους πόρους.

Ένας από τους κύριους λόγους για την κατάρτιση ενός Τοπικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος είναι η αξιοποίηση κι άριστη χρησιμοποίηση των οικονομικά 

διαθέσιμων και περιορισμένων πόρων σε μια μακροχρόνια διαδικασία, διαφυλάττοντας 

ότι είναι καλό και βελτιώνοντας το λιγότερο καλό στη ζωή του Δήμου ή της 

Κοινότητας. Τα δεδομένα ή τα στοιχεία που θα συλλεχθούν πρέπει να δίνουν μια 

λεπτομερή εικόνα της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του Δήμου (ή της Κοινότητας 

ή του Νομού) και να προέρχονται από τις εξής πηγές:

1. Από προηγούμενα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (αν υπάρχουν),

2. Από προηγούμενα αναπτυξιακά προγράμματα που να έχουν εφαρμοστεί στην 

ευρύτερη περιοχή ή σε άλλες παρόμοιους Δήμους (ή Κοινότητες ή Νομούς),

3. Εκτίμηση των αναπτυξιακών πόρων που βρίσκονται εκτός του δήμου, αλλά θα 

μπορούσαν να διατεθούν σ' αυτόν. Π.χ. δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, ειδικές
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ικανότητες ατόμων που προέρχονται από το συγκεκριμένο δήμο κ.τ.λ.,

4. Η σύνθεση των τοπικών χαρακτηριστικών, δηλαδή οικονομικών στοιχείων, 

υποδομής, φυσικών (οικολογικών) και κοινωνικών χαρακτηριστικών και θεσμών, 

και

5. Η σχέση του υπό εξέταση δήμου (Κοινότητος ή Νομού) με άλλους, οι οποίοι 

να είναι σημαντικοί για τη μελλοντική ανάπτυξη του. (Πάνας Ε., 1995:39-40)

Οι σκοποί αποτελούν την έκφραση των επιθυμιών των κατοίκων του Δήμου 

(Κοινότητος ή Νομού), οι οποίες όμως καλύπτονται απ' τους ισχύοντες θεσμούς. Οι 

επιθυμίες αυτές, με κατάλληλη τεχνική επεξεργασία και ποσοτική ανάλυση, μπορούν 

να διατυπωθούν ως σκοποί ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος. (Πάνας Ε., 

1995:53) Η συμμετοχή, δηλαδή, των δημοτών στη μορφοποίηση του Τ.Α.Π. είναι 

αναγκαίος παράγων. Εξάλλου οι δημότες ενός δήμου γνωρίζουν καλύτερα όχι μόνο τα 

προβλήματα του αλλά και τους εκμεταλλεύσιμους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. 

Έτσι, η συμμετοχή των δημοτών μπορεί να αποβεί ο θετικότερος σύμβουλος τόσο 

κατά τη φάση των προκαταρκτικών ερευνών, όσον και κατά τις φάσεις επεξεργασίας 

και εφαρμογής του Τ.Α.Π.. Το Τ.Α.Π. είναι μια δυναμική διαδικασία και η 

πολιτική που εκφράζει δεν μπορεί να είναι στατική. (Πάνας Ε., 1995: 34)

Αυτό που ουσιαστικά επιδιώκεται από το Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας και τη 

σύνταξη των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των Δήμων και των 

Κοινοτήτων είναι: •

• Η ισχυροποίηση κι αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και των Κοινοτήτων,

• Η απόκτηση νέας σύγχρονης πολιτικής και διοικητικής οργάνωσης, με ενεργό 

συμμετοχή των κατοίκων σ’ αυτήν,

• Η συγκράτηση του πληθυσμού στα χωριά, καθώς οι κάτοικοί τους, ως 

δημιουργικοί δημότες των Νέων ισχυρών Δήμων παίρνουν την υπόθεση της 

ανάπτυξης στα χέρια τους και ριζώνουν στον τόπο τους,

• Η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής κι ανάπτυξης,

• Η εξυπηρέτηση των κατοίκων από τους δημοτικούς υπαλλήλους στο χωριό τους, 

χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η μετακίνησή τους στην έδρα του Δήμου,

• Η εκλογή δικών τους τοπικών Συμβουλίων με αρμοδιότητες κι υποχρεωτικό
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μερίδιο στα δημοτικά έργα,

• Η απόκτηση υποδομών κι έργων που χρηματοδοτεί το κράτος κι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς κι δημοτικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας,

• Η διατήρηση για το χωριό κληροδοτημάτων και περιουσιών, καθώς κι ακέραιων 

φορολογικών κι άλλων προνομίων που είχαν,

• Η απόκτηση από τα παιδιά περισσότερων εφοδίων για τη μόρφωση κι απ’ τους 

νέους νέων ευκαιριών για εργασία και προκοπή, και τέλος

• Η εξασφάλιση, μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό, της ανάπτυξης στα χωριά.

Είναι δύσκολη ή ανύπαρκτη η συνεργασία κι επικοινωνία μεταξύ φορέων στο ίδιο 

επίπεδο (παράλληλη) κι από επίπεδο σε επίπεδο(κατακόρυφη), την οποία 

προβλέπουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Γεγονός είναι ότι τα κίνητρα που 

εφαρμόσθηκαν για υποκίνηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κατάρτιση και 

εφαρμογή των Τ.Α.Π. δεν απέδωσαν, μέχρι σήμερα, ικανοποιητικά. Επίσης, 

πρέπει να επισημάνουμε ότι για την αποδοτικότερη εφαρμογή κι αξιοποίηση του 

Τ.Α.Π. απαιτείται εκσυγχρονισμός των Δήμων και των Κοινοτήτων, ώστε ο θεσμός 

αυτός να αποβεί εργαλείο για την διαχείριση της τοπικής ανάπτυξης. (Πάνας Ε., 

1995:38)

Όσον αφορά στο Νομό Ροδόπης, στους εννέα από τοος έντεκα (εξαιρουμένου του 

Δήμου Κομοτηνής) Δήμους και Κοινότητες έχουν πραγματοποιηθεί Τοπικά 

Αναπτυξιακά Προγράμματα (Τ.Α.Π.). Συγκεκριμένα, στους Δήμους Φιλλύρας, 

Σώστου, Νέου Σιδηροχωρίου, Ιάσμου, Σαπών, Μαρώνειας, Αιγείρου, Αρριανών και 

στην Κοινότητα Κέχρου. Η διατύπωση αυτών των προγραμμάτων αφορούσε κυρίως 

στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον υπό εξέταση κάθε φορά Δήμο ή 

Κοινότητα και σε υποθέσεις για τη μελλοντική του κατάσταση. Πέρα, όμως, από 

την πραγματοποίησή τους δεν επέφεραν κανένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα, αφού 

ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.
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3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

Στις 5 Οκτωβρίου 2004 ψηφίστηκε ο Νόμος 3274, ΦΕΚ 195Α719.10.2004 για την 

οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Ο 

Νόμος εξειδικεύεται σε πέντε κεφάλαια εκ των οποίων το δεύτερο θεσμοθετεί το 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας». Με την πεποίθηση ότι 

η άσκηση αποτελεσματικής και ποιοτικής διοίκησης των τοπικών υποθέσεων 

συνδέεται με την υποστήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και την ορθολογική και διαφανή κατανομή των 

πόρων που κατευθύνονται σ’ αυτούς, η Κυβέρνηση θεσμοθέτησε το Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα «Θησέας». Το τελευταίο επιχειρεί να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη 

πολιτική για τους Ο.Τ.Α., η οποία θα ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω συντονισμένων δράσεων και 

χρηματοδοτήσεων κι έχει ως βασικούς στόχους:

• Την προώθηση της μετεξέλιξης των Ο.Τ.Α. σε πραγματικά αυτοδιοικούμενους 

οργανισμούς, με στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ του πολίτη και της 

εξουσίας,

• Την ενίσχυση της ικανότητας της διοίκησης των Ο.Τ.Α. να διαχειρίζεται τις 

τοπικές υποθέσεις με διαφάνεια, νομιμότητα και σεβασμό στα δικαιώματα των 

πολιτών,

• Τον προσδιορισμό των επιτελικών αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών και 

την υποστήριξη της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν τοπικές 

υποθέσεις στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση βάσει των αρχών της αποκέντρωσης, 

της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας,

• Την ενίσχυση της ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. σε ορεινές και νησιωτικές 

προβληματικές περιοχές, και τέλος

• Την ανάδειξη της ισόρροπης και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης ως στόχος 

κύριας εθνικής προτεραιότητας.

Μέσα από το Πρόγραμμα έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 193 έργα που υποστηρίζουν 

τις υπηρεσίες των δήμων, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα και 

αποτελεσματικά. Επίσης, χρηματοδοτούνται 9.278 έργα που βοηθούν στην τοπική
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ανάπτυξη, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως για 

παράδειγμα η ενίσχυση των τοπικών συγκοινωνιών κι η αντιμετώπιση του 

προβλήματος ύδρευσης που πολλές από τις περιφέρειες αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, η 

κοινωνική και πολιτιστική μέριμνα είναι μία εξίσου σημαντική παράμετρος που 

υποστηρίζει το Πρόγραμμα «Θησέας» (2.059 έργα), μέσα από τη δυνατότητα 

ανάπτυξης συμβουλευτικών υπηρεσιών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ενίσχυσης 

και δημιουργίας χώρων πολιτιστικών κι αθλητικών δραστηριοτήτων, δημιουργίας 

προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους.

Με τον τρόπο αυτό, προωθούνται ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης 

που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού, σταθμίζοντας τις 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, και παράλληλα δημιουργώντας ένα 

αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες για τη σωστή και διαφανή διαχείριση των 

δημοσίων πόρων. Κατά την εφαρμογή προηγούμενων προγραμμάτων για την 

ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των Ο.Τ.Α. προέκυψαν προβλήματα και 

δυσλειτουργίες, όπως:

• Η αδυναμία του Ε.Π.Τ.Α. να λειτουργήσει ως πραγματικό Πρόγραμμα στήριξης 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή των διατάξεων που το θεσμοθέτησαν, 

και

• Η ανυπαρξία ενός συστήματος ορθολογικής και δίκαιης κατανομής των 

θεσμοθετημένων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης,

Για να αποφευχθούν αυτού του είδους τα προβλήματα, το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διαμόρφωσε μια νέα πρόταση, μέσω του 

προγράμματος «Θησέας», η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προσδοκίες 

της σύγχρονης πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός διαφανούς, ευέλικτου κι αποδοτικού 

συστήματος κατανομής των πόρων. Συγκεκριμένα, οι πόροι του προγράμματος 

προέρχονται από:

Το 10% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό (άρθρο 25 Ν. 1828/1989)
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• Το 25% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Τ.Α.) (άρθρο 25 Ν. 1828/1989)

• Το 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων 

(άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2503/1997)

• Ποσό ίσο με το 35% των ανωτέρω πόρων, που προέρχεται από τους εθνικούς 

πόρους του Π.Δ.Ε. Υπουργείων και Περιφερειών.

• Οι τόκοι των χρηματικών υπολοίπων των Ο.Τ.Α. που κατατίθενται στο Τ.Π.Δ. 

στο τέλος κάθε έτους, με διαχειριστή το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Επιπλέον, κύριο χαρακτηριστικό του επιτελικού κράτους αποτελεί η αρμοδιότητα 

των κεντρικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό σχεδίασμά, τον 

προγραμματισμό και τη στήριξη του νομοθετικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, το 

σύστημα διοίκησης του προγράμματος «Θησέας» διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα όπου 

λειτουργούν τα αντίστοιχα όργανα αποφασιστικής αρμοδιότητας:

• Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος,

• Οι Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος, και

• Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια.

Παρακάτω, παρουσιάζεται σε οργανόγραμμα το σύστημα διοίκησης του 

προγράμματος.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Συσιήμαιος Διοίκησης Προγράμματος «θησέας»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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UXNKM
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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Πηγή: www.ypes.gr

Όσον αφορά στους δικαιούχους του προγράμματος, χρηματοδοτεί έργα, μελέτες κι 

ενέργειες που υποβάλλονται από τους δήμους και τις κοινότητες με φορείς 

υλοποίησης:

• Τους δήμους και τις κοινότητες,

• Τα νομικά πρόσωπα των δήμων και κοινοτήτων,

• Τους συνδέσμους και τις συμπολιτείες των δήμων και των κοινοτήτων, και

• Τις διάφορες διαδημοτικές συμπράξεις και συνεργασίες αναπτυξιακού 

χαρακτήρα.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα συνοψίζονται:

• Στη συμβολή στη λειτουργική ολοκλήρωση έργων που συγχρηματοδοτούνται από 

την Ε.Ε.,

• Στη συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α.,

• Στην εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών και τεχνικών υποδομών,

• Στη δυνατότητα ωρίμανσης των έργων,

• Στην προώθηση διαδημοτικών συμπράξεων και συνεργασιών,
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• Στην προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού 

αποκλεισμού, και τέλος

• Στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, κριτήρια για την ένταξη έργων, μελετών κι ενεργειών στο Πρόγραμμα 

καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 

«Θησέας». Στη συνέχεια, ακολουθεί το σχετικό οργανόγραμμα του συστήματος 

προένταξης κι ένταξης έργων, μελετών κι ενεργειών στο πρόγραμμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ
προένταξης και ένταξης έργων, 

μιΑαών και ενεργειών στο πρόγραμμα «θηοέας»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑ£ΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑ ΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Πηγή: www.ypes.gr

Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» επέφερε καθοριστικές καινοτομίες, όσον αφορά στην 

ενδυνάμωση των θεσμών αποκέντρωσης κι αυτοδιοίκησης. Μία από τις κυριότερες 

είναι η χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση αναπτυξιακών 

έργων. Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος να υποβάλλουν
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προτάσεις που αφορούν μελέτες. Προτεραιότητα δίδεται σε μελέτες σχετικές με την 

ωρίμανση των έργων που έχουν προταθεί ή θα προταθούν για ένταξη στο Γ'! ή στο Δ’ 

Κ.Π.Σ., καθώς και σε έργα που ολοκληρώνουν λειτουργικά τις υποδομές που 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) ή 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε.. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται όχι 

μόνον η επιτάχυνση της υλοποίησης έργων που ήδη έχουν προγραμματιστεί από τους 

δήμους, αλλά κι η ολοκλήρωση ημιτελών επενδύσεων προκειμένου να αποδοθούν 

άρτιες στην τοπική κοινωνία. Αναλυτικότερα, οι καινοτομίες αφορούν:

1. Στην ενθάρρυνση και στήριξη διαδημοτικών συνεργασιών αναπτυξιακού 

χαρακτήρα. Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου στις υπηρεσίες, αλλά και σε όλες τις 

δραστηριότητες των δήμων, σε συνδυασμό με την ορθολογική αξιοποίηση των 

χρηματοδοτήσεών τους, αποτελεί βασική παράμετρο του προγράμματος 

«Θησέας». Στο πλαίσιο αυτό, η ενθάρρυνση διαδημοτικών συνεργασιών και 

συμπράξεων μετεξελίσσει την «ατομική» προσπάθεια του εκάστοτε δήμου σε 

«συλλογική», ενώ παράλληλα εγγυάται τη συλλογική ευθύνη και επιτυχία,

2. Στην ενίσχυση συμπράξεων μεταξύ Ο.Τ.Α. και ιδιωτικού τομέα. Η δυνατότητα 

των δήμων να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Θησέας» για μια 

σειρά ενεργειών, όπως προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της 

μεθόδου, έξοδα διαγωνιστικής διαδικασίας, επιλογής και κατάρτισης συμβάσεων 

με τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και την πιθανή ιδία συμμετοχή του δήμου στη 

σύμπραξη, με αποτέλεσμα:

• Τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στη διαχείριση κι αξιοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων των δήμων, και

• Τη θέσπιση των βάσεων για ένα σωστό προγραμματισμό στη διαχείριση των 

πόρων, διασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους Ο.Τ.Α. και 

την τοπική κοινωνία, όσο και για το Πρόγραμμα,

3. Στην προώθηση της εξωστρέφειας των δήμων. Καλύπτοντας την ιδία συμμετοχή 

των δήμων σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, προσφέρει τη 

δυνατότητα στους δήμους να στραφούν σε επιπρόσθετες πηγές χρηματοδότησής, 

με σημαντικότερο όφελος την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας με δήμους 

άλλων μελών της Ε.Ε. προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού σύγχρονες 

μεθόδους βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών τους,
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4. Στην εφαρμογή ενός αντικειμενικού και διαφανούς συστήματος διοίκησης κι 

οικονομικής ενίσχυσης των δήμων. Με την τήρηση ενιαίας βάσης δεδομένων για 

την καταγραφή ανά Ο.Τ.Α., όχι μόνον των πόρων του προγράμματος «Θησέας», 

αλλά και των λοιπών εθνικών πόρων της κεντρικής διοίκησης, που αφορούν σε 

έργα και δράσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης που παραμένουν στη 

διαχείριση των Υπουργείων, εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ισότιμη 

μεταχείριση των Ο.Τ.Α. όλης της χώρας. Έτσι, αφενός μεν θα αποφεύγονται οι 

παρατηρηθείσες κατά το παρελθόν διενέξεις και αφετέρου θα είναι δυνατή η 

εφαρμογή πολιτικών για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία 

αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας.

Άμεση απόρροια των παραπάνω είναι ότι το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» θα επιφέρει 

αξιόλογα οφέλη τόσο στην περιφέρεια, όσο και στους πολίτες κι ολόκληρη τη χώρα. 

Η επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης με παρεμβάσεις στο τοπικό επίπεδο 

προϋποθέτει το σεβασμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα 

τη συμβολή στην αναβάθμισή του. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, το Πρόγραμμα 

«Θησέας» επεμβαίνει ουσιαστικά στην οργάνωση κι ανάπτυξη των δημοτικών 

υπηρεσιών με την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών και τεχνικών μέσων για 

την υλοποίηση έργων και δράσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Τέλος, η αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης συναρτάται άμεσα με τη 

βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η 

υγεία κι η ασφάλεια των πολιτών, καθώς κι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 

στη διατήρηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και κληρονομιάς κάθε τοπικής 

κοινωνίας, αποτελούν βασικά στοιχεία της κοινωνικής δράσης των Ο.Τ.Α.. Στόχος 

της κυβερνητικής προσπάθειας είναι, μέσω του προγράμματος «Θησέας», να 

ενισχύσει τον κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν τη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των 

δημοτικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική συμβολή τους στην τοπική 

πολιτιστική και κοινωνική ζωή.
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Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι η πρωτοβουλία του αγροτικού τομέα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006), η οποία 

έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου 

μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από 

δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους κι 

οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν 

νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

• Συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια 

που γίνεται στην περιοχή τους,

• Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα 

παραγωγικό ιστό και

• Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους

Για τους παραπάνω λόγους, τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν βρίσκονται σε κάποιο 

απομακρυσμένο από τα προβλήματα της υπαίθρου γραφείο κεντρικής υπηρεσίας 

αλλά εκεί, στη δική τους περιοχή. Η Εθνική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

• Το Υπουργείο Γεωργίας,

• Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, και

• Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαθρώσεων.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας LEADER + είναι ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί τις τοπικές 

πρωτοβουλίες για ν’ αποκτήσει η ύπαιθρος προοπτικές ανάπτυξης. Βάσει αυτού 

υιοθετεί δυο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους, που είναι: •

• Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω 

πιλοτικών εφαρμογών, και

- 78 -



Ντόντη Κατερίνα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα 

επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται τοπικά με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής, η οποία διαρθρώνεται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, που χαρακτηρίζει 

την ταυτότητα της περιοχής, το "Θέμα Συσπείρωσης". Τα "θέματα συσπείρωσης" των 

τοπικών προγραμμάτων της χώρα μας είναι:

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής,

• Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας προϊόντων κι υπηρεσιών,

• Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων κι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις 

αγορές με την ενδυνάμωση διακλαδικών και διατομεακών σχέσεων, κυρίως για 

μικρές παραγωγικές μονάδες, και

• Η αξιοποίηση, προστασία κι ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιοχών κοινοτικού ενδιαφέροντος 

NATURA 2000.

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία LEADER+ εφαρμόζεται σε ορεινές περιοχές - 

χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

κατάλογο των ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών - και 

νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνικοοικονομική 

υστέρηση. Όμως, μετά από πλήρη αιτιολόγηση θα μπορούσε η περιοχή παρέμβασης 

να επεκταθεί οριακά και σε μειονεκτικές περιοχές (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάλογο των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας), 

εφόσον αυτές έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: •

• Είναι γεωγραφικά εφαπτόμενες με τις ορεινές περιοχές,

• Αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα,

• Παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική και

• Συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της ορεινής περιοχής, αποτελώντας 

πόλο έλξης και ανάπτυξης αυτής.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι περιοχές παρέμβασης του προγράμματος 

στο Νομό Ροδόπης:

Πίνακας 3.3.1. : Περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος LEADER+ στο Νομό 

Ροδόπης

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑ 49.500 788

ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΣ 32.500 4712

ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ 138

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΡΟΔΙΤΗΣ

69.700
637

ΚΟΣΜΙΟ 889

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 39927

ΣΩΣΤΗ
ΜΙΣΧΟΣ

32.000
797

ΑΣΩΜΑΤΟΙ 818

W
I
Ε

ΑΙΓΕΙΡΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ

29.500
527

ΜΕΣΣΟΥΝΗ 1527

Ο
<5 ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΕΣ
134.900

2247
Ο
Om ΚΑΣΣΙΤΕΡΑ 296

ΣΥΝΟΛΟ 6 12 348.100 53.080

Πηγή: Αναπτυξιακή Ροδόπης, 2006.

Τα τοπικά προγράμματα που εντάσσονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 

σχεδιάζονται κι υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Πρόκειται 

για ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρίες, οι οποίες αποτελούνται από συλλογικούς φορείς 

του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, όπως: η Τοπική Αυτοδιοίκηση (α' και β' 

βαθμού), Σύλλογοι, Παραγωγικά κι Επιστημονικά Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί κι 

Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, επιστημονικοί φορείς, περιβαλλοντικές και 

λοιπές οργανώσεις, εκπρόσωποι εργαζομένων, ιδιώτες (ΝΠΙΔ, φυσικά πρόσωπα) κι 

άλλοι. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Ο.Τ.Δ είναι: •

• Η μορφή Ανώνυμης Εταιρείας,

• Η ευρεία συμμετοχή τοπικών φορέων,

• Η εγκατάσταση στις συγκεκριμένες περιοχές,
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• Η ύπαρξη ικανής οικονομικής ευρωστίας, και τέλος

• Η στελέχωση με εξειδικευμένο και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό.

Στα πλαίσια του LEADER+, έχει εγκριθεί η υλοποίηση 40 τοπικών προγραμμάτων 

(40 Ο.Τ.Δ). ΕΙ υποβολή επενδυτικών προτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

επιχειρήσεις Ο.Τ.Α, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι κ.λπ.). Μετά την αξιολόγηση και 

επιλογή των 40 τοπικών προγραμμάτων (και των αντίστοιχων Ο.Τ.Δ που τα 

διαχειρίζονται), ακολουθούν οι παρακάτω ενέργειες:

• Ευρεία ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού,

• Προκήρυξη του τοπικού προγράμματος, με σκοπό την υποβολή προτάσεων για 

έργα / επενδύσεις από τους ενδιαφερομένους (υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες). Οι 

επενδυτικές προτάσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με πρότυπο που 

χορηγείται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης,

• Αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, σύμφωνα με προκαθορισμένα 

κριτήρια κι επιλογή αυτών που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του τοπικού 

προγράμματος, και τέλος

• Υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ.Δ. και του επενδυτή, του οποίου η 

επενδυτική πρόταση εγκρίθηκε.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) και το 

πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, ως ακολούθως:

Συνολικό Κόστος 392.614.443 €

Δημόσια Δαπάνη 251.182.221 €

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ - Π) 182.900.000 €

Εθνική Συμμετοχή (Υπουργείο Γεωργίας) 68.282.221 €

Ίδια Συμμετοχή 141.432.222 €
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Το πρόγραμμα LEADER+ της χώρας περιλαμβάνει 4 άξονες προτεραιότητας:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες, πιλοτικού 

χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης κι αποτελείται από τέσσερα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1: Τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης

Στο μέτρο δικαιολογούνται δαπάνες για τη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας 

Τοπικής Δράσης και της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, όπως :

• Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης,

• Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης,

• Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του πληθυσμού,

• Αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου μπορεί να φθάσει μέχρι το 15% του συνολικού 

κόστους του προγράμματος.

ΜΕΤΡΟ 2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις - Στήριξη στην επιχειρηματικότητα 

Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν:

• Επενδύσεις αγροτικού τουρισμού, που εντάσσονται σε ένα σχεδίασμά 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης του τομέα στην περιοχή,

• Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, καθώς και των λοιπών τομέων της 

τοπικής οικονομίας,

• Επενδύσεις που αφορούν στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και 

νέων τεχνικών στις επιχειρήσεις

ΜΕΤΡΟ 3: Υποστηρικτικές ενέργειες

Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν ενέργειες που υποστηρίζουν ή 

συμπληρώνουν τις δράσεις των λοιπών μέτρων του προγράμματος, όπως: •

• Καταρτίσεις σε θέματα που δρουν συνοδευτικά στα επενδυτικά σχέδια του 

προγράμματος.
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• Μελέτες (τομεακές, διαχείρισης κι αξιοποίησης πόρων της περιοχής, σχεδιασμού 

κι ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας, έρευνες αγοράς από συλλογικούς φορείς 

κλπ - συμβουλευτικές υπηρεσίες), και

• Προβολή και προώθηση τομέων και περιοχών από συλλογικούς φορείς.

ΜΕΤΡΟ 4: Προστασία, ανάδειξη κι αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς

Δράσεις που υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού της 

περιοχής μπορούν να ενισχυθούν στο μέτρο αυτό. Δηλαδή δράσεις ανάδειξης και 

προστασίας του περιβάλλοντος, και δράσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα της 

περιοχής μέσα από την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι 

δράσεις αυτές απευθύνονται κυρίως σε φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και 

το ποσοστό τους μπορεί να φθάσει στο 15% του συνολικού κόστους του 

προγράμματος.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Περιλαμβάνει τη στήριξη συνεργασίας μεταξύ 

αγροτικών περιοχών κι αποτελείται από δύο μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της χώρας: διατοπική και διαπεριφερειακή 

συνεργασία

Ενισχύεται η ανάπτυξη της συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που 

υλοποιούν πρόγραμμα LEADER+ μεταξύ τους ή με άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης 

(της LEADER I, LEADER II) ή με άλλους φορείς που συνδέονται με την αγροτική 

ανάπτυξη της χώρας μας.

ΜΕΤΡΟ 2: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών - Διακρατική 

Συνεργασία

Ενισχύεται η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Ομάδων Τοπικής Δράσης της χώρας 

μας με Ομάδες Τοπικής Δράσης άλλου κράτους μέλους ή με ομοειδείς 

Αναπτυξιακούς Φορείς υπό ένταξη χωρών, καθώς και τρίτων χωρών. Τα θέματα 

συνεργασίας πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του αναμενόμενου 

αποτελέσματος από την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος και να εξυπηρετούν 

τη λογική και τη στρατηγική του.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : Περιλαμβάνει τη δικτύωση κι αποτελείται από 

δύο μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1: Λειτουργία δικτύου LEADER

Στο δίκτυο LEADER συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 

του προγράμματος, αλλά κι άλλοι Φορείς Αγροτικής Ανάπτυξης, που με τη γνώση 

και την εξειδίκευσή τους θα βοηθήσουν στη διάχυση της πληροφόρησης και των 

εμπειριών.

ΜΕΤΡΟ 2: Ελληνική Μονάδα Εμψύχωσης- Δικτύου Leader (Μ.Ε.Δ.)

Η Ελληνική Μονάδα Εμψύχωσης Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.) επιλέγεται μετά από 

διαγωνισμό ως υποστηρικτικός φορέας, που έχει στόχο την υποστήριξη των 

δράσεων, ενεργειών και εκδηλώσεων που είναι απαραίτητες για την διακίνηση της 

πληροφορίας μέσα στο Δίκτυο, τόσο το Ελληνικό, όσο και το Ευρωπαϊκό.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Περιλαμβάνει τη διαχείριση, παρακολούθηση κι 

αξιολόγηση του Προγράμματος κι αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται από το 

Υπουργείο Γεωργίας για ενέργειες διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

του προγράμματος LEADER+ σε επίπεδο χώρας.
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3.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

(Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

2000 - 2006” είναι ένα μονοταμειακό πρόγραμμα που αφορά στο σύνολο της χώρας. 

Το συνολικό κόστος του για το διάστημα 2000 - 2006 είναι 3.010.155.271 ευρώ 

(περισσότερα από 1 τρις δραχμές), ενώ η Κοινοτική Συμμετοχή (από το ΕΓΤΠΕ-Π) 

είναι 1.233.418.499 ευρώ (περισσότερα από 410 δις δραχμές). Οι στρατηγικοί κι 

αναπτυξιακοί στόχοι για την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006, όπως αναλύονται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 

Υπαίθρου 2000- 2006” είναι τρεις:

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των 

προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού,

• Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική 

και οικονομική της λειτουργία, και τέλος

• Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της 

υπαίθρου.

Οι συγκεκριμένες δράσεις μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι στόχοι του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) Άξονες 

Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι:

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης,

2. Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας του 

πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος,

3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού,

4. Βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και ενημέρωσης του αγροτικού 

πληθυσμού με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,

5. Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν,

6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, και τέλος

7. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.).
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Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα γίνει εκτενής αναφορά στον Άξονα 7, δηλαδή στα 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.ΓΙ.Α.Α.Χ.). Οι 

στόχοι του μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:

• Προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς κι 

εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την 

προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις και προώθηση της 

μείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αμοιβές μεταξύ φύλων κι ομάδων 

του πληθυσμού,

• Συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης 

της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, και τέλος

• Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό 

παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.

Τους στόχους του άξονα 7 εξυπηρετούν 14 μέτρα των οποίων το συνολικό κόστος 7 

ανέρχεται σε € 581.971.621. Αναλυτικότερα:

Μέτρο Τίτλος Μέτρου
Συνολικό Κόστος 

(ΕΥΡΩ)

7.1 Έγγειες βελτιώσεις 12.012.415

7.2

Δημιουργία Υπηρεσιών Διαχείρισης

Εκμεταλλεύσεων 7.886.639

7.3 Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας 16.583.062

7.4

Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και 

τον αγροτικό πληθυσμό 27.224.357

7.5

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών - Προστασία και 

διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς 55.013.154

7.6

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η 

δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών 

εισοδημάτων 60.577.594

7.7 Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας 18.773.278
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7.8

Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας 13.141.295

7.9

Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων 125.155.187

7.10

Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη 

Γεωργία, τη Δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, 

καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

των ζώων 23.466.598

7.11

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 106.059.710

7.12

Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων 62.948.714

7.13

Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό 

υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των 

δασοκομικών προϊόντων 8.196.423

7.14

Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική 

οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 44.933.195

Σύνολο Άξονα 7 581.971.621

Οι επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων του 

Υπουργείου Γεωργίας είναι συνολικά 40 και αφορούν σε :

221 Καποδιστριακοί Δήμοι 

810.490 κατοίκους (στοιχεία απογραφής 1991)

34.183,6 τ. χλμ. Συνολική Έκταση

Όσον αφορά στο Νομό Ροδόπης, δύο είναι οι περιοχές παρέμβασης του Ο.Π.Α.Α.Χ., οι 

Δήμοι Σώστη κι Ιάσμου. Μέχρι στιγμής η απορρόφηση του προγράμματος επί του 

συνολικού προϋπολογισμού (4.111.2226) είναι 50% και έχει διάρκεια μέχρι το τέλος 

του έτους 2008.
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3.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως είναι κατανοητό, η έναρξη των προγραμμάτων κι η σταδιακή εξέλιξή τους 

θα αποδεσμεύσει στην περιοχή μελέτης σημαντικά ποσά, από τα οποία θα 

επωφεληθούν περιοχές και κοινωνικές ομάδες. Θα χρειαστεί να κινητοποιηθεί 

σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό στο σχεδίασμά και την εκτέλεση των έργων. Αυτά 

σημαίνουν επιρροή κι επιρροή σημαίνει πολιτική δύναμη. Δεν είναι επομένως έξω 

από τα όρια του προβλεπτού η διακομματική συμφωνία στο γενικό επίπεδο των 

στόχων να δοκιμαστεί δυσάρεστα στο μικρόκοσμο του συγκεκριμένου, που είναι 

η καθημερινή δουλειά της υλοποίησης του επιμέρους.
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4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ

4.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 11 από τους 12 Δήμους και Κοινότητες 

του Νομού Ροδόπης. Για να είναι δυνατές οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων και για 

να θεωρείται αξιόπιστη η έρευνα, εξαιρέθηκε ο Δήμος Κομοτηνής, λόγω άλλης τάξης 

μεγέθους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι σελίδες κι χωρίζεται σε τέσσερις 

ενότητες που αφορούν στο αναπτυξιακό προφίλ της κάθε περιοχής, στα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της, στα μέτρα - παρεμβάσεις που έχουν μέχρι 

σήμερα παρθεί για την ευημερία της, καθώς και στην ύπαρξη κι αποτελεσματικότητα 

των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε μορφή συνέντευξης 

από τον αρμόδιο σχετικά με τα Αναπτυξιακά προγράμματα του κάθε Δήμου και 

Κοινότητας του υπό εξέταση Νομού. Σ’ αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να 

αναφερθεί ότι στην Κοινότητα Οργάνης δεν υπήρχε επάρκεια στοιχείων που θα 

καθιστούσαν δυνατή τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Γι’ αυτό το λόγο 

εξαιρέθηκε κι αυτή από την έρευνα. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε και με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Excel, μέσω του 

οποίου παρήχθησαν διαγράμματα προς όφελος μιας παραστατικής απεικόνισης των 

αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε ενότητας του ερωτηματολογίου, 

καθώς και των αποτελεσμάτων της.
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4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.2.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΗΜΟΥ

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το αναπτυξιακό προφίλ του 

κάθε Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Ροδόπης. Η έννοια της ανάπτυξης θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμπεριέχει κι αποσκοπεί σε δύο καίριους στόχους:

1. Στη συγκράτηση του πληθυσμού μιας περιοχής, και

2. Στη εξασφάλιση όλων των απαραίτητων οικονομικών και κοινωνικών 

προϋποθέσεων που απαιτούνται για να είναι δυνατή η συγκράτηση αυτή.

Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων εξυπηρετεί και διασφαλίζει την 

οικονομική, κοινωνική και τη γενικότερη ευημερία της περιοχής.

Βάσει των παραπάνω, οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν δημογραφικά κι 

οικονομικά στοιχεία που είναι δυνατό να δώσουν μια εικόνα της κοινωνικής κι 

οικονομικής κατάστασης της υπό εξέταση περιοχής. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη σημερινή κατάσταση της περιοχής, αλλά και 

στοιχεία που εμπεριέχουν μια μελλοντική εκτίμησή της.

Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, ο αριθμός του μόνιμου πληθυσμού του 

εξεταζόμενου Δήμου ή Κοινότητας, η πρόβλεψη της μελλοντικής του εξέλιξης, αλλά 

κι η ύπαρξη τάσεως μετανάστευσης, προσδίδουν μια εικόνα του πληθυσμιακού 

δυναμικού της περιοχής και της επιθυμίας του να συνεχίσει να διαμένει στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Το τελευταίο, άλλωστε, είναι και το ζητούμενο, όπως 

προαναφέρθηκε, για να μπορεί να χαρακτηρίζεται μια περιοχή αναπτυγμένη.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία, οι ερωτήσεις αναφέρονται στις 

σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες του Δήμου ή Κοινότητας, τον αριθμό 

και το είδος των υπαρχόντων κυριότερων επιχειρήσεων, αλίά και την εγκατάσταση 

νέων στην περιοχή και τέλος την ύπαρξη ή όχι διαδημοτικής συνεργασίας. Όλα τα 

παραπάνω, συνθέτουν τον οικονομικό, παραγωγικό ιστό μιας περιοχής κι αποτελούν 

μία ένδειξη της αναπτυξιακής πραγματικότητας και προοπτικής της.
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Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα, παρατηρούμε μια ήπια τάση μετανάστευσης 

σχεδόν σ’ όλους τους Δήμους της περιοχής μελέτης. Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν 

παρουσιάζεται στους Δήμους Αρριανών και Φιλύρας, οι οποίοι μάλιστα είναι οι 

μόνοι Δήμοι όπου παρατηρείται μια αξιόλογη δημογραφική ανάπτυξη. Επίσης, η 

μετανάστευση αφορά κατά κύριο λόγο στις κατεξοχήν παραγωγικές ηλικίες από 25 

έως 40 ετών. Όσον αφορά στο Δήμο Φιλύρας, παρά τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στον τομέα της οικονομίας και των υποδομών, ίσως και 

σημαντικότερα από τους άλλους υπό εξέταση Δήμους, παρατηρούμε τη μεγαλύτερη 

δημογραφική αύξηση. Ο νέος πληθυσμός προέρχεται από τους όμορους Δήμους και 

Κοινότητες, με βασικό κίνητρο αυτό της κοινωνικής γειτνίασης.

Εξετάζοντας τον προορισμό της μετανάστευσης, είναι προφανές ότι η πλειοψηφία 

εγκαθίσταται στην πρωτεύουσα του Νομού, την Κομοτηνή, ενώ για το Δήμο Σώστου 

υπάρχει ακόμη και σήμερα τάση μετανάστευσης προς τη Γερμανία, φαινόμενο που 

δεν παρατηρείται στους άλλους Δήμους. Η πόλης της Κομοτηνής καταλαμβάνει, από 

γεωγραφικής απόψεως, μια κεντρική θέση στον υπό εξέταση Νομό. Εί γεωγραφική 

κεντρικότητα προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό μια σειρά λειτουργιών της πόλης και 

κυρίως στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης και της ανάπτυξης δικτύων 

μεταφορών. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται από τον επιχειρηματικό κόσμο της 

πόλης ως βασικό πλεονέκτημα. Συνακόλουθα, η πόλη δύναται να αναδειχθεί σε 

δυναμικό πόλο εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο την 

εξυπηρέτηση ευρύτερων χωρικών οικονομικών ενοτήτων. Για τους προαναφερθέντες 

λόγους, οι κάτοικοι των υπόλοιπων Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ροδόπης 

επιλέγουν τη μετεγκατάστασή τους στο πλησιέστερο αστικό κέντρο, δηλαδή αυτό της 

Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όλοι οι Δήμοι έχουν ως κύρια 

οικονομική δραστηριότητα τις λειτουργίες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, κατά 

κύριο λόγο τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Μπορούμε να συμπεράνουμε, λοιπόν, 

πως πρόκειται για μια οικονομία κατά βάση αγροτική. Ωστόσο, εμφανίζονται και 

κάποιες μορφές δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, υπό τη μορφή 

μικρών βιοτεχνιών και καταστημάτων, καθώς και μικρών τουριστικών μονάδων 

(Δήμος Αιγείρου).
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Όσον αφορά στην ύπαρξη μεγάλων επιχειρήσεων, ικανών να απορροφήσουν ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό εργατικού δυναμικού, η πλειοψηφία των Δήμων, συνολικά 

επτά στους δέκα, εμφανίζουν ένα μικρό αριθμό τέτοιων επιχειρήσεων. Αυτέ αφορούν 

κυρίως μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα 

εκκοκκιστήρια βάμβακος, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, τυροκομικές 

εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, στους δήμους Μαρώνειας κι Αιγείρου υπάρχουν 

τουριστικές εγκαταστάσεις, ενώ στην Κοινότητα Κέχρου αξιοσημείωτη είναι η 

ύπαρξη Αιολικών Πάρκων. Εμφανίζεται, βέβαια, κι ένας μεγάλος αριθμός Δήμων, 

συγκεκριμένα οι Δήμοι Σαπών, Φιλύρας κι η Κοινότητα Αμαξάδων, που 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μόνο μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Σχετικά με την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων στους υπό εξέταση Δήμους τα 

τελευταία πέντε χρόνια, παρατηρείται μικρή κινητικότητα. Οι νέες επιχειρήσεις 

αφορούν κυρίως στον πρωτογενή τομέα, μέσω των σχεδίων βελτίωσης για τους 

αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι κάνοντας χρήση αυτών των προγραμμάτων 

δημιουργούν μονάδες μεταποίησης αντίστοιχων προϊόντων. Ωστόσο, στους Δήμους 

Μαρώνειας κι Αιγείρου, οι οποίοι εμφανίζουν προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, 

παρατηρήθηκε εγκατάσταση επιχειρήσεων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Στο Δήμο 

Σαπών η εγκατάσταση φαρμακοβιομηχανίας έδωσε πνοή στην οικονομία του. Το ίδιο 

συνέβη και με την ίδρυση Αιολικών Πάρκων στην Κοινότητα Κέχρου. Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί, ότι σε δύο από τους δέκα Δήμους της περιοχής μελέτης, στους Δήμους 

Φιλύρας κι Ιάσμου, οι οποίοι μάλιστα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 

πληθυσμού, δεν παρατηρήθηκε καμία κινητικότητα κεφαλαίου για την εγκαθίδρυση 

νέων επιχειρήσεων.

Θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εξεταζόμενων 

Δήμων, συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες διαδικασίες διαδημοτικής συνεργασίας. Στο 

επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται η προστασία του περιβάλλοντος, η 

βελτίωση των υποδομών, καθώς κι η μείωση της ανεργίας. Οι προαναφερθείσες 

δράσεις επιτυγχάνονται και χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», αλλά και μέσω του ΠΕΠ ΑΜ-Θ 

και του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.), που προηγήθηκε 

του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑ».
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Τα έργα και γενικά οι δράσεις διαδημοτικού χαρακτήρα στοχεύουν στην αναβάθμιση 

του ανθρωπογενούς κι αστικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 

ποιότητα ζωής των πολιτών της περιοχής των εμπλεκόμενων Δήμων. Η συνεργασία 

δύο ή και περισσοτέρων Δήμων συμπληρώνει τις τεχνικές υποδομές τους στο σύνολο 

και παρεμβαίνει ευεργετικά στην εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων των Δήμων όσο 

και των επισκεπτών. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συντελεί στην άμεση 

εξυπηρέτηση του πολίτη, την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την 

ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού και την πρόσβαση των πολιτών σ’ 

όλα τα δυνητικά κέντρα παροχής υπηρεσιών ασχέτως γεωγραφικής του κατανομής. 

Συμπερασματικά, δηλαδή, η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων επιφέρει 

πολλαπλασιαστικά θετικά τελικά αποτελέσματα.

4.2.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα του κάθε Δήμου ή Κοινότητας του 

Νομού Ροδόπης. Η αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών κι ανθρώπινων) και 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών) μιας 

μικροπεριοχής, αλλά κι η άμβλυνση ή κι εξουδετέρωση των μειονεκτημάτων της 

αποτελούν καίρια χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής της πορείας.

Η τοπική ανάπτυξη θεωρείται ο εκφραστής της ποικιλίας που αντιτίθεται στην 

ομοιομορφία. Η ποικιλία των πολιτισμών, κοινωνικών θέσεων, αναγκών και 

προϊόντων μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας περιοχής. 

Παράλληλα, όμως, είναι απαραίτητη η επίλυση των προβλημάτων που συνιστούν 

εμπόδια στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου ευημερίας.

Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα, το σύνολο των εξεταζόμενων Δήμων, διαθέτουν 

περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισμού, 

καθώς είναι σε θέση να προστατέψουν το περιβάλλον από παρεμβάσεις που δεν θα 

αλλάξουν την δομή τους, χρησιμοποιώντας ήπιες μορφές ανάπτυξης κι 

αναδεικνύοντας το φυσικό πλούτο της περιοχής προστατεύοντας παράλληλα την 

πανίδα και τη χλωρίδα. Επίσης, στην κορυφογραμμή των συνόρων του Δήμου 

Αρριανών και της Κοινότητας Κέχρου, εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί Αιολικό
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Πάρκο (το μεγαλύτερο στην Ελλάδα), χαρακτηρίζοντας την περιοχή αξιοποιήσιμη για 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας κι έναν πόλο έλξης για τους τουρίστες σε συνδυασμό 

με την ευρύτερη εικόνα της περιοχής. Τέλος, σε αρκετούς Δήμους υπάρχουν 

αρχαιολογικοί χώροι ειδικού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

προώθηση του γνωσιολογικού τουρισμού.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σε διάγραμμα τα κυριότερα προβλήματα της περιοχής 

μελέτης.

-94-



Ν
τό

ντ
η 

Κα
τε

ρί
να

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Π
ΡΩ

ΤΟ
ΓΕ

Ν
Η

Σ 
ΕΡ

ΕΥ
Ν

Α



Ντόντη Κατερίνα ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΙΣ ΕΡΕΥΝΑ

4.2.3. ΜΕΤΡΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μία ερώτηση σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις 

που έχουν παρθεί την τελευταία πενταετία για τη λύση των υπαρχόντων 

προβλημάτων του κάθε Δήμου ή της Κοινότητας. Η ανυπαρξία τέτοιου είδους μέτρων 

και παρεμβάσεων καταδεικνύει τη σταθεροποίηση και παγίωση του αισθήματος της 

αδιαφορίας για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Αντίθετα, η ύπαρξή τους 

αναδεικνύει τις προσπάθειες που γίνονται και δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης εκ 

μέρους των κατοίκων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας, τα μέτρα / παρεμβάσεις που 

έχουν παρθεί τα τελευταία πέντε χρόνια για τη λύση των προβλημάτων, στο σύνολο 

των εξεταζόμενων Δήμων, αφορούν σε:

• Βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών,

• Συγκράτηση του πληθυσμού,

• Βελτίωση των υποδομών,

• Εναλλακτικές μορφές παραγωγής στον πρωτογενή τομέα,

• Αναβάθμιση των περιοχών μέσω υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα,

• Βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου με παρεμβάσεις αισθητικού 

χαρακτήρα,

• Άρση απομόνωσης κι εξασφάλιση ίσης πρόσβασης των γυναικών, και

• Αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως των νέων, μέσω των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.

Λόγω της απασχόλησης του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού με τον πρωτογενή 

τομέα παραγωγής, η πλειοψηφία των Δήμων έχει σχεδιάσει την συγκράτηση του 

πληθυσμού στον τόπο διαμονής του μέσω της ενημέρωσης για τις εξελίξεις στην 

αγροτική πολιτική και τα προγράμματα της ΕΕ, καθώς και την επιμόρφωση κι 

υποστήριξή τους προς άλλες μορφές παραγωγής και καλλιεργειών. Γι’ αυτό τον λόγο, 

αλλά και για τη συνεχή παρακολούθηση των δρώμενων της αγροτικής πολιτικής, 

διοργανώνονται συνεχώς σεμινάρια κι ημερίδες εκπαίδευσης νέων αγροτών.
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Αμεση απόρροια των προαναφερθέντων είναι ότι οι εξεταζόμενοι Δήμοι στο πλαίσιο 

της πολιτικής τους έχουν θέσει στόχους που μπορούν να υλοποιηθούν κι είναι 

πραγματοποιήσιμοι. Έτσι, γίνεται προσπάθεια η εφαρμογή στρατηγικών και 

πολιτικών να είναι συμβατές και να εξυπηρετούν τις επιταγές κι ανάγκες του 

αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.

4.2.4. ΥΠΑΡΞΗ ΚΙ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις 

σχετικά με την ύπαρξη κι αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που εφαρμόζονται 

στο Δήμο ή Κοινότητα του εξεταζόμενου Νομού. Η τοπική ανάπτυξη δεν μπορεί να 

λειτουργήσει χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις χωρίς, δηλαδή, την ύπαρξη 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η επιτυχία, ωστόσο, κι η αποτελεσματικότητα των 

τελευταίων δεν είναι δυνατή χωρίς τα κατάλληλα κονδύλια, αλλά και την τοπική 

θέληση και πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, σ' όλους τους Δήμους της υπό εξέτασης περιοχής, με 

εξαίρεση την Κοινότητα Αμαξάδων, εφαρμόζονται Αναπτυξιακά Προγράμματα. Τα 

Προγράμματα αυτά, κατά φθίνουσα σειρά, είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί 

συνέχεια του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α. - με 

απορρόφηση 1.769.000 € την πενταετία 2000-2004), με απορρόφηση για το 

χρονικό διάστημα από το 2005 έως σήμερα 640.000€,

2. Έργα υποδομών κι Επιχειρησιακό Σχέδιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης, 

τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ ΑΜΘ. Τα πρώτα έχουν συνολική 

απορρόφηση μέχρι σήμερα 435.0006, ενώ για τα δεύτερα η απορρόφηση των 

κονδυλίων δεν έχει ξεκινήσει έως σήμερα,

3. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ σε επιλεγμένες περιοχές (ορεινός όγκος), το 

οποίο εφαρμόζεται έως σήμερα και στην απορρόφηση των κονδυλίων 

συμμετέχουν ιδιώτες,

4. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), τα 

οποία αφορούν τη χρονική περίοδο 2006-2007 με χρηματοδότηση 1.600.0006,
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5. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που λειτουργεί από το 2002 έως και σήμερα και 

χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΑΜΘ 

(συγχρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ) με απορρόφηση έως σήμερα 158.000€,

6. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο εγκρίθηκε 

πρόσφατα (εγκεκριμένο ποσό 50.0006).

Ως γενικός στόχος της ύπαρξης κι εφαρμογής των προαναφερθέντων προγραμμάτων 

φέρεται να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των 

κατοίκων της εξεταζόμενης περιοχής. Οι επιμέρους σκοποί, που παράλληλα 

αποτέλεσαν και παρεμβάσεις, που συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας, είναι οι εξής:

• Ανάπτυξη του αγροτουρισμού, αξιοποίηση πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής 

κι ανάδειξη του φυσικού κάλλους,

• Βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής κι αναβάθμιση του ανθρωπογενούς κι 

αστικού περιβάλλοντος,

• Άρση της απομόνωσης των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων κι ανάδειξη του 

κοινωνικού προσώπου των εξεταζόμενων Δήμων,

• Άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού και την πρόσβαση των πολιτών 

σ’ όλα τα δυνητικά κέντρα παροχής υπηρεσιών ασχέτως γεωγραφικής τους 

κατανομής,

• Ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης, ικανότητα προσαρμογής κι ισότητας 

των ευκαιριών, καθώς κι επένδυση σε ανθρώπινους πόρους,

• Ενίσχυση παροχής υπηρεσιών διοίκησης και κοινωνικής πρόνοιας, και

• Ενίσχυση διαδημοτικής συνεργασίας.

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω των 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, επέφεραν θετικά αποτελέσματα στην περιοχή μελέτης. 

Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών συνέβαλε ουσιαστικά στην άρση της 

απομόνωσης κυρίως των ορεινών οικισμών και στην ανάπτυξη μικρής οικιστικής 

δραστηριότητας. Η επιμόρφωση των καταρτιζομένων κι η απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας, τόνωσαν την ψυχολογία των κατοίκων και προώθησαν τη συγκράτηση
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ενός τμήματος του πληθυσμού. Επίσης, θετικές επιπτώσεις παρουσιάστηκαν και στον 

τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, κυρίως μέσω διαδημοτικών συνεργασιών, 

ενώ η δημιουργία τουριστικών μονάδων, μικρών και μεσαίων, στο Δήμο Αιγείρου, 

τροφοδότησαν μια μελλοντική ικανοποιητική ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού.

Ωστόσο, κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων, προκύπτουν κάποια προβλήματα, 

τα οποία αποτελούν εμπόδια για την ουσιαστική υλοποίηση των δράσεων. Τα 

κυριότερα, που εμφανίζονται στην πλειοψηφία των εξεταζόμενων Δήμων, μπορούν 

να συνοψιστούν στα παρακάτω:

1. Έλλειψη οικονομικών πόρων,

2. Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού διαχείρισης των προγραμμάτων, καθώς κι 

ανεπάρκεια στελέχωσης τεχνικού προσωπικού,

3. Χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατία κατά την έγκριση των έργων,

4. Μη έγκαιρος προγραμματισμός των αρχών,

5. Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους δημότες,

6. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων (κυρίως στο Δήμο Φιλύρας),

7. Τροποποιήσεις του αρχικού προγραμματισμού,

8. Κακή συνεργασία μεταξύ των φορέων υλοποίησης, και

9. Έλλειψη βιβλιοθήκης μελετών.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει η εφαρμογή αναπτυξιακών 

προγραμμάτων στην περιοχή μελέτης, υπάρχει σαφώς κι ένας μεγάλος αριθμός 

παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξή της κι οι οποίες δεν έχουν 

ακόμη πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα πεδίου, οι παρεμβάσεις 

αυτές ομαδοποιημένες μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Στον τομέα της ολοκλήρωσης δικτύων ύδρευσης κι άρδευσης, ιδίως στους 

Δήμους Φιλύρας, Σαπών και Νέου Σιδηροχωρίου, όπου υπάρχουν ελλείψεις τόσο 

στην ποσότητα όσο και την ποιότητα των υδάτινων πόρων,

2. Στον τομέα της επιμόρφωσης των νέων κυρίως αγροτών σχετικά με νέες 

καλλιέργειες,

3. Στον τομέα της ενδυνάμωσης και στελέχωσης των υπηρεσιών ποσοτικά, αλλά και 

ποιοτικά, καθώς και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού,
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4. Στον τομέα της ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

και της γενικότερης προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κυρίως στους 

Δήμους Μαρώνειας, Αιγείρου κι Αρριανών,

5. Στον τομέα της άρσης απομόνωσης των γυναικών και της πρόσβασης κι ένταξής 

τους στην αγορά εργασίας,

6. Στον τομέα της μείωσης της ανεργίας, μέσω κινήτρων για εγκατάσταση 

επιχειρήσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν έναν αξιόλογο αριθμό νέων θέσεων 

εργασίας, κυρίως στο Δήμο Ιάσμου, ο οποίος εμφανίζει τη μεγαλύτερη υστέρηση 

στο συγκεκριμένο τομέα, και

7. Στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της κατάρτισης κτηματολογίου.

Παρά τη σπουδαιότητα των παραπάνω παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των 

εξεταζόμενων Δήμων, αυτές δεν έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας, η πλειονότητα των Δήμων συνηγορούν στο 

ότι η έλλειψη οικονομικών πόρων, βασικών υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού 

διαχείρισης των προγραμμάτων κι ενδιαφέροντος από τους δημότες, είναι οι 

βασικότεροι λόγοι που επέδρασαν ανασταλτικά στην πραγματοποίηση αυτών των 

παρεμβάσεων. Επίσης, υπάρχουν δυσκολίες στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών 

και στην εκμάθηση νέων μεθόδων καλλιέργειας. Το τελευταίο σε συνδυασμό με το 

υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού δημιουργεί πολλά προβλήματα.
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4.3, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως προκύπτει τόσο από τα προηγούμενα κεφάλαια, όσο κι από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας, ο Νομός Ροδόπης χαρακτηρίζεται ως ένας 

αγροτικός Νομός. Το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων προέρχεται από 

δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, συγκεκριμένα από τη γεωργία. 

Επιπρόσθετα, ο δευτερογενής τομέας παραγωγής υπό τη μορφή μεταποιητικών 

μονάδων και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, εμφανίζει αξιόλογες προοπτικές.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μελέτης μπορεί να ειπωθεί ότι 

υπερτερούν των μειονεκτημάτων. Ωστόσο, παοουσιάζουν χαμηλό βαθμό 

αξιοποίησης, γεγονός που επιδρά ανασταλτικά στην αναπτυξιακή της πορεία. Με 

κατάλληλες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν εφαλτήριο για μια συνεχή κι 

αξιόλογη ευημερία του Νομού Ροδόπης.

Σχετικά με την ύπαρξη αναπτυξιακών προγραμμάτων, είναι εμφανές ότι αυτά 

εφαρμόζονται σχεδόν σ’ όλο το γεωγραφικό εύρος της εξεταζόμενης περιοχής. Παρά, 

όμως, την παρουσία τους, υπάρχουν πολλά προβλήματα που καθιστούν 

δυσλειτουργική τη σωστή εφαρμογή τους. Τα προβλήματα αυτά έγκεινται από τη μια 

πλευρά στην ανεπάρκεια ορθού προγραμματισμού και χρηματοδοτικών πόρων, κι 

από την άλλη στην ανομοιογένεια του πληθυσμού και των εγγενών αδυναμιών που
ί

αυτή συνεπάγεται. Ως τέτοιες μπορεί να αναφερθούν το υψηλό ποσοστό 

αναλφαβητισμού, η δυσπιστία κι έλλειψη εμπιστοσύνης, η προσκόλληση σ' έναν 

παραδοσιακό τρόπο ζωής.

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η ύπαρξη αναπτυξιακών προγραμμάτων δε 

συνεπάγεται και την αποτελεσματικότητα αυτών. Είναι απαραίτητο να γίνει μια 

υπέρβαση της σημερινής κατάστασης και να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση θα μπορούμε να 

μιλάμε για θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα, με συνοχή, σύνεση και διάρκεια στο 

χρόνο.
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

5.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ένας από τους παράγοντες που επί χρόνια επέδρασε ανασταλτικά στην ανάπτυξη της 

περιοχής μελέτης, η γεωγραφική της θέση, είναι δυνατόν να μετεξελιχθεί από 

μειονέκτημα σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό, όμως, συνεπάγεται μια σειρά από 

προϋποθέσεις κι αλλαγή στρατηγικής που θα καθιστούσε μια τέτοια προοπτική 

ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη. Με τέτοια στάση και τοποθέτηση, η στρατηγική 

του μέλλοντος περιλαμβάνει:

α. Την αντιμετώπιση της ανάπτυξης της Θράκης, και κατ’ επέκταση του 

Νομού, μέσα στη λογική της ανάπτυξης μιας μεγάλης ανατολικοευρωπαϊκής 

ενδοχώρας, όπου θα αναπτυχθεί ένα νέο δυναμικό πεδίο ανταλλαγών, 

β. Τη σύνδεση του σχεδιασμού της με την προοπτική ενεργοποίησης των 

ανταλλαγών και της κίνησης προσώπων και αγαθών κατά μήκος του τόξου 

Ουκρανίας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Ελλάδας-Μέσης Ανατολής, 

γ. Τη μείωση της χρονοαπόστασης της Θράκης τόσο από τις αναπτυσσόμενες 

ζώνες του ελληνικού χώρου, όσο κι από τις δυναμικές περιοχές της Ανατολικής 

Ευρώπης και ιδιαίτερα των Βαλκανίων,

δ. Την απόρριψη, μέσα στο πλαίσιο ρεαλιστικών δυνατοτήτων, της νοοτροπίας 

των χαμηλών προδιαγραφών για τα αναπτυξιακά έργα της Θράκης, 

ε. Την έγκαιρη συμμετοχή στους σχεδιασμούς των Διευρωπαϊκών Δικτύων και 

την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υποδομών, ως καλύτερης άμυνας κατά του 

ενδεχόμενου ανταγωνιστικών έργων, όπως ο πιθανός και ανταγωνιστικός της 

Εγνατίας Οδού άξονας Δυρραχίου-Σκοπίων-Σόφιας -Κωνσταντινούπολης, που θα 

διέρχεται βορείως των ελληνικών εδαφών,

στ. Την αξιοποίηση της ανόδου των εμπορικών ανταλλαγών και οικονομικών 

σχέσεων με ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, ιδίως με τη Βουλγαρία, με πρωτοβουλίες 

από πλευράς ελληνικού κράτους σε θέματα οικονομικών υποδομών, ανάλογης 

τόλμης και ρίσκου με εκείνες που το κράτος παροτρύνει τους Έλληνες 

επιχειρηματίες να αναλάβουν, και τέλος
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ζ. Την ένταξη αυτής της πολιτικής σε μια ευρύτερη δέσμη εξωτερικής 

πολιτικής, στην οποία συνειδητά, συστηματικά και οργανικά θα ενσωματωθεί η 

πολιτική χωροταξίας και μεταφορών, δέσμη συνεπή προς μια σταδιακή ευρωπαϊκή 

πολιτική ανοικτών συνόρων και ολοκλήρωσης, όπως έργα ενεργοποίησης του 

παρευξείνιου διαδρόμου ανάπτυξης. Σύνδεση της πολιτικής αξόνων και κόμβων 

μεταφορών, της πολιτικής ενίσχυσης αναπτυξιακών πόλων και της πολιτικής 

επιλεκτικής χωροθέτησης ζωνών οικονομικής δραστηριότητας, για την επίτευξη 

εξωτερικών οικονομιών μέσα στην περιφέρεια Θράκης. (Ακαδημία Αθηνών, 

1995:102-103)

Μεταφραζόμενη σε συγκεκριμένες πράξεις και έργα αυτή η στρατηγική 

συνεπάγεται:

α. Την εξασφάλιση σε άμεση προτεραιότητα της εκτέλεσης του έργου της Εγνατίας 

Οδού, με προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου 4 κύριων λωρίδων κυκλοφορίας, από τη 

Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τους Κήπους στα τουρκικά σύνορα, και 

το Ορμένιο στο τριεθνές σημείο των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας, 

β. Τη διάνοιξη μιας ακόμη οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη Βουλγαρία, 

κατά προτίμηση μέσω Νυμφαίας, όπως είχε προταθεί και από τη Διακομματική 

Επιτροπή της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης και των νησιών του 

Ανατολικού Αιγαίου το 1992. Ο άξονας αυτός θα συνδέσει την Κομοτηνή με το 

Κάρτζαλι και το Χάσκοβο. Αργότερα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η σύνδεση 

μέσω Εχίνου. Την αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης σε διεθνή λιμένα, όπως 

εξάλλου προτείνεται στην πρόσφατη μελέτη «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

Συγκοινωνιακής Υποδομής-Ελλάδα 2010», εξοπλισμένο με ανάλογες υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες, και τέλος

γ. Τον εξοπλισμό όλων των δικτύων μεταφορών με τεχνολογία πληροφορικής και 

τηλεπληροφορικής, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και 

ανταγωνιστικότητας. (Ακαδημία Αθηνών, 1995:103)

Με τα έργα αυτά θα βοηθηθεί πολύ η παραγωγική και γενικότερα η οικονομική 

δραστηριότητα στην υπό εξέταση περιοχή, καθώς αυτή θα αποκτήσει προσπέλαση 

υψηλών προδιαγραφών:
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• με τους κύριους εμπορικούς δρόμους της χώρας και επομένως με τα 

μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της εγχώριας αγοράς,

• με τους οδικούς άξονες που διατρέχουν την νοτιοανατολική Ευρώπη και 

μέσω αυτών με τις βασικές παραδοσιακές αγορές των ελληνικών προϊόντων 

στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και τέλος

• με τις χώρες της ανατολικής βαλκανικής και ευρύτερα της παρευξείνιας 

ζώνης, με τις οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα αμφίδρομες 

εμπορικές και γενικά οικονομικές σχέσεις. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 

2006)

Είναι απαραίτητο να τονιστεί κι εδώ ο χαρακτήρας πρώτης προτεραιότητας που

έχουν τα έργα αυτά:

• Για να αποτραπούν τετελεσμένα γεγονότα και να αντιμετωπιστούν 

ανταγωνιστικά συμφέροντα τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί,

• Γιατί η εκτέλεση των έργων αυτών είναι μεγάλης διάρκειας και κόστους 

τέτοιου που πρέπει να επιμεριστεί σε μακρά περίοδο,

• Γιατί αποτελούν προϋπόθεση για τη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια 

και τη σύνδεση της Θράκης με την εγχώρια και διεθνή αγορά, και τέλος

• Γιατί θα δημιουργήσουν αμέσως μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και θα 

επιτρέψουν την ομαλή ροή της προσέλκυσης του νέου πληθυσμού.

5.2. ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η διαφοροποίηση της οικονομικής γεωγραφίας της περιοχής επιτρέπει, κι η 

ικανοποίηση του πληθυσμιακού στόχου επιβάλλει, την ταχύρυθμη κι εξωστρεφή 

ανάπτυξη της περιοχής. Επιβάλλει, δηλαδή, την πραγματοποίηση παραγωγικών 

επενδύσεων με ποσοτική και ποιοτική επάρκεια και κατάλληλη χρονική κλιμάκωση. 

Η στήριξη της προσπάθειας αυτής συνεπάγεται:

• Ενίσχυση των εισοδημάτων κι άμεση τόνωση της τοπικής αγοράς.

Με την εντελώς κατ' εξαίρεση, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ενίσχυση των 

χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων (φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις
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ανέργων, καταναλωτικά δάνεια κτλ.). Με τη στήριξη της οικοδομικής και 

κατασκευαστικής δραστηριότητας (αύξηση στεγαστικών δανείων, μείωση 

αντικειμενικών αξιών κτλ.), σε συνδυασμό με νέα χωροταξική και πολεοδομική 

αντίληψη και οργάνωση.

• Στήριξη, εξυγίανση κι εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος παραγωγικού 

δυναμικού.

Στη γεωργία, με την επιτάχυνση του αναδασμού, την επέκταση της άρδευσης και 

την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Στη βιομηχανία, με τη χρηματοοικονομική 

διευκόλυνση των επιχειρήσεων και με τη βελτίωση των εξυπηρετήσεων που 

προσφέρουν οι βιομηχανικές περιοχές. Γενικότερα με την επιδότηση για 

ορισμένο διάστημα του λειτουργικού κόστους (εργασίας, κεφαλαίων κίνησης και 

ενέργειας) των επιχειρήσεων.

• Δημιουργία νέου και δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με σύγχρονους μηχανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στη Θράκη, σε τομείς όπως οι νέες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης 

(βελτίωση του υπάρχοντος αναπτυξιακού νόμου, κεφάλαια υψηλού κινδύνου, 

χρηματοδοτική μίσθωση κτλ.), η λειτουργία των μονάδων (εξειδίκευση προσωπικού, 

κέντρο μελετών και τεκμηρίωσης για τις βαλκανικές αγορές, υπηρεσίες συμβούλων 

για την εσωτερική οργάνωση και εξωτερική ανάπτυξη των επιχειρήσεων), η 

επέκταση της δραστηριότητας τους στη βαλκανική «ενδοχώρα» (καθιέρωση «ζώνης 

δραχμής», ασφάλιση των εξαγωγών, παροχή δανείων υπό μορφή εμπορικών 

πιστώσεων, διεύρυνση των επενδυτικών κινήτρων σε ορισμένες περιοχές της 

Βαλκανικής, αποτελεσματική οικονομική διπλωματία).

Με ιδιαίτερη έμφαση οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα θέματα, που 

συνδέονται με την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη του 

εξωστρεφούς προσανατολισμού της. Ειδικότερα στον τομέα της βιομηχανίας, το 

υπάρχον δυναμικό είναι πολύ μικρό και δεν διαθέτει την «κρίσιμη μάζα» ενός 

πόλου, ικανού να προσελκύσει γύρω του τις αναγκαίες υπηρεσίες και 

εξυπηρετήσεις. Προκύπτει, έτσι, η ανάγκη κάποιων μεγάλων βιομηχανικών
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επενδύσεων, που προϋποθέτουν την ενεργοποίηση κυβερνητικών παραγόντων σε 

άμεση συνεργασία με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Παράλληλα η σύγχρονη οργάνωση της οικονομικής διπλωματίας πρέπει να 

συνδυαστεί με τη στελέχωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας στις 

βαλκανικές χώρες. Πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η αναλογική συμμετοχή μας και 

στο κόστος αλλά και στο όφελος που απορρέουν από την κοινοτική βοήθεια για 

μεγάλα έργα στις βαλκανικές χώρες.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των προϊόντων προς τα οποία πρέπει να στραφεί 

παραγωγικά ο Νομός, είναι η καινοτομικότητά τους. Φαίνεται ότι αποτελεί πλέον 

συνείδηση στους ανθρώπους της περιοχής ότι η καινοτομία είναι (ή οφείλει να 

είναι) εγγενές στοιχείο τόσο των παραγόμενων προϊόντων, όσο και των δομών 

λειτουργίας του συστήματος παραγωγής και διάθεσής τους. Μιας παραγωγής ή 

οικονομικής δραστηριότητας βέβαια, με υψηλή προστιθέμενη αξία, προκειμένου να 

παραχθεί πλούτος στην περιοχή, δηλαδή, να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

επεξεργασία, η τυποποίηση κι αποτελεσματική διάθεση των προϊόντων - χρήση του 

σύγχρονου μάρκετινγκ - η οποία πρέπει να αποτελεί στόχο της περιοχής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξή της κι η καλύτερη δυνατή διανομή του 

εισοδήματος.

Οι τρεις βασικοί κλάδοι (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) της οικονομικής 

δραστηριότητας, σε συγκεκριμένους τομείς, φαίνεται ότι πρέπει να αποτελέσουν 

πεδίο δράσης για τη μελλοντική εξέλιξη κι ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης, 

υποστηριζόμενοι βεβαίως από ένα πιο ευέλικτο κρατικό μηχανισμό, 

εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες θα 

μετέρχονται σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων τους, 

επενδύοντας τόσο σε τεχνολογία, όσο και σε ανθρώπους - εκπαιδεύοντας τους 

υφιστάμενους και προσελκύοντας καινούργια και πιο αναβαθμισμένα στελέχη. 

(Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)
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5.2.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι πλέον κρίσιμες επεμβάσεις στην περιοχή αφορούν στον αναδασμό, την 

άρδευση και την αναδιάρθρωση των σημερινών δραστηριοτήτων. Οι επεμβάσεις 

αυτές θα συμβάλουν τόσο στη μείωση της διαρροής του πληθυσμού όσο και στην 

απελευθέρωση εκτάσεων για την εγκατάσταση νέων κατοίκων.

Η δημιουργία σύγχρονου αρδευτικού συστήματος θα έδινε τη δυνατότητα 

εκμετάλλευσης των πλούσιων υδατικών πόρων της περιοχής. Ένα άλλο σημαντικό 

μέτρο που θα μπορούσε να ανατρέψει την αρνητική εξέλιξη του πρωτογενούς τομέα 

είναι η βελτίωση της αγροτικής υποδομής τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε 

οργανωτικό επίπεδο. Αυτό το στοιχείο μπορεί να προσφέρει τη δυναμική που θα 

συμβάλλει στη γενικότερη βελτίωση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων του 

πρωτογενούς τομέα.

Γενικά, για τον αγροτικό τομέα επείγει η ενημέρωση κι η κατάρτιση του αγροτικού 

πληθυσμού της περιοχής σε θέματα εναλλακτικών καλλιεργειών, βελτίωσης των 

επιπέδων καθώς και των μεθόδων καλλιέργειας. Ακόμη επιβάλλεται η δημιουργία 

μηχανισμών που θα έχουν σαν αντικείμενο μελέτης τις διακυμάνσεις της αγοράς των 

αγροτικών προϊόντων αλλά και την ενίσχυση του αγροτουρισμού. Βασικής σημασίας 

είναι η οργανωμένη διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με ειδικές μονάδες 

μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να καλυφθούν διατροφικές 

ανάγκες ειδικότερα στον τουριστικό τομέα.

Έτσι, για τον πρωτογενή τομέα προτείνεται:

• Η ανάπτυξη σύγχρονου αρδευτικού συστήματος για την καλύτερη εκμετάλλευση 

των πλούσιων υδατικών πόρων της περιοχής,

• Η επιτάχυνση του αναδασμού για τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων,

• Η αναδιάρθρωση και η εξειδίκευση των αροτραίων καλλιεργειών,

• Η βελτίωση της αγροτικής υποδομής από τεχνολογική και οργανωτική άποψη,
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• Η ενίσχυση και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της

ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς κι η καλύτερη οργάνωση των δασικών

εκμεταλλεύσεων,

• Η δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων Στήριξης δραστηριοτήτων του 

πρωτογενούς τομέα,

• Ενέργειες ενημέρωσης και κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα νέων 

καλλιεργειών, μεθόδων και τεχνικών καλλιέργειας και διαρθρωτικών 

προσαρμογών παραδοσιακών καλλιεργειών,

• Η δημιουργία μηχανισμών πρόγνωσης των διακυμάνσεων της αγοράς των 

αγροτικών προϊόντων και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων,

• Η ενίσχυση του αγροτουρισμού,

• Η απορρόφηση της επιδιωκόμενης εξόδου αγροτικού πληθυσμού ως προϋπόθεση 

αύξησης της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα,

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων,

• Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών εν όψει των ευρωπαϊκών εξελίξεων και τον 

εντοπισμό των ανταγωνιστικών προϊόντων,

• Η χωροθέτηση γεωγραφικών και κτηνοτροφικών ζωνών με μετεγκαταστάσεις 

κτηνοτροφικών μονάδων,

• Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ενδείξεις οικονομικής 

βιωσιμότητας - φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής,

• Η εγκατάσταση πιλοτικών - επιδεικτικών αγρών για νέες καλλιέργειες και νέες 

καλλιεργητικές τεχνικές,

• Η πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης - νέοι γεωργοί.

5.2.2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την τεχνολογική στρατηγική πρέπει να υπάρξει 

πραγματική αντιστοίχηση με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους πόρους, τη 

δυνατότητα της μεταποίησης και τις κλαδικές προτεραιότητες. Η θέσπιση καθε

στώτος επιδοτήσεων των θέσεων εργασίας στον δευτερογενή τομέα, την 

βιομηχανία και τη βιοτεχνία, με στόχο την κάλυψη των τοπικών αναγκών κι η 

ύπαρξη δέσμης ειδικών επενδυτικών κινήτρων κι επιδοτήσεων των εξαγωγών 

μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια.
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Παράλληλα, η κατάσταση αυστηρά επιλεγμένων, μικρών κι ευέλικτων μονάδων, 

υψηλής έντασης τεχνολογίας, που παράγουν εξειδικευμένα προϊόντα, που 

ανιχνεύουν καινοτομίες και παρέχουν πληροφορίες κι υπηρεσίες είναι μία 

σημαντική δυνατότητα που μπορεί να απορροφήσει επενδύσεις. Για να δοθεί ώθηση 

στην αναπτυξιακή πορεία αυτού του τομέα θα μπορούσαμε να συγκλίνουμε στις εξής 

αλλαγές που θα πρέπει να υλοποιηθούν:

• Βελτίωση της υποδομής και συγκεκριμένα του οδικού και σιδηροδρομικού 

δικτύου, καθώς και την ολοκλήρωση της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.),

• Αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας,

• Επέκταση και αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών,

• Μεταφορά μεγάλων μονάδων από το κέντρο προς την περιφέρεια,

• Ενίσχυση των επενδυτικών δραστηριοτήτων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων 

(φορολογικά κίνητρα, τραπεζικός δανεισμός, επιδότηση της απασχόλησης),

• Παροχή τεχνικής βοήθειας, κυρίως στις ΜΜΕ, και η υποστήριξη των εξαγωγικών 

τους προσπαθειών, ιδιαίτερα προς τις αγορές των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης,

• Ενδοεπιχειρησιακή και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων,

• Κατάρτιση κι επιδότηση της απασχόλησης ανέργων κι εργαζόμενων που 

απειλούνται από την ανεργία,

• Ίδρυση Κέντρων Προώθησης της απασχόλησης και Παρατηρητηρίων Εργασίας,

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενούς τομέα,

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με έμφαση στην αξιοποίηση των 

αγορών των γειτονικών χωρών,

• Διαμόρφωση μιας πολιτικής στήριξης της λειτουργίας των μονάδων της 

μεταποίησης που προσελκύσθηκαν στην περιοχή,

• Ενίσχυση του τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις,

• Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στον τομέα της μεταποίησης, αυτός εστιάζεται - πέρα 

από τη μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα - στην ανάπτυξη της 

Χημικής Βιομηχανίας για την παραγωγή πρώτων και βοηθητικών υλών από τα
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παράγωγα του πετρελαίου, καθώς και την παραγωγή υλικών συσκευασίας από 

πλαστικό και καθόλου καταναλωτικών προϊόντων.

Σημαντικός, τέλος, θεωρείται κι ο τομέας της ενέργειας λόγω των πλεονεκτημάτων 

που έχει η περιοχή, όπως αυτός της γεωθερμίας (που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για 

τα θερμοκήπια, όσο και τουριστικά - ιαματικός τουρισμός) και του αερίου, του 

οποίου αποτελεί διαμετακομιστικό κόμβο. Η περαιτέρω αξιοποίηση των παραπάνω 

πηγών ενέργειας συνεπικουρούμενων από την παραγωγή κι αξιοποίηση μέσω 

κατάλληλων υποδομών, των ενεργειακών φυτών (π.χ. ελαιοκράμβη, σόγια κ.λ.π.) που 

μπορούν να αντικαταστήσουν δαπανηρές κι επιβαρυντικές για το περιβάλλον 

(λιπάσματα, φάρμακα, μηχανικές καλλιέργειες, νερό, κ.λ.π.) παραγωγές, θα οδηγήσει 

στην αύξηση της παραγόμενης ενέργειας και της διάθεσής της προς ωφελεία του 

Νομού, αλλά και της χώρας. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

5.2.3. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η διεύρυνση της Θρακικής ενδοχώρας κι η επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας και 

της Ρουμανίας στην Ε.Ε. δημιουργεί ευκαιρίες (ή κι απειλές για κάποιους) που η 

περιοχή οφείλει και πρέπει να εκμεταλλευτεί. Συγκεκριμένα, η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης / υλοποίησης των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για τις χώρες αυτές όχι μόνο μπορεί να αποφέρει κάποια 

εισοδήματα στο Νομό, αλλά και να δημιουργήσει συνέργιες που μπορούν να 

οδηγήσουν σε πολλαπλασιαστικό όφελος στο σύνολο της δραστηριότητάς του.

Με τις κατάλληλες επενδύσεις σε υποδομές ο Νομός μπορεί να μετατραπεί σε 

επίνειο της παραπάνω ενδοχώρας και να αποτελέσει το εμπορευματικό κέντρο της, 

καθώς και κόμβο των μεταφορών της. Η πιθανή αυτή εξέλιξη, συνεπικουρούμενη 

από μια καλύτερα οργανωμένη αγορά, όπως η ελληνική, μπορεί να αναδείξει τη 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων Logistics (επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την 

αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων που ανήκουν σε τρίτους - τους 

παραγωγούς τους - οι οποίοι περνούν τα προς εκτέλεση δελτία παραγγελίας τους 

στον αποθηκάριο / μεταφορέα που πληρώνεται με προμήθεια επί της αξίας των 

διακινούμενων ποσοτήτων) και να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, άρα και 

προϋποθέσεις εισοδήματος. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)
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Όπως προαναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, η περιοχή μελέτης δεν εμφανίζει

προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη κλασσικών μορφών, αλλά διαφορετικών ή

/ και νέων (οικολογικών) μορφών τουρισμού. Για να καταστεί αυτό δυνατό, είναι

απαραίτητη η πραγματοποίηση μιας σειράς προϋποθέσεων και παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, προτείνονται:

• Η δημιουργία εθνικού πάρκου σε μια μοναδική περιοχή, από άποψη 

φυσικού κάλλους, με σύγχρονη οργάνωση που να συνδυάζει την αναψυχή 

και την επιμόρφωση σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον, σε δυο βασικές 

ζώνες: (α) στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, (β) στο παραλιακό σύστημα 

βιοτόπων που συγκροτείται από τα Δέλτα του Νέστου και του Έβρου, τις 

λίμνες Βιστωνίδα, Μητρικού κτλ.,

• Η οροθέτηση κι οργάνωση των ζωνών αυτών μπορεί να προσφέρει 

κατάλληλους χώρους και για συμβατικές μορφές θερινού θαλάσσιου 

τουρισμού για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για την προσέλκυση 

κατοίκων από τις κοντινές βαλκανικές χώρες. Η έμφαση, ωστόσο, πρέπει να 

δοθεί στην προώθηση και ενίσχυση επιχειρηματικών μονάδων οικοτουρισμού 

(στα παράλια) ή / και αγροτουρισμού (στα ορεινά) σε συνδυασμό, όπου αυτό 

είναι δυνατόν, με πρότυπες αθλητικές εγκαταστάσεις,

• Η ενίσχυση «τουριστικών» δραστηριοτήτων με στό^ο την ανάδειξη της 

ιστορίας της περιοχής (πρότυπο θρακιώτικο χωριό), των πολιτισμικών 

δεσμών (θερινές κατασκηνώσεις για τα παιδιά του απόδημου ελληνισμού), των 

επιστημονικών ενδιαφερόντων (συνεδριακός τουρισμός),

• Η ενίσχυση των υφιστάμενων τουριστικών μονάδων κι η ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού (αγροτικός, ιστορικός, χειμερινός, ιαματικός, φυσιολατρικός, 

ορειβατικός, κυνηγετικός, συνεδριακός κλπ. τουρισμός),

• Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και τέλος

• Η οργάνωση ορεινών διαδρομών οικοτουρισμού για αυτοκίνητα και πεζούς με 

στάσεις σε επιλεγμένους οικισμούς που θα μελετηθούν κατά περίπτωση και σε 

συνδυασμό με άλλα πιθανά ενδιαφέροντα πολιτιστικά στοιχεία (Οι ορεινές 

διαδρομές που προτείνονται στο νομό Ροδόπης έχουν ως κέντρα τους οικισμούς 

Κέχρου και Οργάνης).
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Δεδομένης, λοιπόν, της ποικιλίας των διαθέσιμων τουριστικών πόρων μπορούν να 

αναπτυχθούν τέσσερις συνδυασμένες μορφές τουρισμού:

1. Αστικός Τουρισμός (εμπορικός, συνεδριακός, πολιτισμικός, επισκέπτες 

Πανεπιστημίου),

2. Εσωτερικός τουρισμός (ορεινός, περιπέτειας και αθλητισμού, αγροτουρισμός και 

β’ κατοικία),

3. Νησιώτικος Τουρισμός (ναυταθλητισμού και περιπέτειας, αγροτουρισμός κλπ),

4. Θαλάσσιος Τουρισμός και Εθνικά Πάρκα (οικολογικός, αθλητικός, αγροτουρισμός 

και β’ κατοικία)

Ένα κρίσιμο θέμα είναι οι σχέσεις τουρισμού και παραθεριστικής ή β’ κατοικίας, οι 

οποίες θα πρέπει να τεθούν σε σωστές νέες βάσεις. Ο τουρισμός είναι μια οικονομική 

δραστηριότητα που δημιουργεί σταθερά εισοδήματα, συντηρεί και αυξάνει το μόνιμο 

πληθυσμό κάθε περιοχής αναπτύσσεται προγραμματισμένα. Αντίθετα η β’ κατοικία, 

νόμιμη ή αυθαίρετη (και συνεχώς προς νομιμοποίηση) δεν ανήκει στις παραγωγικές 

δραστηριότητες. Οι εγκαταστάσεις διαμονής κι εξυπηρέτησης επισκεπτών και 

τουριστών θα πρέπει να ενσωματωθούν σε αντίστοιχα χωρικά προγράμματα 

οικιστικής ανάπτυξης ή να οργανωθούν αυτοτελώς σε εφαρμογή θεσμοθετημένων 

μηχανισμών, όπως είναι οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Π.Ο.Τ.Α.) ή Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο).

5.3. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Ο.)

Ένας από τους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλει θετικά και να επιφέρει 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης είναι η 

αξιοποίηση του ρόλου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Ο.). Οι 

βασικές προϋποθέσεις για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών της Θράκης από τη 

λειτουργία του Δ.Π.Ο. είναι οι ακόλουθες:

1. Πρώτη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διδακτικού 

προσωπικού, που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας έργο. Το πανεπιστήμιο 

μπορεί να αποκτήσει τη φήμη του από κάποιο ιστορικό παράδοξο ή
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συγκυρία, αλλά και λόγω της ύπαρξης συγκεκριμένων επιστημόνων. Το 

Δ.Π.Θ. πρέπει να προσπαθήσει να προσελκύσει επιστήμονες και φοιτητές 

υψηλότατου επιπέδου, ώστε να γίνει «κέντρο αριστείας» («center of 

excellency»). Να προσλάβει, δηλαδή, δασκάλους με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα, 

να διαμορφώσει προγράμματα σπουδών με ιδιαίτερες απαιτήσεις κτλ.. Πρέπει 

επίσης να ειδικευτεί σε τμήματα και σχολές που αντίστοιχες τους δεν υπάρχουν 

στα κεντρικά πανεπιστήμια, για να αποφύγει τον άμεσο ανταγωνισμό με αυτά.

2. Δεύτερη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση της κινητικότητας ανθρώπων και 

πληροφοριών. Θα πρέπει να διευκολυνθεί (οικονομικά αλλά και τεχνικά) η 

δυνατότητα των διδασκόντων να μετακινούνται από και προς τις μεγάλες πόλεις 

(με ειδικές εκπτώσεις στις συγκοινωνίες, με αυτοκίνητα ή ακόμη και με 

μικρά αεροπλάνα του πανεπιστημίου). Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 

δυνατότητα για ανάκτηση πληροφορίας (διαπανεπιστημιακός δανεισμός βιβλίων 

- inter library loan - πολύ καλά οργανωμένες βιβλιοθήκες, δυνατότητα 

παρακολούθησης και διοργάνωσης συνεδρίων κτλ.). Η σύγχρονη τεχνολογία κι 

οργανωτική προσφέρουν τη δυνατότητα αποφασιστικής εκμηδένισης των 

συμβατικών αποστάσεων. Επαφές κι επικοινωνίες, οι οποίες παλιότερα 

εμποδίζονταν από τη γεωγραφική απόσταση, μπορούν να γίνονται σήμερα άνετα 

με την εκμηδένιση της χρονικής απόστασης (annihilation of space by time).

3. Τρίτη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από την πλευρά της πολιτείας 

κάποιας σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης του Δ.Π.Θ. (positive 

discrimination). Η εξασφάλιση της ύπαρξης τμημάτων με ειδικά αντικείμενα, 

τα οποία δεν προσφέρονται στα κεντρικά πανεπιστήμια (Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης), ή με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, που δεν προσφέρονται 

αλλού. Αυτό δεν συνέβη μέχρι σήμερα, μολονότι θα αποτελούσε προϋπόθεση 

για την ανάπτυξή τους, μια που έπρεπε να ξεπεραστούν τα τεράστια 

προβλήματα των συνθηκών λειτουργίας τους, συχνά μάλιστα συνέβη ακριβώς το 

αντίθετο.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα 

ζητήματα για την περιοχή. Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, η ανάπτυξή του 

μπορεί να έχει πολλές και πολύ θετικές επιπτώσεις, όπως:
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• Επιπτώσεις στον πληθυσμό: με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

εισοδημάτων, με την τόνωση της ψυχολογίας των κατοίκων, αλλά και με την 

εξυπηρέτηση βασικών αναγκών (π.χ. στον τομέα της υγείας).

• Επιπτώσεις στην τοπική οικονομία: με τη δημιουργία στελεχών πρώτης 

γραμμής και γενικότερα με τη σύνδεση των (σημερινών ή αυριανών) 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ. με τις ανάγκες της 

τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

• Επιπτώσεις υπερτοπικής σημασίας: με την ίδρυση π.χ. νέων τμημάτων 

(Βαλκανικών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κτλ.) ή 

ινστιτούτων (τεκμηρίωσης και στατιστικής ανάλυσης) με στόχο να 

διερευνηθούν συστηματικά και να κατανοηθούν τα προβλήματα και οι 

προοπτικές των χωρών της ανατολικής βαλκανικής και της παρευξείνιας 

ζώνης(Ακαδημία Αθηνών: 1995:143-144)

Η προώθηση του Δ.Π.Θ. μπορεί να συμβάλει στη δημογραφική κι οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής, να αντιστρέψει τη σημερινή διαρροή ελλήνων φοιτητών 

στις βαλκανικές χώρες και να καταστεί, αντίθετα, πόλος έλξης φοιτητών από τις 

χώρες αυτές. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει η παροχή υποτροφιών κι 

εξυπηρετήσεων για τη γρήγορη απόκτηση επαρκών γνώσεων της ελληνικής 

γλώσσας. Επίσης, στην καλύτερη δυνατή σύνδεση του Δ.Π.Θ. με την τοπική 

κοινωνία μπορεί να συμβάλει η θέσπιση κινήτρων για την ευκολότερη είσοδο των 

καλών μαθητών της περιοχής (ή και την είσοδο τους άνευ εξετάσεων) στο 

πανεπιστήμιο «τους». (Ακαδημία Αθηνών: 1995:144)

Επιβάλλονται, επομένως, η μεγέθυνση κι ο αναπροσανατολισμός του Δ.Π.Θ. Η 

επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική 

ενίσχυση, προσέλκυση κι αξιοκρατική επιλογή επιστημόνων κι ανάπτυξη 

συνεργασιών με άλλα περιφερειακά και διεθνή πανεπιστημιακά κέντρα. 

(Ακαδημία Αθηνών: 1995:144)
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5.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Όσες προσπάθειες κι αν καταβληθούν, η υπέρβαση της σημερινής κατάστασης δεν 

είναι δυνατή αν δεν ανατραπεί το δυσμενές ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στην 

περιοχή. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί μακροπρόθεσμη πολιτική, με συνέπεια, 

συνέχεια κι επιμονή, με επίγνωση ότι η απόδοσή της θα είναι μακροχρόνια και θα 

αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες, δεδομένου ότι πρέπει να ξεπεράσει αδράνειες 

δεκαετιών και τις αντιδράσεις από τα συμβαίνοντα στην περιοχή, ενώ εξάλλου 

συναρτάται με τη γενικότερη πολιτική που ασκείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, 

αλλά και με επιδράσεις από τις διεθνείς εξελίξεις.

Για την αναστροφή του κλίματος αυτού την κύρια ευθύνη έχει αναμφισβήτητα το 

κράτος, το οποίο οφείλει με την καθημερινή του πρακτική κι όχι με ευκαιριακές 

εξαγγελίες να καταγράφει την παρουσία του. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η 

παρουσία ενός κράτους που θα μελετά και θα κατανοεί τα προβλήματα, θα 

σχεδιάζει την επίλυσή τους και θα υλοποιεί τα προγραμματισμένα με την 

αταλάντευτη δύναμη που παρέχει η γνώση της σημασίας του τελικού στόχου. Σ’ 

αυτήν την κατεύθυνση, απαραίτητη κρίνεται:

1. Η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης: Η εξυγίανση, ο εκσυγχρονισμός κι 

η αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης αποτελούν μία από τις σημαντικότερες 

προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Ειδικότερα στην περιοχή μελέτης όπου οι 

πειρασμοί της συνδιαλλαγής υπήρξαν ισχυρότεροι και έχουν διαμορφώσει 

αρνητικές εμπειρίες και καταστάσεις.

Ο Νομός Ροδόπης, από περιοχή «δυσμενών μεταθέσεων» πρέπει με κάθε τρόπο να 

γίνει «πεδίο δοκιμής» των ικανότερων στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Με 

κατάλληλα κίνητρα, βαθμολογικού και μισθολογικού χαρακτήρα, πρέπει να 

δημιουργηθεί στους ικανότερους δημόσιους λειτουργούς η συνείδηση ότι μια 

αποτελεσματική θητεία στην υπό εξέταση περιοχή συνιστά ισχυρό και θετικό 

τεκμήριο για την επιτυχημένη σταδιοδρομία και την ανέλιξή τους στη διοικητική 

ιεραρχία.

2. Η ενημέρωση και πληροφόρηση τον τοπικού πληθυσμού: Οι τοπικές εντάσεις 

οφείλονται εν πολλοίς και στην επικρατούσα κατάσταση στον τομέα της
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ενημέρωσης και πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας, τόσο σε γενικότερα όσο 

και, κυρίως, σε ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την παρούσα 

κατάσταση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του Νομού. Τα τοπικά μέσα, ή 

ορισμένα από αυτά, υποκύπτουν στους πειρασμούς και στις σκοπιμότητες της 

τρέχουσας συγκυρίας και ανατροφοδοτούν ακούσια φανατισμούς και αντιπα

λότητες.

Οι ανάγκες που απορρέουν από το πολύπλοκο τοπικό πρόβλημα δεν 

ικανοποιούνται από τα εθνικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), ενώ θα 

μπορούσαν να ικανοποιηθούν πολύ καλύτερα με την ίδρυση τοπικού παραρτήματος 

του εθνικού τηλεοπτικού φορέα.

Ένα τοπικό κανάλι της Ελληνικής Τηλεόρασης, αποστασιοποιημένο από την 

«εύκολη» προπαγάνδα, θα μπορούσε να ασκήσει μακροπρόθεσμη πολιτική 

ύψιστης σημασίας: εκπομπές στην ελληνική καθώς και στην τουρκική και 

βαθμιαία στην Πομακική γλώσσα, εκπομπές πρακτικής κατάρτισης (λόγω και του 

επικρατούντος αναλφαβητισμού), εκπομπές σοβαρής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. 

Θα μπορούσε, επιπλέον, να απευθυνθεί και σε βουλγαρικούς πληθυσμούς με 

ανάλογα ενδιαφέροντα καθώς και για την ενημέρωσή τους στον τρόπο 

λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς.

3. Η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας: Οποιαδήποτε ανορθωτική προσπάθεια, 

όμως, δεν θα αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα με μόνη την κρατική 

παρέμβαση, με επενδύσεις δηλαδή και κίνητρα. Είναι απαραίτητη η 

κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας των πολιτών σε πολλά επίπεδα: •

• Στο επίπεδο του προγραμματισμού και των διεκδικήσεων. Θα πρέπει να 

εγκαταλειφθεί η νοοτροπία της απαίτησης παροχών και κινήτρων που δεν 

συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη. Οι προτάσεις των τοπικών φορέων 

και των μεμονωμένων επιχειρηματιών δεν θα πρέπει να είναι αιτήματα 

«προστασίας» αλλά σχέδια μεγιστοποίησης του αναπτυξιακού 

αποτελέσματος,

• Στο επίπεδο της συμβολής για τον κοινό στόχο, της υπέρβασης δηλαδή 

της σημερινής κρίσης και της αποτροπής των ενδεχόμενων μελλοντικών
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κινδύνων. Αν οι ίδιοι οι πολίτες της περιοχής δεν πιστέψουν ότι το κομμάτι της 

γης που κατοικούν θα τους ανήκει εις το διηνεκές και δεν καταβάλουν το 

ανάλογο τίμημα για την ανάπτυξη και προστασία του, κανείς άλλος δεν μπορεί 

να τους το εξασφαλίσει. Δεν είναι λογικό να αναμένονται επενδύσεις 

δημόσιες ή ιδιωτικές από άλλες περιοχές, χωρίς να δίνουν το «καλό» 

παράδειγμα με την επιτόπια επένδυση του δικού τους πλεονάσματος, 

πείθοντας έτσι για τη σκοπιμότητα τέτοιων επενδύσεων.

4. Μια αναπτυξιακή πολιτική ανοικτή στη μειονότητα, στοιχεία της 

οποίας πρέπει να είναι η παγίωση του αισθήματος της ισονομίας και της 

ισοπολιτείας, η παροχή διευκολύνσεων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης, η ταυτόχρονη διευκόλυνση κάθε προσπάθειας να 

αναπτυχθούν όλες οι γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, η καλλιέργεια 

νέων επαγγελματικών προσανατολισμών, η ενθάρρυνση της κοινωνικής και 

γεωγραφικής κινητικότητας, η οριστική εκκαθάριση του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, η παροχή ευκαιριών επενδύσεων στην τοπική οικονομία.

Η πολιτεία οφείλει να επεξεργαστεί και να εφαρμόσει μια νέα μειονοτική πολιτική, 

η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής και στα σημερινά διεθνή 

δεδομένα. Μια τέτοια πολιτική δεν είναι δυνατόν παρά να βασίζεται στην ισονομία 

και ισοπολιτεία όλων των ελλήνων πολιτών, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα τους, 

και να εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του πολίτη προς το κράτος θα τηρούνται από 

όλους. Οι κύριοι άξονες μιας τέτοιας πολιτικής πρέπει να είναι: •

• Η δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής κινητικότητας. Θα πρέπει να δοθούν 

ευκαιρίες νέου επαγγελματικού προσανατολισμού και κινητικότητας στο 

χώρο, εντός και εκτός Νομού. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και 

το γεγονός ότι οι παραδοσιακές απασχολήσεις στον πρωτογενή τομέα 

(κυρίως καπνά) ακολουθούν φθίνουσα πορεία.

• Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για να καταστεί δυνατή η ένταξη της 

μειονότητας στο οικονομικό κύκλωμα της περιοχής, ώστε να μη λειτουργεί σε 

παράλληλο κύκλωμα όπως συμβαίνει σήμερα.

• Η προσπάθεια ανόδου του επιπέδου εκπαίδευσης, στη στοιχειώδη και 

μέση βαθμίδα, και η παροχή κινήτρων για τη φοίτηση των νέων μουσουλμάνων
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στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ώστε να εξουδετερωθεί ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που (α) χρησιμοποιείται προπαγανδιστικά από την πολιτική 

ηγεσία της μειονότητας, (β) οδηγεί τους νέους μουσουλμάνους σε τουρκικά 

πανεπιστήμια (αναπαράγοντας και διευρύνοντας σχέσεις εξάρτησης) και (γ) 

λειτουργεί ανασταλτικά σε ό,τι αφορά την ένταξη της μειονότητας στην τοπική 

οικονομία και κοινωνία.

• Η υποβοήθηση της ανάπτυξης των πολιτιστικών και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων

των μουσουλμανικών πληθυσμών. Με την προώθηση προγραμμάτων: (α) για

την ανάπτυξη της πομακικής διαλέκτου, το οποίο θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος 

για τις ολιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρώπης, (β) για την ιστορική- 

ανθρωπολογική μελέτη και προβολή των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των 

Πομάκων.

• Η δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού Θράκης με εκπομπές και στην 

τουρκική και την πομακική γλώσσα, με προγράμματα ψυχαγωγικά, 

πολιτιστικά και ενημερωτικά ώστε να καταργηθεί το μονοπώλιο που 

υπάρχει αυτή τη στιγμή με προγράμματα που εκπέμπονται από την 

Τουρκία.

• Η ενίσχυση της θετικής παρουσίας του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο 

της μειονότητας, μέσω της καλύτερης δυνατής οργάνωσης υπηρεσιών 

ασφαλείας, παιδείας, υγείας και πρόνοιας, σε επίπεδο χωριών ή κοινοτήτων 

και της αξιοκρατικής πρόσληψης νέων μουσουλμάνων στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η πειστική εφαρμογή πολιτικής ισονομίας και ισοπολιτείας για τους μουσουλμάνους

έλληνες πολίτες θα συμβάλει σημαντικά:

1) στην απεξάρτηση τους από την αφελή προπαγάνδα και τις ακραίες 

συμπεριφορές μιας ετεροκαθοριζόμενης πολιτικής ηγεσίας,

2) στη βαθμιαία διαμόρφωση νέας πολιτικής ηγεσίας, που με δημοκρατικές 

διαδικασίες θα εκφράζει τις πολιτικές, πολιτισμικές, φυλετικές και 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και διεκδικήσεις των μουσουλμάνων ελλήνων 

πολιτών, και
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3) στην άμβλυνση των τοπικών εντάσεων κι αντιπαλοτήτων που στις σημερινές 

συνθήκες τροφοδοτούνται συστηματικά από πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων.

Η ένταξη της μειονότητας στις παραπάνω διαδικασίες είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος 

για την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συνοχής στην περιοχή 

μελέτης. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι ότι δίνει τη δυνατότητα 

στη μειονότητα βελτίωσης του τρόπου ζωής της σε όλους τους τομείς. Οι 

μουσουλμάνοι της περιοχής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του έμψυχου δυναμικού 

της χώρας και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόοδος του Νομού Ροδόπης είναι 

συνυφασμένη με την πρόοδο της μειονότητας.

Το ελληνικό κράτος είναι αυτό που έχει παραμελήσει το Νομό Ροδόπης, με 

αποτέλεσμα ο πληθυσμός να μεταναστεύει σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι κάτοικοι 

της περιοχής μελέτης δυσπιστούν ως προς την εφαρμογή των μέτρων που κατά 

καιρούς έχουν εξαγγελθεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Οπότε ένας από τους 

βασικότερους στόχους της νέας πολιτικής είναι να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης 

στον πληθυσμό.

- 119-



Ντόντη Κατερίνα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

5.5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Για να αξιοποιηθεί, όμως, η αναπτυξιακή δυναμική και προοπτική της περιοχής 

μελέτης, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός, καθώς κι ο συντονισμός των διαφόρων 

αναπτυξιακών πολιτικών. Πρέπει, δηλαδή, να διατυπωθούν με ορθότητα και 

λεπτομέρεια όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο 

σχεδιασμός οποιασδήποτε πολιτικής και κυρίως η εφαρμογή της, για να 

υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να φθάσει τους στόχους που έχει βάλει, ενόψει 

μάλιστα της πείρας του παρελθόντος από παρόμοιες απόπειρες.

Οι μέχρι σήμερα απόπειρες που έγιναν στην περιοχή για εφαρμογή μέτρων 

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού ή αντιμετώπισης προβλημάτων κοινωνικού ή 

πολιτικού χαρακτήρα ήταν αποσπασματικές. Η αποσπασματικότητα αυτή πολύ 

συχνά προσέκρουε σε άλλα αντιθετικά προβλήματα, τα οποία δεν είχαν μελετηθεί 

για να συνυπολογιστούν οι αλληλεξαρτήσεις από την εφαρμογή τους, με 

αποτέλεσμα να ξεκινούν πράγματα που έφεραν αντίθετα από τα σκοπούμενα 

αποτελέσματα ή να εγκαταλείπονται στην πορεία υλοποίησης τους, γιατί δεν 

μπορούσαν να αποδώσουν χωρίς την ταυτόχρονη στήριξη άλλων τομέων για τους 

οποίους δεν είχε προγραμματιστεί η αναγκαία παρέμβαση.

Το πρώτο επομένως μέτρο αναπτυξιακού χαρακτήρα πρέπει να είναι η διατύπωση 

ενός συνολικού σχεδιασμού για την περιοχή, ο οποίος να καλύπτει το σύνολο των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών τομέων, με ταυτόχρονη ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων και προγραμματισμό της διαδοχής των παρεμβάσεων σε βάθος 

χρόνου. Παράλληλα πρέπει να εκπονούνται μελέτες εκτέλεσης για να είναι δυνατή 

η απορρόφηση των δεσμευμένων πόρων, αλλά κυρίως η εκτέλεση των έργων.

Η λογική της πρότασης αυτής ξεκινά από την υπόθεση ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο 

και η εκτέλεση των έργων θα επιτελούνται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ή 

μέσα από τις λειτουργίες της αγοράς. Με αφετηρία την υπόθεση αυτή προκύπτουν τα 

εξής απαιτούμενα κύρια χαρακτηριστικά: •

• Ο συντονισμός του σχεδιασμού. Δηλαδή η διατύπωση των όρων εντολής, η 

επιλογή των μελετητών, κατά περίπτωση το δημόσιο ή ιδιωτικός φορέας, η
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ανάθεση του έργου και η παρακολούθηση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης 

του. Πρέπει να τονιστεί ότι ο σχεδιασμός θα είναι συνεχές και πολύπλοκο 

έργο. Εκτός από τον γενικό σχεδίασμά της στοχοθεσίας, για κάθε τομέα και 

επιμέρους έργο θα απαιτηθεί ειδικός σχεδιασμός, όπως και σχεδιασμός 

εκτέλεσης.

• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης. Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος απαιτεί 

μια ισόρροπη πρόοδο των εργασιών. Άρα χρειάζεται συντονισμός για 

την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων και επιβολή των κατάλληλων 

προσαρμογών εκεί όπου είναι απαραίτητο.

• Η επίλυση των προβλημάτων που θα ανακύπτουν, για την έγκαιρη

αποδέσμευση των αναγκαίων πόρων, την επίλυση συγκρούσεων αρμοδιοτήτων, 

την πρόταση και προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, την

έγκαιρη έκδοση των αναγκαίων νομοθετικών διαταγμάτων και

υπουργικών αποφάσεων κτλ.

Ένα Σχέδιο Δράσης, βεβαίως, δεν περιορίζεται μόνο στις βασικές επιλογές 

στρατηγικού χαρακτήρα. Χρειάζεται να επεκταθεί σε όλους τους τομείς των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων, με ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων και χρονικό προγραμματισμό των ενεργειών. Συνολικός, έγκαιρος 

και μακροχρόνιος σχεδιασμός είναι το αναγκαίο αντίδοτο σε επεμβάσεις 

αποσπασματικού χαρακτήρα.

Η πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης δε θα 

πρέπει να διακρίνεται από Ελιτισμό, αλλά να διαθέτει συμμετοχικό πνεύμα και 

χαρακτήρα. Θα πρέπει να αναστρέψει και να επανατοποθετήσει τη λογική σε πιο 

δυναμική βάση και να ακολουθήσει τη φιλοσοφία του « πού θέλουμε και μπορούμε 

να φτάσουμε και πώς θα φτάσουμε εκεί». (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Οφείλει, δηλαδή, ο σχεδιασμός να έχει δυναμικό χαρακτήρα. Πολλά ειδικά 

προβλήματα μπορούν να προσδιοριστούν καλύτερα, ενώ άλλα θα αναδειχθούν 

κατά την εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης. Εκείνο που κυρίως έχει σημασία είναι η 

συνολική απόφαση της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής της ηγεσίας να
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αναλάβει τις βασικές πρωτοβουλίες, να δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους και να 

εξασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση τους.

Η προσέγγιση του Στρατηγικού - Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, σε ότι τουλάχιστον 

αφορά στην οικονομία, πρέπει να στηρίζεται στη διερεύνηση της ζήτησης κυρίως των 

τρόπων με τους οποίους αυτή πρόκειται να εξελιχθεί, των τάσεων τις οποίες 

παρουσιάζει τόσο τοπικά όσο και σε διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως στην 

προσφορά, όπως συνήθως γίνεται. Η μελέτη των πραγματικών παραγωγικών 

δυνατοτήτων του Νομού, η ανταγωνιστική του θέση στην αγορά προϊόντος, το 

επίπεδο και η προοπτική της παραγωγικότητας και της βελτίωσης των οικονομικών 

δεικτών που τον χαρακτηρίζουν, κατεύθυναν την Ομάδα Εργασίας στο να σκεφτεί 

τους τρόπους με τους οποίους η τοπική κοινωνία και οι παραγωγοί της θα μπορέσουν 

να εκμεταλλευτούν τα οποιαδήποτε συγκριτικά τους πλεονεκτήματα προκειμένου να 

βελτιώσουν την οικονομική τους θέση, τόσο σε επίπεδο εθνικό, όσο και σε επίπεδο 

περιφερειακό. (Στρατηγικό Σχέδιο Νομού Ροδόπης, 2006)

Η εναρμόνιση λόγων και έργων καθώς κι η σωστή και έγκαιρη εφαρμογή τους 

αποτελούν το κρίσιμο πρόβλημα για την αποτελεσματικότητα ενός Σχεδίου Δράσης 

στο πλαίσιο της πραγματικότητας του Νομού Ροδόπης. Η επίλυση του προβλήματος 

αυτού θα συντελέσει στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής 

μελέτης και θα της προσδώσει το αναπτυξιακό προφίλ που της αναλογεί.

- 122-



Ντόντη Κατερίνα__ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

5.6. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τα κεντρικά-ερωτήματα που θέτει η σύγχρονη θεωρία της ανάπτυξης είναι του εξής 

τύπου: Είναι η οικονομική μεγέθυνση διατηρήσιμη μακροχρόνια και ποιοι είναι οι 

παράγοντες εκείνοι που καθορίζουν τη μακροχρόνια επίδοση της οικονομίας μιας 

περιοχής ή μιας χώρας; Ποιες περιοχές εμφανίζουν ταχύτερη ανάπτυξη και ποιες 

πολιτικές πρέπει να ακολουθηθούν από το κράτος προκειμένου να επιταχύνουν 

την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των περιοχών;

Η σύγχρονη οικονομική της ανάπτυξης δέχεται ότι η συσσώρευση του φυσικού κι 

ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί την κύρια προωθητική δύναμη της οικονομικής 

ανάπτυξης, αλλά και τον καθοριστικό παράγοντα των διαφορών που παρατηρούνται 

στα κατά κεφαλήν εισοδήματα μεταξύ περιοχών. Επίσης, πρόσφατες μελέτες δίδουν 

έμφαση στο ρόλο των εξωτερικών οικονομιών στην ανάπτυξη μιας περιοχής που 

προέρχονται από τις τεχνολογικές καινοτομίες σε επίπεδο κλάδου ή επιχειρήσεως, 

από τις οποίες επωφελούνται και οι υπόλοιπες παραγωγικές διαδικασίες. 

(Ακαδημία Αθηνών, 1995:169)

Η υλοποίηση των μέτρων που προαναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, 

αναμένεται να προωθήσουν τις αναπτυξιακές δυναμικές του Νομού Ροδόπης και 

να επιφέρουν θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

σχετίζονται με: •

• Τη σημαντική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, τη βελτίωση υποδομών και 

την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, που θα ενισχύσουν την ιδιωτική 

επενδυτική δραστηριότητα,

• Τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, με άμεση επίδραση του 

μεγαλύτερου μέρους των προγραμμάτων στη δημιουργία εισοδημάτων. 

Μικρότερο μέρος εκφράζεται άμεσα στη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων, η οποία επηρεάζει την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα,

• Τη θετική επίδραση στις εξαγωγικές επιδόσεις των τοπικών επιχειρήσεων, 

μέσα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και τη βελτίωση και 

ανάπτυξη των μεταφορικών δικτύων,
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• Την αναδιάρθρωση των παραγωγικών δομών και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και τέλος

• Τη, μονιμότερου χαρακτήρα, παραγωγική ικανότητα της οικονομίας του Νομού, 

με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων μέσα από τη 

διαδικασία συσσώρευσης φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Οι αναμενόμενες, δηλαδή, επιπτώσεις δε σχετίζονται με μια απλή μεταφορά 

εισοδημάτων προς την περιοχή, αλλά στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη διεύρυνση 

του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής μελέτης με απώτερο σκοπό την ταχύτερη 

ανάπτυξή της. Έτσι, τα μέτρα που προτείνονται περιλαμβάνουν διαδικασίες 

ενίσχυσης της ζήτησης και παράλληλα της προσφοράς, μέτρα που έχουν μεγάλο 

εύρος άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στην οικονομία, κι εισάγουν στην 

οικονομία ένα μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αυτοτροφοδοτούμενη 

ανάπτυξη μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η Δυτική Θράκη προσαρτήθηκε στον κορμό της ελληνικής επικράτειας το 1923 με τη 

Συνθήκη της Λωζάνης. Η Συνθήκη, εκτός από εδαφικές, περιελάμβανε κι άλλες 

αρχές που αποσκοπούσαν στη ρύθμιση ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Έτσι, ενώ για 

το σύνολο των επικρατειών και των δύο χωρών η ανταλλαγή πληθυσμών ήταν 

υποχρεωτική, για τις περιοχές Ροδόπης και Ξάνθης της Δυτικής Θράκης, η 

αποχώρηση των μουσουλμάνων ήταν προαιρετική. Για τους πληθυσμούς αυτούς, η 

Συνθήκη εγγυούταν θρησκευτικά κι εκπαιδευτικά δικαιώματα κι όριζε ότι θα 

έπαιρναν την ελληνική υπηκοότητα. Με λίγα λόγια, η περιοχή της Δυτικής Θράκης 

εξαιρέθηκε από την αρχή της «εθνικής καθαρότητας» και καθιερώθηκε η αρχή της 

αμοιβαιότητας.

Τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης συναπαρτίζουν Τουρκογενείς 

μουσουλμάνοι, Πομάκοι και Ρωμά (Αθίγγανοι). Τα τελευταία 10 χρόνια στον 

πληθυσμό της Θράκης προστέθηκαν οι 23,000 παλιννοστούντες ομογενείς Έλληνες 

από την τέως Σοβιετική Ένωση.

Στο Νομό Ροδόπης κατοικούν οι περισσότεροι μουσουλμάνοι σε σχέση με τους 

άλλους Νομούς της Θράκης, οι οποίοι είναι ίσως και περισσότεροι από τους 

χριστιανούς κατοίκους του Νομού. Στην πόλη της Κομοτηνής οι μουσουλμάνοι είναι 

περίπου ίσοι με τους χριστιανούς. Η μουσουλμανική μειονότητα παρουσιάζει 

μεγάλους ρυθμούς φυσικής αύξησης, μεγαλύτερους από ότι οι χριστιανοί, οι οποίοι 

οφείλονται στην ενίσχυση των ήδη κατοικούντων στο Νομό πληθυσμών από 

γεωργούς των ορεινών όγκων της ενδοχώρας, στα πλαίσια της αστικοποίησης. Ο 

Νομός έχει, δηλαδή, μια ιδιομορφία, σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Ελλάδας, 

γιατί συγκεντρώνει πληθυσμιακά στοιχεία διάφορα μεταξύ τους, που ωστόσο 

συνυπάρχουν αρμονικά στον ίδιο χώρο.

Όσον αφορά στη διάρθρωση της οικονομίας, ο πρωτογενής τομέας είναι ο βασικός 

τομέας διαμόρφωσης εισοδήματος στο Νομό Ροδόπης. Στον πρωτογενή τομέα 

συγκεντρώνονται οι σημαντικότεροι πλουτοπαραγωγικοί πόροι του Νομού και σ’ 

αυτούς στηρίζεται κατεξοχήν η τοπική οικονομία. Ο Νομός εξειδικεύεται 

παραδοσιακά σε αγροτικές καλλιέργειες καπνού, σιταριού, καλαμποκιού, βάμβακος,
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τεύτλων, ηλίανθου κλπ.. Αυτό σε συνδυασμό με το μικρό τεμαχισμένο κλήρο, έχει 

σαν αποτέλεσμα χαμηλό κατά κεφαλή αγροτικό εισόδημα.

Στον πρωτογενή τομέα απασχολούνται κατά κύριο λόγο οι γεωργοί του ορεινού 

όγκου της ενδοχώρας κι οι παλιότεροι κάτοικοι της μουσουλμανικής μειονότητας. Οι 

πρώτοι στράφηκαν στη γεωργία μη έχοντας άλλη απασχόληση σήμερα μετά το 

μαρασμό των βιομηχανιών ξένου κεφαλαίου, τα οποία συνέβαλαν στην αστικοποίησή 

τους χρησιμοποιώντας τους ως ανειδίκευτους εργάτες. Μικρά ποσοστά των 

ανθρώπων αυτών εξακολουθούν να προσφέρουν ανειδίκευτη εργασία στους κλάδους 

βιοτεχνίας κι οικοδόμησης.

Στο δευτερογενή τομέα υπήρξαν τα τελευταία χρόνια θετικές εξελίξεις. Αυξήθηκε 

τόσο ο αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων, όσο και το μέσο μέγεθος τους. 

Τέλος, ο τριτογενής τομέας, με το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τις κατασκευές και τον 

τουρισμό, έρχεται δεύτερος σε σημαντικότητα από άποψη απασχόλησης και 

προϊόντος μετά τον πρωτογενή τομέα. Τα κυριότερα προβλήματα του τομέα 

σχετίζονται με τα πληθυσμιακά δεδομένα, την έλλειψη υποδομών και τη σχετικά 

χαμηλή τεχνολογική στάθμη του Νομού.

Ο Νομός Ροδόπης με εννέα Δήμους και τρεις ανεξάρτητες Κοινότητες βρίσκεται στο 

κέντρο της Θράκης που αποτελεί την ανατολική πύλη της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή κι αποτελεί τη γέφυρα 

επαφής της Ευρώπης με τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Η ευρύτερη αυτή 

περιοχή εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς 

συνδέει την Κεντρική - Δυτική Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή κι Ασία, μέσω της 

Εγνατίας Οδού και την ενδοχώρα των Βαλκανίων με τη Μεσόγειο Θάλασσα, μέσω 

των υπό κατασκευή 3 καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού (Ξάνθη - Εχίνος, 

Κομοτηνή - Νυμφαία και Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο) και των υπό εκσυγχρονισμό 

δύο λιμανιών κι αεροδρομίων της Περιφέρειας.

Η περιοχή μελέτης διαθέτει άφθονους και σε μεγάλη ποικιλία φυσικούς πόρους 

(πλούσιο υδατικό δυναμικό, μεγάλες αρδευόμενες καλλιεργούμενες πεδινές εκτάσεις, 

ορυκτό πλούτο, σημαντική γεωθερμική ενέργεια κι εκτεταμένη παράκτια ζώνη), οι 

οποίοι, όμως, εμφανίζουν χαμηλό βαθμό αξιοποίησης. Έτσι, εμφανίζει τις

- 126-



Ντόντη Κατερίνα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

χαμηλότερες επιδόσεις ανάπτυξης, σε εθνικό κι ευρύτερο κοινοτικό επίπεδο, 

διατηρεί τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μιας ιδιόρρυθμης κι εύθραυστης 

«μεθοριακής» οικονομίας, παραμένει δηλαδή η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή της 

χώρας, απομονωμένη κι αποκομμένη από την οικονομική της ενδοχώρα, μονίμως 

δε υπό «σκιά αβεβαιότητας». Οι σοβαρές προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο 

σχετικά πρόσφατο παρελθόν, αποδείχτηκαν ανεπαρκείς σε σχέση με το μέγεθος 

του προβλήματος, εκδηλώθηκαν με αποσπασματικό τρόπο και με ασαφείς στόχους 

κι εμποδίστηκαν από τη γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης και τη γενικότερη 

δυσλειτουργία του πολιτικού μας συστήματος.

Άμεση απόρροια των παραπάνω είναι να αποτελεί ο Νομός Ροδόπης μία από τις 

πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Η δημογραφική συρρίκνωση, το χαμηλό 

επίπεδο ανάπτυξης (το χαμηλότερο στην Ενωμένη Ευρώπη), η γεωγραφική 

απομόνωση από την εγχώρια και τη διεθνή (κυρίως τη βαλκανική) αγορά, το 

μειονοτικό ζήτημα κτλ. είναι οι βασικοί παράγοντες που συντελούν στο δυσμενές 

ψυχολογικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί και μεταφράζεται σε κλίμα παραίτησης, 

φυγής και σε κρίση εμπιστοσύνης προς όλες τις κατευθύνσεις.

Όντας γεωγραφικά έξω από τα όρια του αστικοβιομηχανικού άξονα της χώρας 

(Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη), στερείται δυναμικών αστικών πόλων εθνικής 

σημασίας. Έτσι, παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά απομόνωσης κι εσωστρέφειας, 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την αναπτυξιακής της πορεία. Η πολύπλευρη κι 

έντονη διοικητική εξάρτηση της περιοχής από την έλξη που ασκούν η Θεσσαλονίκη 

κι η Αθήνα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε 

ισχυρά κίνητρα για ιδιώτες και τα μεγάλα έργα προσελκύουν το ενδιαφέρον από 

άλλες περιοχές, αλλά δεν αντισταθμίζουν τη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού και 

τη μεταφορά τοπικών εισοδημάτων προς τα μητροπολιτικά κέντρα.

Καθώς απευθύνεται σε μία μικρή και κατακερματισμένη αγορά, γεωγραφικά 

απομονωμένη από τις μεγάλες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, δεν 

μπόρεσε να δημιουργηθεί μία κρίσιμη μάζα παραγωγικών δραστηριοτήτων 

συμπαρασύροντας τις συμπληρωματικές εξυπηρετήσεις. Διαμορφώνονται, 

επομένως, μικρές τοπικές αγορές (ανεπαρκής πληθυσμός με περιορισμένη 

αγοραστική δύναμη) γύρω από τα αστικά κέντρα της περιοχής, σε συνθήκες
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απομόνωσης από ευρύτερες εθνικές ή διεθνείς αγορές. Επιπλέον, οι τοπικές αγορές 

δεν χαρακτηρίζονται από εσωτερική συνοχή. Και τούτο λόγω της ανομοιογένειας 

του τοπικού πληθυσμού κι ειδικότερα λόγω της περιορισμένης συμμετοχής στην 

αγορά και της ιδιόμορφης συμπεριφοράς των μουσουλμανικών πληθυσμών.

Σε ό,τι αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα, ο Νομός παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 

αναλφάβητων, με ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες. Το εκπαιδευτικό 

επίπεδο του πληθυσμού είναι αρκετά χαμηλότερο από το σύνολο της χώρας, γι’ αυτό 

το λόγο, επείγει η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού μεταξύ των μουσουλμάνων 

γενικά και των μουσουλμάνων γυναικών ειδικότερα. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας 

η δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής κινητικότητας για τα μέλη της μουσουλμανικής 

μειονότητας, αλλά κι η λήψη μέτρων για την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στο 

οικονομικό κύκλωμα της περιοχής.

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας είναι η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης. Η 

μεταβίβαση των πόρων κι αρμοδιοτήτων από το κέντρο στο Νομό κι από κει στην 

επαρχία πρέπει να συνδυαστεί με την γρήγορη προετοιμασία και τελική ανάδειξη 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που πρέπει να αναλάβει όλο το πακέτο των 

επενδυτικών προγραμμάτων στην περιοχή. Οι τοπικές διοικήσεις σ’ ένα 

αποκεντρωμένο διοικητικό περιβάλλον, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της περιοχής, 

καθώς και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι, 

βέβαια, να κατορθώσει να υπερβεί η κεντρική διοίκηση τις γνωστές της αδυναμίες 

κι ασυνέπειες, να δεσμεύσει οριστικά τους αναγκαίους πόρους και να τους 

αξιοποιήσει αποτελεσματικά. Η δυσκαμψία της ελληνικής γραφειοκρατίας κι οι εξ 

αυτής αστοχίες και δυσάρεστες εμπειρίες στο πρόσφατο παρελθόν πρέπει να 

ενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά μας.

Όσον αφορά στα αναπτυξιακά προγράμματα που εφαρμόζονται στην περιοχή 

μελέτης, έχουν γίνουν κάποιες προσπάθειες, αλλά δε χαρακτηρίζονται 

ικανοποιητικές. Αρχικά η εφαρμογή του Προγράμματος Ιωάννης Καποδίστριας κι η 

σύνταξη Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Τ.Α.Π.) αποσκοπούσε στην 

ανασύσταση του χάρτη της χώρας, παρέχοντας δυνατότητες πολλαπλάσιας 

οικονομικής ανάπτυξης στους δήμους, καθιστώντας τους ισχυρότερους κι ικανούς να
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επωφεληθούν από δυνατότητες που προσφέρονται με στόχο την παροχή υπηρεσιών 

υψηλού επιπέδου στους δημότες και κατ' ακολουθία τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

τους.

Βασική επιδίωξη και προσδοκία αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, που επί σειρά 

ετών αποτελούσε κι αίτημα των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, ήταν η ευρύτερη 

δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση, καθώς η ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας αποτελεί από κάθε άποψη τη σοβαρότερη πρόκληση. 

Ουσιαστικά, εμπεριείχε την αποκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, κι όχι 

απλώς την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Όμως, παρά την πραγματοποίηση Τοπικών 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε εννέα από τους έντεκα Δήμους του Νομού 

Ροδόπης (εξαιρουμένου του Δήμου Κομοτηνής), δεν εφαρμόστηκαν ποτέ κι ως 

συνακόλουθο δεν είχαν κανένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης ως 

στόχο ύψιστης εθνικής προτεραιότητας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το νέο 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» (2005- 

2011), αναφορικά με τον συντονισμό των πολιτικών, την αξιοποίηση των 

χρηματοδοτήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Μέσω τους προγράμματος αυτού, οι Ο.Τ.Α. έχουν 

πλέον διασφαλισμένους κι ικανούς πόρους για να πραγματοποιήσουν έργα τοπικής 

εμβέλειας, αλλά και διαδημοτικά, προκειμένου να καλύψουν ελλείμματα και να 

βελτιώσουν τις συνθήκες καθημερινότητας των δημοτών τους. Το Πρόγραμμα 

«Θησέας», με ένα στοχευμένο κι οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης για τη δημιουργία 

βιώσιμων Ο.Τ.Α., θέτει ως προτεραιότητες έργα και δραστηριότητες που θα 

προσφέρουν άμεσες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Εφαρμόζεται 

σ’ όλο το γεωγραφικό εύρος του εξεταζόμενου Νομού και μέχρι στιγμής εμφανίζει 

θετικά αποτελέσματα.

Η LEADER + είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως 

βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα 

από μία συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από 

δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους κι 

οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν
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νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά. Στα πλαίσια της LEADER +, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

• Συμμετέχουν ενεργά κι αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια 

που γίνεται στην περιοχή τους,

• Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα 

παραγωγικό ιστό, και τέλος

• Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους.

Τέλος, τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) 

στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού κι υλοποίησης μιας πολιτικής για 

την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με 

απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Η πολιτική αυτή έχει σαν στόχο την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος κι η 

διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συγκεκριμένη πολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της Ε.Ε. για 

την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, την ενίσχυση της απασχόλησης, την 

προώθηση των ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Καθίσταται, δηλαδή, εμφανές, ότι η πολιτική για την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αποκλίνει από παραδοσιακές 

μονοτομεακές λογικές. Από την άλλη πλευρά όμως και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών της χώρας, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα 

αποτελούν εστία ανάπτυξης μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τον 

αγρότη να προσδώσει βιωσιμότητα στην εκμετάλλευσή του και πνοή οικονομικής και 

κοινωνικής ανανέωσης στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, ο Νομός Ροδόπης παρά τις υποσχέσεις και τα περιβόητα «αναπτυξιακά 

προγράμματα» παραμένει από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας και της Ε.Ε.. 

Καμιά προσπάθεια ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αποτε

λεσματική αν δεν διαμορφωθούν κατάλληλες τοπικές συνθήκες κι αν δεν αρθούν τα 

αίτια που δυσχεραίνουν τη διακίνηση των παραγωγικών συντελεστών κι επιδρούν
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δυσμενώς στο κόστος παραγωγής, στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και 

την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Αν δεν διαφοροποιηθεί, δηλαδή, ριζικά το 

όλο πλέγμα των δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών κι αστικών εξυπηρετήσεων, 

που προσδιορίζει το βαθμό και τον τρόπο ένταξης της περιοχής μελέτης στον 

ευρύτερο εθνικό, βαλκανικό κι ευρωπαϊκό χώρο.

Η κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης στη Θράκη είναι ζήτημα πολύπλοκο και 

πολύπλευρο, έχει διαστάσεις πληθυσμιακές κι ευρύτερα κοινωνικές, θρησκευτικές 

και πολιτισμικές. Για την αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μουσουλμανικής μειονότητας, η 

οποία είναι κατά βάση ανομοιογενής. Συνεπώς η πολιτική που θα ακολουθηθεί δεν 

μπορεί να είναι ενιαία από τη στιγμή που απευθύνεται σε τρεις διαφορετικές 

εθνοτικές ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία (Τουρκογενείς, 

Πομάκοι, Αθίγγανοι).

Η ελληνική πολιτική ακολούθησε επί σειρά πολλών ετών την πολιτική της 

αδράνειας, φοβούμενη πως η ενίσχυση της ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης θα 

ενδυνάμωνε το μουσουλμανικό στοιχείο. Σε αντίθεση, η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε 

αυτή την αδράνεια και μέσω της τουρκικής προπαγάνδας, προώθησε την έννοια της 

εθνότητας («τουρκική» μειονότητα), κι όχι της θρησκευτικής («μουσουλμανική» 

μειονότητα), εντάσσοντας και τις εθνοτικές ομάδες των Πομάκων και των 

Αθίγγανων, με απώτερο σκοπό την ισχυροποίηση του ποσοστού και της επίδρασής 

του.

Το κοινό στοιχείο των τριών εθνοτικών ομάδων είναι η κοινή θρησκεία, το Ισλάμ, 

βάσει του οποίου διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής τους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια 

κοινωνία κλειστή, εσωστρεφή, προσκολλημένη σ’ ένα παραδοσιακό τρόπο ζωής με 

απαρχαιωμένες αντιλήψεις αρνούμενη καθετί το νεωτερικό. Η οποιαδήποτε μορφή 

καινοτομίας αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και καχυποψία, παρά τα οφέλη που 

μπορεί να συνεπάγεται. Ένα απλό παράδειγμα είναι η εισαγωγή καινούργιων 

μεθόδων καλλιέργειας όσον αφορά στη γεωργία, μέτρο που το απορρίπτουν.

Σ’ αυτό έρχεται να προστεθεί και το μεγάλο ποσοστό αναλφάβητων που υπάρχει 

στην περιοχή μελέτης. Το υψηλό αυτό ποσοστό δυσχεραίνει την επικοινωνία και την
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όποια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης 

του Νομού. Επιπρόσθετα, το ποσοστό παρουσιάζεται εντονότερο όσον αφορά στον 

γυναικείο πληθυσμό. Συνυπολογίζοντας και την κατώτατη θέση της γυναίκας στη 

μουσουλμανική κοινωνία, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς τον αποκλεισμό ενός 

αξιόλογου ποσοστού του πληθυσμού από το ενεργό εργατικό δυναμικό της περιοχής, 

γεγονός που επηρεάζει ανασταλτικά την αύξηση του εισοδήματος της περιοχής 

μελέτης.

Όλα τα προαναφερθέντα, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα παραίτησης, φυγής κι 

αβεβαιότητας, το οποίο προσδιορίζεται από υπαρκτούς ή ενδεχόμενους κινδύνους, 

από πλήθος παραγόντων που διαιωνίζονται κι αλληλοτροφοδοτούνται. Αυτό το 

δυσμενές ψυχολογικό κλίμα κυριαρχεί στον πληθυσμό της περιοχής κι εκφράζεται 

ως κρίση εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, προς 

τους (τοπικούς και μη) ηγετικούς παράγοντες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η 

κρίση κι η δομική ακινησία που χαρακτηρίζουν την περιοχή υποθηκεύουν και τη 

μελλοντική της εξέλιξη. Μελλοντικές «χαμένες ευκαιρίες», προστιθέμενες σε 

εκείνες του παρελθόντος, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν επικίνδυνες εμπλοκές.

Ο πολιτισμός της περιοχής, η πολυπολιτισμικότητά της είναι δυνατό να αποτελέσει 

την ατμομηχανή ποιοτικών διαφοροποιήσεων που θα αυξήσουν την ελκυστικότητά 

της σε όλα γενικώς τα επίπεδα. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να εφαρμοστεί μια 

αναπτυξιακή πολιτική, της οποίας πρέπει να είναι η παγίωση αισθήματος 

ισονομίας κι ισοπολιτείας. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας πολιτικής θα πρέπει 

να είναι η παροχή στη μειονότητα της δυνατότητας βελτίωσης του τρόπου ζωής της 

σε όλους τους τομείς. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόοδος της 

περιοχής μελέτης είναι συνυφασμένη με την πρόοδο της μειονότητας. Το ελληνικό 

κράτος είναι αυτό που έχει παραμελήσει το Νομό Ροδόπης, με αποτέλεσμα ο 

πληθυσμός να μεταναστεύει σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι κάτοικοι του 

εξεταζόμενου Νομού δυσπιστούν ως προς την εφαρμογή των μέτρων που κατά 

καιρούς έχουν εξαγγελθεί, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Οπότε ένας από τους 

βασικότερους στόχους της νέας πολιτικής είναι να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης 

στον πληθυσμό.
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Οι μουσουλμάνοι της περιοχής μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

έμψυχου δυναμικού της χώρας. Η μουσουλμανική μειονότητα κι ο χειρισμός των 

ζητημάτων που σχετίζονται μ’ αυτή, ως ενός τμήματος του ελληνικού πληθυσμού με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κι ανάγκες, αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε προσπάθεια 

διερεύνησης των πάγια ευαίσθητων ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και των 

προβλημάτων και των προοπτικών της ελληνικής μεθορίου. Καίριο εφαλτήριο της 

ανάπτυξης του Νομού Ροδόπης αποτελεί η, σε νέα βάση, ένταξη της μειονότητας 

στις διαδικασίες ανάπτυξης. Οι εξελίξεις που σημειώνονται αφορούν συγκεκριμένα 

στη βελτίωση των σχέσεων μουσουλμάνων και χριστιανών με στόχο την ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής, την αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, την 

απασχόληση, τις διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας και τον 

επαναπροσδιορισμό των εργασιακών σχέσεων κλπ.. Λόγω της πολυπολιτισμικής 

σύνθεσης του ντόπιου πληθυσμού, η Θράκη αποτελεί για τη χώρα μας κοινωνικά 

και πολιτικά ευαίσθητη περιοχή και με την έννοια αυτή μέλημα της ελληνικής 

Πολιτείας στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η συστηματική 

προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθυσμιακές 

και πολιτιστικές ιδιομορφίες της περιοχής, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν 

οι όποιες ανεπιθύμητες εξελίξεις.

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η κατάσταση είναι βεβαίως αναστρέψιμη. Αλλά η 

αναστροφή της «αυθόρμητης» εξέλιξης των πραγμάτων προϋποθέτει τη δραστική 

παρέμβαση της πολιτείας με μια μακροπρόθεσμη, συνολική και συνεκτική πολιτική, 

που θα έχει στόχο τη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος. Απαιτείται κυρίως να 

ξεπεραστούν παραδοσιακές προσεγγίσεις, σχεδόν πάντα εσωστρεφείς κι 

αμυντικές, εντελώς αναποτελεσματικές πλέον.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της περιοχής μελέτης πρέπει να στηριχθεί σε 

υπεύθυνες, σύγχρονες κι υψηλού επιπέδου επιστημονικές, επιμορφωτικές κι 

οργανωτικές πρωτοβουλίες. Με αυτές είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν υπηρεσίες 

ανώτερης στάθμης, χρήσιμες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και 

για την εξύψωση του φρονήματος του πληθυσμού και την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης του στο μέλλον.
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Σε τοπικό επίπεδο, καταρχήν, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες με τη 

συμμετοχή τους στον προγραμματισμό, χωρίς προσκόλληση σε παροχές και κίνητρα 

που δεν συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη, προκειμένου να αποτραπούν οι όποιοι 

κίνδυνοι για την περιοχή. Αν η ίδια η τοπική κοινωνία δεν πιστέψει και δεν 

επενδύσει στον τόπο «της», κανένα σχέδιο δεν μπορεί να αποδώσει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, όσο μεγάλο ή δαπανηρό κι αν είναι.

Με κατευθύνσεις και μεθόδους ανάλογες εκείνων που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν 

και με μικρές διορθωτικές κινήσεις, έστω και κατά προτεραιότητα σε σχέση με 

τις άλλες περιοχές της χώρας, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 

της Θράκης. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι η διόρθωση της υφιστάμενης κατάστασης, 

αλλά η ανατροπή της κι η θεμελίωση μιας νέας επιθυμητής κι αναγκαίας αλλαγής. 

Ο προσδιορισμός εξειδικευμένων στόχων κι η διαμόρφωση συγκεκριμένων 

επενδυτικών προγραμμάτων, απαιτεί κι αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο που να ενισχύει 

την αναπτυξιακή προσπάθεια. Το προτεινόμενο σχέδιο είναι ένα ολοκληρωμένο και 

συνεκτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, τη διαρθρωτική προσαρμογή, 

αλλά και στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Στόχος είναι να καταστεί ο Νομός Ροδόπης μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και 

βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επιπέδου 

διαβίωσης των κατοίκων της. Θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική αρχιτεκτονική, η 

οποία θα αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του σήμερα και του αύριο, θα δείχνει στον 

οργανισμό ή την περιοχή ποιες βασικές ποιοτικές δυνατότητες πρέπει να αρχίζει να 

κτίζει σήμερα, ποιους καταναλωτές θα πρέπει να αρχίζει να καταλαβαίνει σήμερα, 

ποιες αναπτυξιακές προτεραιότητες πρέπει να αρχίζει να επιδιώκει σήμερα, 

προκειμένου να συναντήσει με τον άριστο τρόπο το μέλλον.
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επισκέφθηκε στις 15 Μαρτίου 2006.

“Τι αλλάζει με το Πρόγραμμα I. Καποδίστρια;”. Διατίθεται στο: www.ectaa.gr, 

επισκέφθηκε στις 15 Μαρτίου 2006.

“Τι είναι το Πρόγραμμα I. Καποδίστριας;”. Διατίθεται στο: www,.ectaa.gr, 

επισκέφθηκε στις 15 Μαρτίου 2006.

Συνεντεύξεις

Βαρβάτος Κωνσταντίνος (Δήμαρχος Δήμου Νέου Σιδηροχωρίου), τον Ιούλιο του 

2006.

Γκαϊτατζίδης Παντελής (Μηχανολόγος Μηχανικός, μόνιμος υπάλληλος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας Δήαου Αρριανών), τον Ιούλιο του 2006.

Γκουμάρας Χριστόδουλος (Γραμματέας ΔΕΙ Διοικητικού Κοινότητας Αμαξάδων), 

τον Ιούλιο του 2006.

Ζερβούλης Γρηγόρης (Τοπογράφος Μηχανικός, μόνιμος υπάλληλος Δήμου 

Μαρώνειας), τον Ιούλιο του 2006.

Κλωνίδης Αθανάσιος (Πολιτικός Μηχανικός, μόνιμος υπάλληλος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας Δήμου Σαπών), τον Ιούλιο του 2006.

Λίτσος Ευάγγελος (Δήμαρχος Δήμου Αιγείρου), τον Ιούλιο του 2006.

Παπασάββας Αθανάσιος (Γεωπόνος, μόνιμος υπάλληλος Δήμου Ιάσμου), τον Ιούλιο 

του 2006.

Τερλεμές Νεοπτόλεμος (Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, μόνιμος υπάλληλος Δήμου 

Φιλύρας), τον Ιούλιο του 2006.

Τσίπη Κλεοπάτρα (μόνιμος υπάλληλος Δήμου Σώστου), τον Ιούλιο του 2006.

http://www.cctaa.gr
http://www.ectaa.gr


Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Χαζούφ Χότζα Απτουλκαδήρ (πρόεδρος της Κοινότητας Κέχρου), τον Ιούλιο του 

2006.
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Εικόνα 1: Σοκάκι μουσουλμανικής γειτονιάς στην Κομοτηνή

Εικόνα 2: Σπίτι των αρχών του 20ου αιώνα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής στην 
Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα_______Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα ταρακτηριστικά:
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Εικόνα 3 : Παραπήγματα κατοικιών στη συνοικία Αλάν Κουγιού στην Κομοτηνή

I

φ

Εικόνα 4: Κατοικίες στην ίδια συνοικία
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακή προοπτικές σε περιογές ίΐε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 5: Άποψη τμήματος της παραπάνω συνοικίας

Εικόνα 6: Κοινόχρηστοι κι ιδιωτικοί χώροι που τέμνονται, καθώς και 
δορυφορικές κεραίες για λήψη καναλιών άλλων χωρών
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 7: Άποψη του νότιου μετώπου της εκκλησίας της Παναγίας στην 
Κομοτηνή

Εικόνα 8: Παραδοσιακό σπίτι των αρχών του 20ου αιώνα στην Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 9: Το παζάρι της Κομοτηνής που συγκεντρώνει πλήθος εμπόρων από όλη 
τη Θράκη κι όχι μόνο

Εικόνα 10: Παραδοσιακή μουσουλμανική συνοικία στην περιοχή του
μειονοτικού γυμνασίου (Τζελάρ Μπαγιάρ)
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακά προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 11: Παραδοσιακή μουσουλμανική γειτονιά στα ανατολικά της πόλης της 
Κομοτηνής

Εικόνα 12: Το Βυζαντινό τοίχος κι η εβραϊκή συναγωγή
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 13: Σπίτι Μουσουλμάνων

Εικόνα 14: Τα καφασωτά προφυλάσσουν την ιδιωτικότητα των γυναικών των 
μουσουλμάνων της Κομοτηνής
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 15: Αρχοντόσπιτο Πεϊδη στην Κομοτηνή, το οποίο εδώ κι αρκετά χρόνια 
λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο

Εικόνα 16: Παλιά αγορά της Κομοτηνής με τα γνωστά «σομπατζίδικα»
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 17: Αποψη της παλιάς αγοράς

Εικόνα 18: Πανοραμική άποψη μουσουλμανικής συνοικίας στην Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές αε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 19: Αποψη παλιάς μουσουλμανικής γειτονιάς στην Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 20: Αποψη της παλιάς αγοράς στην Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικά σε περιογές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Εικόνα 21: Αποψη μουσουλμανικής γειτονιάς στην Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα______ Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Εικόνα 22: Πανοραμική άποψη μουσουλμανικής συνοικίας στην Κομοτηνή

Εικόνα 23: Πανοραμική άποψη μουσουλμανικής συνοικίας στην Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 24: Η περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στην Κομοτηνή

Εικόνα 25: Η περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στην Κομοτηνή

- 157-



Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιοχές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 26: Στενό σοκάκι χωρίς πεζοδρόμιο στο μικτό οικισμό του Ιάσμου

Εικόνα 27: Σταυροδρόμι με παραδοσιακά σπίτια στονΊασμο
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 28: Πανοραμική άποψη του οικισμού του Ιάσμου, όπου κατοικούν 
κυρίως Πομάκοι (Δυτική Περιοχή)

Εικόνα 29: Πανοραμική άποψη του οικισμού του Ιάσμου, όπου κατοικούν 
κυρίως Χριστιανοί (Ανατολική Περιοχή)
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 30: Πανοραμική άποψη της κεντρικής περιοχής του οικισμού του Ιάσμου

Εικόνα 31: Χαρακτηριστικό πομακόσπιτο στον Ίασμο
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 32: Γειτονιά του Ιάσμου, όπου διαφαίνεται η συνύπαρξη παλαιών και 
καινούργιων κτισμάτων

Εικόνα 33: Κεντρική πλατεία του Ιάσμου και διατηρητέο κτίριο ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 34: Είσοδος στον οικισμό του Ιάσμου

Εικόνα 35: Είσοδος στον οικισμό του Ιάσμου, όπου διαφαίνεται η συνύπαρξη του 
χριστιανικού και μουσουλμανικού στοιχείου, με την ύπαρξη εκκλησίας και 
τζαμιού
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 36: Το παζάρι του Ιάσμου

Εικόνα 37: Μουσουλμανική συνοικία στις Σάπες
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιχε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 38: Μειονοτικό δημοτικό σχολείο Οργάνης

Εικόνα 39: Μειονοτικό γυμνάσιο Οργάνης
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιοχές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 40: Πανοραμική άποψη του οικισμού της Οργάνης

Εικόνα 41: Άποψη στενού εσωτερικού οδικού δικτύου του οικισμού της Οργάνης
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιχού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 42: Το κέντρο της Οργάνης με το καφενείο αριστερά

Εικόνα 43: Τα καλοδιατηρημένα και πρόσφατα ανακαινισμένα σπίτια της 
Οργάνης στην κεντρική περιοχή της
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηοιστικά:

Εικόνα 44: Πανοραμική άποψη των μαχαλάδων στην Οργάνη

Εικόνα 45: Το τζαμί στην Οργάνη
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 46: Πέτρινο μονώροφο σπίτι με αυλόπορτα τουρκογενών μουσουλμάνων 
στον οικισμό του Μίσχου

Εικόνα 47: Το κέντρο του χωριού Μίσχου
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 48: Η πρόσφατη ασφαλτόστρωση σε τμήμα του οδικού δικτύου στο 
χω ριό του Μίσχου

Εικόνα 49: Το τζαμί στον οικισμό του Σώστου
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Ντόντη Κατερίνα______ Αναπτυξιακά προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Εικόνα 50: Το μειονοτικό σχολείο στο χωριό Μίσχο Ροδόπης

Εικόνα 51: Ήφαιστος Ροδόπης. Οικισμός Αθίγγανων δίπλα στην Κομοτηνή
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Εικόνα 52: Τσιμεντόδρομος στον Ήφαιστο Ροδόπης

Εικόνα 53: Μονώροφο σπίτι στον οικισμό του Ηφαίστου σε αρκετά καλή 
κατάσταση

- 171 -



"ψ
η

Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Εικόνα 54: Διώροφο σπίτι στον οικισμό του Ηφαίστου. Έντονη πολυχρωμία

Εικόνα 55: Το χωριό Σύμβολα
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ΧΑΡΤΗΣ 1: ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
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με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΜΟΣ: .......................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΘΕΣΗ: ............................

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ

1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά:

• Μόνιμος πληθυσμός στο Δήμο:

2006:................................................... 2000:..........................................................

• Πως κρίνετε την μελλοντική εξέλιξη του Δήμου ως προς το δημογραφικό ζήτημα;

• Ύπαρξη τάσης μετανάστευσης:

Ναι Όχι

Αν ναι:

α. Πως κρίνετε αυτήν την τάση μετανάστευσης;

□ Δε γνωρίζω

Έντονη | | Ήπια | | Δε γνωρίζω |~~

β. Από ποια πληθυσμιακή ομάδα παρατηρείται κυρίως;

Έως 25 χρόνων 25 - 40 χρόνων □ 40 κι άνω
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Ντόντη Κατερίνα________Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:
Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης

γ. Προς τα πού;

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Κομοτηνή

Άλλη περιοχή ...... ............................................................................................................

2. Ποιες είναι οι σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στο Δήμο;

3. Ποιες είναι οι κυριότερες επιχειρήσεις;

4. Υπήρξε εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων στο Δήμο κατά τα πέντε τελευταία 

χρόνια (2000-2006);

Αν ναι, σε τι κλάδο;

Ναι □ Όχι □ Δε γνωρίζω □

5. Υπάρχει συνεργασία με άλλους Δήμους της περιοχής; 

Ναι □ Όχι □ Δε γνωρίζω □

Αν όχι, για ποιο λόγο;
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιοχές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Αν ναι:

α. Σε ποιο τομέα;

β. Με βάση ποιο πρόγραμμα;

γ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των συνεργασιών;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1. Ποια είναι τα δυναμικά στοιχεία (συγκριτικά πλεονεκτήματα) του Δήμου;

2. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν προβλήματα του Δήμου; (σημειώστε με χ)

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού (επιστημονικά καταρτισμένου)

Χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης

Χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε πολλούς τομείς

Έλλειψη συστημάτων δικτύωσης μεταξύ ανέργων και αγοράς εργασίας

Έλλειψη κέντρων ενημέρωσης, εμψύχωσης του αγροτικού πληθυσμού

Ανυπαρξία ενδιάμεσων φορέων

Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα ανάπτυξης 

του αγροτικού χώρου
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Ντόντη Κατερίνα________Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ίΐε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπτ|ς

Έλλειψη υποδομών στις εναλλακτικές μορφές αγροτουρισμού

Έλλειψη υποδομών στις δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α.

Έλλειψη ιδιωτικών κεφαλαίων

Προβλήματα οδικού δικτύου ορεινών περιοχών

Έλλειψη υποδομών

Έλλειψη πληροφόρησης

Έλλειψη τεχνογνωσίας

Άλλο

3. Προσδιορίστε:

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

1. Ποια μέτρα / παρεμβάσεις έχουν παρθεί τα τελευταία 5 χρόνια (2000-2006) για 

την λύση των παραπάνω προβλημάτων;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΥΠΑΡΞΗ ΚΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Εφαρμόζονται αναπτυξιακά προγράμματα στην περιοχή σας; 

Ναι □ Όχι □ Δε γνωρίζω

Αν όχι, για ποιο λόγο;
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Ντόντη Κατερίνα
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

Αναπτυξιακή προοπτικές σε πεpιoγέc με ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:

Αν ναι:

α. Ποια είναι αυτά, πότε (ποια περίοδο) εφαρμόστηκαν και με ποια χρηματοδότηση;

β. Ποιος είναι ο σκοπός τους;

γ. Ποιες ήταν οι βασικές παρεμβάσεις που προέβλεπαν;

2. Ποιες είναι μέχρι σήμερα οι επιπτώσεις αυτών των Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων και σε ποιους τομείς;

3. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα / εμπόδια στην εφαρμογή των 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων;
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Ντόντη Κατερίνα Αναπτυξιακές προοπτικές σε περιογές ιιε ιδιαίτερα γαρακτηριστικά:
Η περίπτωση του Νοιιού Ροδόπης

4. Ποιες άλλες μορφές παρεμβάσεων θα κρίνατε αναγκαίες για την ανάπτυξη της 

περιοχή σας;

5. Για ποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκαν αυτού του είδους οι παρεμβάσεις μέχρι 

σήμερα;
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