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Εισαγωγή

1.1. Τουρισμός

Ο τουρισμός με την σημερινή του μορφή αρχΙζει στην ΑγγλΙα το 160 αιώνα

όπου για πρώτη φορό σwαντόται ως μαζικό φαινόμενο και του αποδlδεται ο

όρος ΤΟURIΝG·"περιέρχεσθαι""ΕlναιφαινόμενΟ που συνδtεται με την ανάγκη

του ανθρώττου για ψυχαγωγl""φυγή aπό τη καθημερινότηταή και ανάγκη για να

γνωρΙσει κάπ το διαφορετικό. Μεταπολεμικά ο τουρισμός ως φαινόμενο

αντιμετωπfζεται διαφορετικά μια και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η σταθερή

αύξηση του εισοδήματος στις ανεπτυγμένες χώρες και η βελτlωση των

μεταφορικών μέσων αναδεικνύοw τσν ρόλο του σε "βιομηχανlα", η οττοlα στο

επfπεδo των χωρώντης ΕυρωπαικήςΈνωσης αντιπροσωπεύει το 5,5% περΙπου

του AEn.. Ειναι φανερό πλtσν πως ο τουρισμός εκτός από τη δημιoυργfα

επΙKoινωνfας και αισθημάτων μεταξύ των λαών συμβάλλει και στην κυκλοφορ!α

κεφαλαlων μέσα στη χώρα. Kρlνεται σκόmμο επομένως ως φαινόμενο να έχει

ανάγκη προγραμματισμού που θα τον εντάσει στο ευρύτερο οικονομικό •
κοινωνικό περιβάλλσν και θα Kαθoρlζει τις χωρικές σχέσεις αυτού και των

υπολαΙπων δραστηριοτήτων στο "γεωγραφικό" χώρο.

1.2. ΕΙδη τουρισμού

Ο τουρισμός διαιρε/ται:

-στσν Εξωτερικό Τουρισμό, όταν οι περιηγητές μεταβαfνοw από χώρα σε άλλη

χώρα και τσν Εσωτερικό Τουρισμό, όταν οι κάτοικοι της χώρας εmδIδσνται στην

περιήγηση της χώρας τους"

-σε εlδη τα οττοΙα εξαρτώντοι aπό τις ενέργειες του τουριστικού έργου, από το

σκοπό του περιηγητή, το μέσο αυτού κλπ. ΔιαKρlνoυμε τα εΙδη του

Οργανωμένου-Μαζικού Τουρισμού'. που αντιμετώmσε έντονη κριτική εξαιτίας

των προβλημάτων που προκαλεl στην κοινωνlα υποδοχής. με ιδιαΙτερη έμφαση

στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά προβλήματα, ταν EvαJ(λαKΠKό

Τουρισμό, που Kαθoρlζεται aπό εκεfι:iες τις μορφές τουρισμού οι οποlες

συνδtoνται με KOινωνικtς, ΤΤOλJτιατΙKές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξlες κοι

τον Αγροτικό Τουρισμό ή Πράσινο Τουρισμό'. ττου προκύπτει aπό μια διπλή

αναγκαιότητα. Από την ανάγκη aπόδρασης των κστοΙκων των μεγαλαυπ6λεων

και την επανασύνδεση τους με τη φύση και το παραδοσιακό πολιτισμικό στοιχεlo

και από την προσπάθεια των αγροτών να βρούν συμπληρωματικά εισοδήματα

προς το αγρστικό.

1
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1.3. Το Διεθνές χωρικό σχήμα ανό1rτυξης 10υ Τουρισμού

Ο τουρισμός σε διεθνtς επίπεδο, θεωρείται στη βάση του, και

μητροπολιηκής πρot.\ευσης - ως πρός τη ζήτηση - και μητροπολιτικής εξόρτησης

- ως προς τη προσφορό - εφόσον η τελευταία ε!ναι αναγκασμένη, προκειμένου να

αντσποκριθεί στις μαζικές mtσεις 1ης αυξημένης ζήτησης και στις προτιμήσεις

των ξένuN τουριστών, να συνδεθεί με το διεθνtς ταξιδιωτικό σύστημα και να

προσαρμοστεί στα διεθνή πρότυπα, αντικαθιστωντας ή εκσυΥΧρονίζοντας

ντόπιες εισρotς ή ακόμα εισόγοντος ξένες.

Ως μορφή σνόπτυξης ο τουρισμός θεωρείται ο mo εξαρτημtνoς τoμtσς,

μια και θεωρείται παρόγοντος ενίσχυσης των οικονομικών και πολπισπκών

δεσμών μετοξύ KέντΡOυ-περιφtρειας.Είναι μια δραστηριότηταπου κστευθύνετοι

σε περιφερειακές - απομακρυσμένες ζώνες και σε κεντρικές θtσεις. Θεωρηηκό,

λοιπόν, έχει μια "εν δυνόμει" ικσνότητα να ενισχύει οικονομικό περιφέρειες ή

ζώνες που φθίνουν και που υπoβαθμiζoνται πληθυσμιακό και οικονομικό. Οι

σχέσεις εξόρτησης που σναπtύσoντoι μετοξύ των υπoβαθμισμένuN

περιφερειακών ζωνών και των κtντρων εξόρτησης τους είναι πoλλαπλtς και

αποτελούν χαρακτηριστικό των τουριστικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν

χώρα στις περιφέρειες.

Βασικό χαρακτηριστικό των τουριστικών δραστηριοτήτων εlναι:

1) Η εξόρτηση της περιφtρειας τόσο ως πρός τη προσφορό όσο και ως πρός τη

ζήτηση από το κέντρο. Πρόγμαπ όλη η τουριστική προσφορό της χώρας αλλό

και η δtαKIνηση των τουριστών κστευθύνεται από τη πρωτεύoυσιr.

2) Η εξόρτηση του εθνικού κέντρου από τα διεθνή τουριστικό πρακτορεία (TOUR
ΟΡΕΜTORS) και ης ελεγχόμενες συχνό από σuτό σεροπορικές εταιρΙες

CHARTERS. Πρέπει να σημειωθεΙ οη η πλειοψηφΙα των ξένων τουριστών έρχετοι

στα πλαiσια του οργσνωμένου τουρισμού και των "πακέτων διακοπών"Ό

Η "εξαγωγή" τουριστικών υπηρεσκ.ίιν και αγαθών - όσχετο σν

πρoσφtρoνται και κστσνολώνονται στον τόπο παραγωγής τους - συμβάλλει στην

βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και της όλης σναπτυξιακής πρt>σπόθειας.στις

σναπtυσόμενες χώρες. Μακροπρόθεσμα, μια τέτοια συμβολή επιτυγχόνετοι κστό

τον πιο όριστο τρόπο, ότσν η δομή της οικονομίας των τουριστικών χωρών

βεληώνεται μtσω του τουρισμού, κι αυτό έχει ως σπoτtλεσμα σχημστισμού ίδιου

κεφαλαίου και προοδευτικής μείωσης της διαρροής σuνoλλόγμστoς για την

εξυπηρέτηση της τουριστικής αγορός" ' .

. Ως προς τη συμβολή του τουρισμού στην σνόmυξη όλλων κλόδων,

εκημόται όη ο τομέας αυτός, σε σύγκριση με βιομηχανικούς κυρίως κλόδους, έχει

μικρότερη επίδραση στην σνότπυξη όλλων οικονομικών κλόδων. Ελόχιστες

2
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περιmώσεις αναφtρoνται σε παράλληλη σνόπτυξη τουρισηκών δραστηριοτήτων

ΚΟΙ δυναμικών γεωργικών κλόδων στον !διο "γεωγραφικό" χώρο.

1.4. Ο τουρισμός στην ΕΜόδα

Στη χώρο μας η χωρική KaτσνOμή της ΤOUΡΙσT1Kής δραστηριότητας

εμφaνlζει την σκόλουθη εικόνα: Από το ένα μέρος aKo.\ouθεl το σχήμα της

βιομηχανικής συγκέντρωσης Kaτό μήκος του όξονα σνόπτυξης "S" ( Πότρα 
Αθήνα - Θεσσαλονlκη ) και από το άλλο εμφaνlζει ισχυρές συγκεντρώσεις στη

ρόδο, Κρήτη. Κέρκυρα ΚΟ1 σε άλλο νησιό. Έτσι παρ'όλη την σχεηκό ισόρροπη

κατανομή των τουΡΙσΤ1κών πόρων σε ολόκληρη την έκταση του εθνικού χώρου, η

τουΡΙσΤ1κή ανάπτυξη εμφaνlζει μεγόλη σνισομέρεια. Βέβαια τα τελευταlα χρόνια

υπόρχει μια τόση αποκέντρωσης και εξισορρόπησης στην χωρική κατανομή του

τουρισμού η οποlα όμως δεν έχει αλλόξει την συνολική εικόνα που σναφέρθηκε

προηγουμένως.

Ένα όλλο ενδιαφtρoν σημεfo διερεύνησης εlναι επίσης η σχέση και

αλληλεπfδρσση του τουρισμού με τους άλλους κύριους τoμεlς όπως τη

βιομηχσνlα και κυρlως τη Γεωργfα. Κατ'αρχήν διαπιστώνεται πλήρης

ασυμβατότητα μεταξύ τουΡΙσΤ1κών και βιομηχανικών δρσστηριοτήτων. ενώ η

σχέση τουρισμού - γεωργlας εξαρτόται από τις ιδιαlτεΡες συνθήκες κόθε

περlπτωσης ( τύπος τουΡΙσΤ1κής δραστηριότητας. δυναμισμός γεωργικού τομέα

κλπ ). Γενικό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ύπαρξη του τουρισμού στον.

Ελλαδικό χώρο ισοδυναμεl με γενική κόμψη της γεωργfας εκτός από τους

κλόδouς εκεlνouς των oπolων τα προιόντα καταναλώνονται από τους τoυρlστες.

Επlσης μπoρεf, σε σπανιότερες περιτπώσεις να υπόρξει παρόλληλη εξέλιξη του

τουρισμού με KότTOlO εξειδικευμένο και δυναμικό γεωργικό κλόδο ( Π.χ κηπευτικό

υπό κόλυψη ). Πόντως συνήθεις συνέπειες της τουρισηκής σνότττυξης στον

Ελλόδικό χώρο δE1xναw εγκατόλειψη των μικρών κλήρων, η πώληση της

γεωργικής γης για κατασκευή ξενοδοχεlων, η μεlωση της γεωργικής

απόσχόλησης" '.

1.5. Τουριστική ανόπτυξη του νομού ΜαΥνησ1ας

Η τουριστική σνόπτυξη του Νομού Μαγνησlας δεν υπήρξε εξαlρεση στην

Ελληνική πραγματικότητα όσον αφορό την σύγκρουση των τουριστικών

δραστηριοτήτων με τις υπόλOlπες. Ειδικότερα στον Ν.Μαγνησlας που οι

βιομηχανικές χρήσεις γης συνυπόρχow με τις γεωργικές και τις τουριστικές το

πρόβλημα της σύγκρουσης των χρήσεων γης εlναι ιδισlτερa οξύ. Η παΡOυσfα της

βιομηχανικής περιοχής. της ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ και όλλων μεταπOlητικών

μονόδων 'έχουν δημιουργήσει ένα διόσπαρτο πλtγμα βιομηχανικών

δραστηριοτήτων σε όλη την έκταση του νομού, με αποτέλεσμα να κρlνεται

ανενεργή οποιαδήποτε όλλη οικονομική δραστηριότητα που έρχεται οε

σύγκρουση με αυτές. Η βιομηχανική δραστηριότητα υποβοηθεlται από την
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παρουσία του ΑUγKOινωνιαKOύ όξονα που αuνδtει το Bελεστlνo και την ΒΙ. Π Ε. με

το Πολεοδομικό ΑUγKρότημα του Β6Α0υ και την ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς επίσης

και από το παΡ6κτιο τμήμα του όξονα '8' που συνδέει τις μεταπoιητικtςμονόδες

στην περιοχή του Αλμυρού, Ν.Αγχιόλου, ΠλόTσVo - Αλμυρού με την πόλη του

Βόλου.

Η σύγκρουση tωV χρήσεων γης ανόμωα στη βιομηχανία και τους όλλους

πρωτoγενεfς κλόδους ήταν αναμενόμενη. Οι τοπικές βΙOμηXσνfες είχαν ανόγκη

από μη εξειδικευμένο εργατικό δwαμικό, που το παρείχε η περιοχή του Βόλου

κυρίως. Ως αποτέλεσμα εlχαμε την οικονομική εξόρτηση του νομού από αυτές τις

βιομηχσνlες, που οδήγησε σε μείωση ή παΡ6βλεψη των ελtvxUN για την

mιβόρυνση του περlντoς αττ6 κατόλοιπα αυτών tωV βιομηχανιών. Η επιβόρWΣΗ

tωV υδότινων πόρUN του νομού ήταν μεγόλη με αποτέλεσμα να ζημιωθούν

όμεσα οι πρωτογενεlς δραστηριότητες. Οι πρόσφατες εξελlξεις αποδυνόμωσης

TUN βιομηχανικών δραστηριOτήtωV στο νομό, με το κλεlσιμο βιομηχανικών και

μεταποιητικών μονόδων, ( ΤΕΟΚΑΡ, ΠΟΝΤΟΣ, ΑΔΕΛΚΑΝ, ΕΛ.ΣΙ. ), κρούουν τον

κώδωνα κινδύνου και KoθoερώνoW τον ρόλο του τουρισμού ως σωτήριου για την

οικονομική κυριαρχία του Ν. Μαγνησίας στον Θεσσαλικό χώρο.

Η τουριστική σνόΠΤυξη όταν ΑUνδιόζεται με τη μελέτη του οικονομικού 
κοινωνικού χώρου στον οποίο εφαρμόζεται αποδεικνύεται σωτήρια. Αντίθετα

στην περίπτωση που έχουμε σνεξέλεκτη εισβολή του τουρισμού και έλλειψη

προγραμματισμού τότε αποδεικνύεται δικοπο μαχαίρι με τις γνωστές

οικονομικές, KOινωνικtς και περιβαλλοντικές επππώσεις στο ευρύτερο

περιβόλλον. Η ορθολογική Τουριστική σνόπτυξη αναμένεται να είναι ο τελικός

παρόγΟνΙας καθορισμού της οικονομικής επιβlωσης του Ν. Mσγνησfας.

Ο Οικοτουρισμός μπορεl να mηρεόσει κατό τον καλύτερο τρόπο την

οικονομική σν6ρθωση που προέρχεται αττό τον τουρισμό και τις

πoλλαπλασιαστικtς εmδp6σεις του αλλό και την διατήρηση του παραδοσιακού

χαρακτήρα, tωV τόΠUN υποδοχής των ηθών και εθίμUN, την απόλυτη προστοσία

του περιβόλλοντος και όχι μόνο αυτή αλλό και την εuoισθητοπolηση και παροχή

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο Όικοτουρισμός εΙναι μια ήπια μορφή τουρισμού

που χαρακτηρίζεται αττ6 σεβασμό και προστασία της φυσικής και πολπιστικής

κληρανομιός, δίνει την ευκαιρία σε ευαισθη10ποιημένους ή μη να γνωρίσουν τη .
φύση, να κατανοήσουν τις '1οΕιτουργlες και να διαισθσνθούν την ανόγκη

προστασίας και διατήρησης της". Ειναι δυνατόν να ΣWδιαστOύν η ψυχαγωγία, με

την επιμόρφωση και τον σεβασμό πρός το φυσικό περιβόλλον δI~ως το ένα να

\Ιποκλεlει το όλλα,

ι
Στην συγκεκριμένη μελέτη θα παΡOuσιαα/Oύν στοιχεία που περιγρόφουν

την υπόρχουσα φυσική, οικονομική, δημογραφική κατόσταση του νομού και
στοιχεία που αφορούν την υφιατόμενη κατόαταση των δικτύων υποδομής.

Ακολουθεί ανόλυση tωV στοιχείων της υφιστόμενης κατόστασης του τουριαμού

και προτόσεις παρέμβασης, στα υπόρχοντα' δIKΤUα υποδομής και σε ειδικό
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θέματα ΑΝΆΤΠUξης του Οικοτουρισμού, όπως τον Θσλόσσιο, Φυσιολατρικό,

Συνεδριακό, EκπαιδεUΤΙKό και θρησκευπκό τουρισμό. Συγκεκριμένα στάδια που

ακολουθήθηκαν στην συγκεκριμένη μελtτη εlναι:

1) Εξέταση του φυσικού τoπ1ou της περιοχής μαζ! με όλλους πορόγσντεςπου το

καθορlζουν( κλιμα, έδαφος, Xλωρlδα, πανlδα ).

2) Χαρακτηριστικάτου τomKoύ πληθυσμού.

3) Τα υπάρχονταέργα υποδομής.

4) Παραυσlασητης τοmκήςαρχιτεκτονικής.

5) Κσταγραφή της ιστορΙας, των παραδόσεων και των παραδοσιακών

επαγγελμάτωνπου σuνδtoνται με το νομό.

6) Πρατάσεις πορεμβάσεωνσε ειδικά θέματα τουρισμού που θα αφορούν τόσο

το φυσικό τoπfo και την ποραχή υπηρεσιών.

7) Χωροταξική αργάνωση - κστανομή των προτεινόμενων έργων αναψυχής και

περιβαλλονπκής ειmofδευσης (παρατηρητήρια, κaeΙσμστα, περlπτερα περ!ντικής

εKπαfδευσης, Moυσεfo Φυσικής Ιστoρlας).

8) βασικές πρouττoθtσειςολοκληρωμένηςΑΝΆΤΠUξηςτου τουρισμού.
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2.1. Γενικό χαρακτηριστικό νομού ΜαγνηαΙας

Ο νομός Μαγνηαlας βρ/ακεται στο ανατολικό τμ~μα της περιφtρειας

Θεσσαλlας. Βόρεια συνορεύει με τον νομό Λόρισας, δυτικό με την επαρχlα

Φαραόλων και με τον νομό Λόρισας. νότια με την επαρXIα Δομοκού και τον νομό

Φθιώτιδος, ενώ από τα Ανα1!:>λικό βρέχεται από τον Παγασητικό κόλπο και το

Αιγαlο Πέλαγος. Έχει έκταση 1.437.086 στρέμ. και πληθυαμό κατό την απoγραφ~

του 1993, 201.805 χιλ κατοlκους. Πρωτεύουσα του νομού εlναι ο Βόλος. Από

τους 533 ΟΤΑ στην Θεσσαλlα, οι 79 (στοιχεlα έτους 1991) βplσKOVΤαι στσν Ν.

Mαγνησfας. Από αυτούς οι 26 εlναι πεδινοl. οι 19 ημιορεινοl και ΟΙ 37 ορεινοl.

Επομένως το 74,73% του πληθυσμού του νομού συγκεντρώνεται στα πεδινό, το

10,21% συγκεντρώνεται σε ημιορεινές περιοχές και το 15,06% σε ορεινές

περιοχές (βλέπε χόρτη 1. 2, Παρόρτημα Β). Παρακότω πoραυσιόζovται

χαρακτηριστικό ξεχωριστό για κόθε επαρχlα του νομού:

Επαρχlα Βόλου

Η ετταρχlα Βόλου αττοτελεlται από την oρει~ περιox~ του Πηλloυ και τις

πεδινές εκτόσεις που βρlακονται μεταξύ της περιox~ς του Βόλου και το

Bελεστfνo. Η επαρχlα αυτ/ βρlακεται στο μέσο της απόστασης Aθ~νας 
ΘεσσαλOνfKης και διέρχεται από αυτ/ τμ~μα του οδικού όξονα ·S·. Βρlσκεται σε

KOντι~ απόσταση από το αστικό κέντρα της Λόρισας που εξελlσεται σε ισχυρό

περιφερειακό κέντρο της χώρας. Το γεωγραφικό μ~Koς της πεΡΙOmς εKτεlνεται

από 220 06' δυτικό μέχρι 230 21' ανατολικό και το γεωγραφικό πλότος από 390
05' νότια μέχρι 390 36' βόρεια. Η περιox~ του Πηλίου εlναι 220.100 χιλστρέμ. και

αποτελεl το 34,9% της συνOλιK~ς έκτασης του νομού, και το 6,57% της εκτόσεως

της Θεσσαλlας. Από τους 79 ΟΤΑ στον νομό, οι 59 βρ/σKovται οτην ετταρχlα

Βόλου και οι οπolοι συγκεντρώνουν 91 περlπου οικισμούς. Όσον αφορό την

δΙOΙKηΤΙK~ διαlΡεση, η επαρχlα περιέχει πέντε δ~μoυς (Βόλου, Ν. Ιωνlας,

Bελεστiνoυ, Αγχιόλου, Ιωλκού). Η περιox~ μελέτης εlναι κατό το 11 ,8% πεδ~,

κστό 20% ημιoρε~ και κατό 68,2% oρε~'.

Στο βόρειο τμ~μα η περιox~ καλύπτεται από τον ορεινό όγκο του Πηλίου ο

οποίος αττοτελεl συνέχεια του ορεινού όγκου της οροσειρό του Ολύμπου

Κισσόβου - Μαυροβουνlου. Yπόρxouν αρκετές περιοχές των οποlων το

υψόμετρο εττιτρέπει την σνόπιτυξη ξεxωριQτ/ς πσνlδας και χλωρlδας, αλλό και

ειδικών δροστηριοτ/των όπως χειμερινό τουρισμό. Ορισμένες από τις περιοχές

αυτές εlναι:.
- Ο Πουρισνός Στσυρός, με υψόμετρο 1.41Ο m, το Πλισσfδι με υψόμετρο 1.540 m
και το ΜεΥόλο Ίσωμα με υψόμετρο 1.41Ο m. Στο νότιο τμ~μα της περιox~ς,

αντίθετα με το βόρειο, υπόρχουν χαμηλό βουνό το υψόμετρο των οποίων δεν
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ξεπερνό τα 400 m. Το ανατολικό τμήμα της περιοχής βΡέχεται από το Αιγαίο

Πέλαγος και παρουσιόζει μεγόλες κλlσεις και απότομες ακτές. Αντlθετα το τμήμα

της περιοχής που βΡέΧεται από τον Παγασητικό κόλπο παρουσιόζει μια

ομαλότητα ευνοώνιας έτσι την ΑΝΌΠΤUξη τουριστικών και γεωργικών

δραστηριοτήτων'.

Η περιοχή μεταξύ της Μηλlνας και Τρlκερι καλύπτετσι από το Τισσαlο

όρος, με υψόμετρο 644 m κσι κσταλήγει δυτικό στο ακρωτήριο Καβούλισ. Το

μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αυτής απoτελεfτaι από Μόρμαρα.

Τέλος υπόρχει η περιοχή που εκτείνεται νότια από το Τρlκερι, ΠεΡιλαμβόνοντας

και τα νησιό Τρlκερι και Πύθου. Το έδαφος στην περιοχή αυτή εlνaι ορεινό με

μέγιστο υψόμετρο 377 m.

Η περιοχή της περιοχής του Bελεστlνou βρlσκεται μεταξύ του Πηλlου και

του Xαλκoδoνfoυ όρους και στο δυτικό μέρος συτής βρlσκετσι η αποξηραμένη

λlμνη Κόρλσ μέρος της οποlας σήμερα καλλιεργεlται.

EπαρXIα ΑλυυΡού

Η επαρχlα Αλμυρού βρlσκεται στο σύνορα μεταξύ δύο από τις

δυνσμικότερες περιφέρειες της χώρας, της θεσσσλlος και της Στερεός Ελλόδος.

Η επαρχlα Αλμυρού κσταλαμβόνει 939.986 στΡέμ. το οποlο αντιπροσωπεύει

ποσοστό 35% της συνολικής έκτααιης του νομαύ. Ανστολικό η επαρχlα Αλμυρού

βΡέχεται από τον Παγασητικό κόλπο. Βόρεια συνορεύει με την επσρχlα Βόλου και

νότισ με τον νομό Φθιώτιδος. Δυτικό συνορεύει με την επσρXIα Φαραόλων και με

τον νομό Λαρlσης. Ο ορεινός όγκος του όρους Όθρυς κστέχει μεγόλο τμήμα

νοτιοδυτικό της επαρχlας και αποτελεl το σύνορο με την επαρχlα Δομοκού και τον

Ν. Φθιώτιδος. Τσ 213 της περιοχής εΊναι ορεινό και ημιορεινό, ενω το υπόλοιπο

1/3 αποτελέιται από πεδινές εκτόσεις. Στα πεδινό και κστό μήκος της εθνικής

οδού συγκεντΡώνονιαι τσ 213 του πλιηθυσμού της περιοχής".

Η πεδιόδα της επσρχlας Αλμυρού βρlσκετσι μετσξύ του όρους Όθρυς και

της χαμηλής οροσειρός του Χαλκοδονlου. Ένας επfαιης μεγόλος ορεινός όγκος

στα όρισ του νομού εlναι το βόρειο τμήμσ της Όθρυος με υψόμετρο 1716 m.
Υπόρχουν κσι τα Σεσκουλιώπκα όρη τα oπolα εlναι χαμηλό με ομαλές σχετικό

κλlσεις και χωρlζοw τις πεδιόδες Αλμυρού - Νέας Αγχιόλου και Βόλου 
Βελεστlνου.

Επαρχlα Σκοπέλου

Τα νησιό που αποτελούν τη περιοχή αυτή εlναι τα υψηλότερα τμήμστα

ενιαlας, με τη χεραόνησο της Μαγνησίας χέρσου, που κσταβυθlστηκε ύστερα από

ρήγμα. Τα νησιό αυτό αποτελούν τις Βόρειες Σπορόδες και βρlσκονται βόρεια της

βόρεισ της Εύβοιας και ανστολικό της χεραονήσου του Πηλloυ. Οι γεωγραφικές
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συντεταγμένες που ΠΡοσδιορlζουν την περιοχή αυτή εlναι, 390 2' 5" μέχρι 390
30'40" βόρειο πλάτος και από 230 23' μέχρι 240 20Όνατολικό μήκος. Η

συνολική έκταση της περιοχής ειναι 277.000 στρέμ. συμπεριλαμβανομένων και

των μικρών ακατοlκητων νησfδων. Aπoτελtι το 10,5% της συνολικής έκτασης της

Θεσσαλlας, ενώ ο πληθυσμός σύμφωνα με στOΙXεlα της απογραφής του 1991
εlναι 11.46β χιλ. κάτοικοι Όσον αφορό τη διοικηπκή τους δομή οι Βόρειες

Σπορόδες περιλαμβόνοw δύο δήμους (Σκιόθου, Σκοπέλου), που περιλαμβόνοw

τρεΙς κοινότητες (Αλλόνησος, Γλώσσα, Κλήμα ) και'30 μικρότερους οικισμούς. Τα

νησιά Σκόπελος, Σκιάθος και -Αλλόνησος ειναι τα μεγαλύτερα ενώ έχουμε και 4
μικρότερα ( Κυρό Παναγιά, Περιστέρα, Γιούρα, Σκάντζουρα ) και 30 περ/που

ξερανήσια. Τα πιό σημαντικά από αυτά εlναι το Πιπέρι, η Τσουγκριά και η

Ψαθούρα. Αναλυπκότερα':

Το νησl της Σκιάθου ε!ναι ημιορεινό με ψηλότερη κορυφή τον Σταυρό με

υψόμετρα 43Sm. Οι βορειοανατολικές ακτές του νηαιού κατατέμνονται αττό

ορμlσκους και οι νόπες από τρεΙς βαθεlς όρμους, εκ των οποlων ο ένας βρlσκεται

στο μυχό. Η συνολική έκταση της Σκιόθου εlναι 50 τ. χλμ.

Η Αλλόνησος έχει έκταση 64 τ. χλμ. Το έδοφος του νησιού παραυσιάζεται

με μια σειρό χαμηλών λόφων και βουνών, με υψηλότερη κορυφή το Κοβούλι στην

Β.Δ πλευρό του νησιού με ύψος 493 m. Το συνολικό μήκος των ακτών εlναι 64
χλμ. και παρουσιάζοw μεγάλη κλιση πρός τη ΒΔ πλευρό, ενώ εlναι σχεnKά

ομαλότερες πρός την νοποανατολική.

Η Σκόπελος έχει συνολικό μήκος ακτογραμμών 97 χλμ. Κατά μήκος του

νησιού εκτεlνεται ορεινός όγκος, με υψηλότερη κορυφή την Δtλφη (699 m), ο

οποlος καταλήγει βορειοδυτικά ατο ακρωτήρι Γουρούνι, πρός Ν.Δ στο ακρωτήρι

Μύτη και πρός τα νότια στο ακρωτήρι Βελόνα. Το νησf έχει αΚΤές Kατaτετμημέμες

και αποτελούμενες από mαvώδεις διερηγμένους βρόχους και αττό πετρώδεo~ς

όγκους μέσα στην τραχειά άμμο.

Η Κυρά ΠσνσΥιά έχει έκταση 25 τ. χλμ Το έδοφος της εlναι ορεινό με

μέγιστο υψόμετρο 300m. βορειοανατολικά του νησιού υπάρχει το νησf Γιούρα με

έκταση 11 τ. χλμ. και έδαφος ορεινό με μέγιστο υψόμετρο 570 m και έντονες

κλlσεις.

Το ανατολικότερο από τα νησιά των Σπορόδων εlναι το Πιπtpι, νησf

ημιορεινό με μέγιστο υψόμετρο 354 m.

Το βορειότερο από τα νησιά των Σποράδων ε!ναι η Ψσθούρα, το οποlο

έχει έκταση μόλις 0,775 τ. χλμ έχει πολύ μικρές κλίσεις εδάφους, το μέγιατο ύψος

του tδάφους άλλωστε εlναι μόλις 14 m.
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2.2. Κλιματολογικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης

2.2.1. Μετεωρολογικά χαρακτηρισηκά

Τα μετεωρολογικά στοιχεlα που αφορούν την περιοχή μελέτης

προέρχονται από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό στην πόλη του Βόλου,

που εlναι ο σταθμός της AVΧιάλoυ και ο οποίος έχει ύψος 15,30 m. Τα στοιχεlα

αυτά παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα 2.2.1, και αφορούν τη χρονική

περίοδο 1956-1991. Από τ/ μελέτη των ατοιχείων αυτών και κατά τον

βΙOκλJμ011Kό χάρτη του Gaussen προκύmει ότι ο Ν. Mσγνηαfας ανήκει στα

μεσογειακά κλίματα με ξηροθερμικόδείκτη'.

Συγκεκριμένα στην επαρχία Βόλου το κλίμα κατά περιοχές διαμορφώνεται

ως εξής. Στο Ανατολικό πήλιο το κλlμα είναι υγρό, στο ΝοτιοΑνατολικό ύφυγρο,

στο Νοτιοδυτικό ημlξερο ενώ στο Βόρειο επίσης ύφυγρο.

Στην επαρχία Αλμυρού οι κλιματολογικές συνθήκες είναι περισσάτερο

ηπειρωτικές και μεταβάλλονται προοδευτικά σε μεσογειακές στο Ανατολικό

τμήμα.

Στην επαρχlα Σκοπέλου και αυγκεκριμένασης Βόρειες Σποράδες, ο τύπος

του κλίματος είναι μεσογειακός με μέτριο και βροχερό χειμώνα, εξίσου βροχερή

άνοιξη, ξηρό - θερμό καλοκαlρι και δροσερό φθινάπωρο.

2.2.2. Άνεμοι

Οι ετήσιες συχνότητες διευθύνσεων ανtμ.N για το Ν.Μαγνηαίας

προέρχονται απο τον Μ.Σ. Αγχιάλου, αφορούν τα έτη από το 1956 έως το 1991
και φαlνoνται στον πινακα 2.2.2. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύmει ότι

οι ετηκρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή είναι οι Ανατολικoi, οι δυτικοί και οι

ΒόρειοΔυτικοl' Είναι χαρακτηρισηκό πως είναι τέτοια η διεύθwση των ανέμων

ώστε όλοι οι αέριοι ρύποι από την περιοχή της ΒΙ. ΠΕ και η ακόνη από την

εmχείρηση της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ να εγκλωβίζονται στην νότια περιοχή του πηλίου

πάνω από την περιοχή της πόλης του Βόλου, δημιοuργώντος tται προβλήματα

αέριας ρύπανσης στην πάλη'.

2.2.3. Θερμoκρααfα αέρος

Στον πίνακα 2.2.3 δίνονται οι μέσες θερμοκρασίες αέρος κατά μήνα για την

περίοδο 1956-1991 καθώς και η μέση μέγιστη και η μέση ελάχιστη. Η μέαη

εΤΓiσια θερμοκρασίά ·κυμαίνεται από 6,40C τον Ιανοuάριο αε 18,50C τον Ιούλιο.

ενώ η μέαη μέγιοτη κυμαίνεται από 10,90C τον Ιανοuάριο σε 31 0C τον Ιούλιο. Η

ελάχιστη παρατηρηθείσα θερμοκρασία τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια. από το

1956 έως το 1991, είναι -9,80C, ενώ η μέγιστη παρατηρηθείσα είναι 46,20C.
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Συγκεκριμένα για κόθε επαρχΙα ατον N.Mαγνησfας τα φαινόμενα που

χαρακτηρίζουν τη θερμοκρασία αέρος σε κόθε περιοχή ε!ναι:

)

1
]

-

- στην επαρχία Βόλου υψηλές θερμoKpασfες παρατηρούνται συνήθως τον μήνα

lούλιο και φτάνουν για την περιοχή του Βόλου μέχρι και 430C, ενώ για ης ορεινές

περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία πλησιόζει τους 3]OC. Σε αρκετές περιοχές της

επαρχΙας Βόλου παρατηρούνται φαινόμενα μεγόλου εύρους της ημερήσιας

θερμοκρασΙας κατό τους χειμερινούς μήνες. Αυτό το φαινόμενο επηρεόζει τον

βαθμό ανόπτυξης της περιοχής η οποία στηρίζεται σε μεγόλο ποσοστό στην

γεωργΙα.

- στην επαρχία Αλμυρού η μέση μέγιστη ετήσια θερμoKρασfα είναι 20,9OC και η

ελόχιστη 10,30C.

- στην επαρχΙα Σκοπέλου, όπως και στην περίπτωση του πηλίου έτσι και εδώ,

παρουσιόζονται ΟΙ ελόχιστες θερμοκρασίες τον μήνα lανουόριο και οι μέγιστες τον

μήνα 10ύλJo, με μέση ετήσια θερμοκρασία 16,70C.

10
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Στον πfναKα 2.2.4 δΙνονται τα στοιχεlα μέσου και μέγιστου ύψους υετού

24ώραυ και σχετικής υγρααfας για την χρονική ττερloδo από το 1956-1991. Το
ετήσιο ύψος υετού ειναι 509,6 mm, ενώ βροχότερος μήνας εΙναι ο Νotμβριος με

64,1 mm και ξηρότερος ο Αύγουστος με 16,4 mm'. Για κόθε επαρχΙα του

N.Mαγνηαfαςπαρατηρούνταισυγκεκριμένα:

- στην ετταρχΙα Βόλου τα ετήσια ύψη υετού διαφοροποιούνται και εξαρn.iNται

αποκλειστικά από τη γεωγραφική θέση κάθε περιοχής. Έτσι στη Βόρεια περιοχή

του Πηλfoυ το ετήσιο ύψος του υετού είναι από 800mm έως 100Omm, στο Πήλιο

από 1000mm έως 1200mm, ενώ στην υπόλοιπη ετταρχΙα από 600mm έως

800mm.

- στην ετταρχlα Αλμυρού η μέγιστη υγρασΙα εΙναι 67%, ενώ στις πεδινές εκτάσεις

της ετταρχΙας το ετήσιο ύψος υετού εlναι από 400mm έως 600mm.

- στην ετταρχΙα Σκοπέλου η πιο βροχερή περloδoς εlναι από Σεmέμβροο μέχρι

Φεβρουάριο. Ιδιαlτερα τους μήνες Σεmέμβριο, Δεκέμβριο και Μάιο παρατηρήται

έντονη βρoxόmωση. Αυτό οφεΙλεται κυρlως στις φθινoπωρινtς υφtσεις και στις

θερμικές Kαταιγfδες που σημειώνονται'

2.3. Γεωλογικά χαρακτηριστικά

2.3. 1. Γεωλογία περιοχής

Η περιοχή του Ν.ΜαγνησΙας αποτελεΙ τμήμα της Πελαγονικής ζώνης που

συνεχΙζεται με κατεύθυνση Ν-ΝΑ χωρίς διακοπή ( κατά Reuz ) μέχρι την πφοχή

βόρεια της Αιδηψού και κάτω από το ΑιγαΙο μέχρι την Τουρκία. Το υπόβαθρο της

11
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ζώνης αυτής αυνίσταται aπό μη Kαθαριaμένης ηλικίας (αρχαιότερης της

νεαπαλαιαζωικής) μεταμαρφωμένα πετρώματα. Το μεaαζωΙKό ετΤικόλυμμο. όπου

διατηρείται χαρακτηρίζεται αττό ιζήματα νηρmτικής φόαης. Η Αλmκή

ιζηματογένεση αρχίζει κατά το Τριαδικό με ασβεστόλιθαUς ΚΟΙ συνεχίζεται στο

10υραOlκό με ενστρώσεις σXιστoλlθων ή πυριτολιθων με ασβεστόλιθαυς. Eπfαης

συνσντώνται Οφιολιθικές διεισδύσεις μεγαλύτερης έκτααης. συνδεδεμένες με

μετaλλoφoρίa'.

2.3.2. ΠετρaλoγΙKά χαρρκτηριστικά

Οι πετραλογικοl σχηματισμοί της πεptaχής μπορουν να διακριθαύν σε δύο

κατηγορlεξ:

- ατην πρώτη κατηγορlα περιλαμβόνονται σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν

πρόσφατα ατην τεταρτογενή και τριτογενή περίοδο. δηλοδή AλλOυβtαKές.

Διλουβιακές και Νεογενείς αττoθtσεις.

ατην δεύτερη κατηγορία περιλαμβόνονται οι παλαιοl συμπαγείς

ημιΜεταμορφωμένοι μέχρι Μεταμορφωμένοι σχηματισμοl των ορεινών περοοχών

(Ασβεστόλιθαι. Μάρμαρα. Σχιστόλιθοι. ΓνεύΟ1ΟΙ κλπ.).

Στη περιοχή του Ν.ΜοΥνησίας ατταντώνται οι εξής αττoθtσεις.

Aλλoυβιακtς και ΔJλoυ{3ιακές aττoθtσεις (περιοχή Σέσκλου. Αλμυραύ) για

αργιλλοληψία.

- Νεογενείς αττoθtσεις που περικλεlουν κοιτόσματα Λιγνιτών, (κοιλάδα Αλμυρού).

- Μάρμσρα, που εφανίζονται ατη περιοχή του Σαρακηνού στα βόρεια της πόλης

του Βόλου. ατην Αργαλαστή και στο Τρίκερι για λατομεlα Μαρμάρου.

- Σχισrόλιθoι. Γvεύσιoι - Σχισroγνεύσιoι.

- Pετζfνες, κυρίως Ασβεστολιθαγενεlς και όξινα Ορφνά εδάφη (Σκόπελο.

Αλλόνησο).

Η εξάπλωαη των πετρωμάτων αυτών στη περιοχή είναι αρκετό αημαντική. Στην

περιοχή μελέτης ατταντώνται Αλλουβιακές και Διλουβιακές αττoθtσεις καθώς και

Ασβεστόλιθαι και Μάρμαρα με Δολομlτες.

Συγκεκριμένα η περοοχή του Πηλίου αττoτελεfται αττό Kρυστaλλoσ)(1στώδη

πετρώματα .που έχουν μετασχηματιατεί σε ΓνεύσιOUς, Φυλίτες και διάφορα είδη

Σχιστόλιθων στα οποlα περιλαμβόνoντaι πετρώματα μη σχιστώδη όπως,

Ανθρακικά (Μάρμαρο. Δολομίτης). Πυριτικά και Θειούχα (Σιδηραπυρίτης).

Επικρατέστερη τύποι εδαφών είναι τα Ποτζολικά και ΔαOlκά εδάφη. καθώς και οι

12
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ερυθρές, μελaνόφaιες και φαιές Ρετζ!νες. Τα εδόφη αυτά εlναι πλούσια σε

οργανικά υλικά, τα πάχος τους ειναι σχετικά μικρά και κυμαlνεται ανάλογα με τα

εlδος και το ποσοστά της φυτοκάλυψης. Τέλος στην περιοχή ταυ Βελεστlνου

υπάρχουν ΚρυσταλλικοΙ Ασβεστόλιθοι και Βιοσπαρουδlτες.

Στην ετταρχlα Αλμυρού, υπάρχει μια ομοιόμορφη στρωματαγραφlα

ποταμοχερσαlων Αλλουβιακών aπoθέσεων πράς τη παραλlα και παλιότερων

προς τα δυτικά. Πρός τις παρυφές της Όθρυος υπάρχουν παλιότεροι και νεότεροι

Ασβεστόλιθοι ισχυρά mUXώPtvOI και διαρηγμένοι aπό τη δράση τεκτονικών
δυνάμεων, οι οποlοι παρουσιάζουν φαινόμενα Καρστικής διάβρωσης. Οι αβαθεlς

χεlμαρροι που υπάρχουν στη κοιλάδα aπoxετεύoυν μέχρι τη θάλασσα τα

επιφανειακά νερά που προέρχονται από τις βροχές, μαζi με φερτές ύλες που εlναι

προιόντα διάβρωσης του Φλύσχη και των AσβεστoλJθων της περιοχής και

συνεχlζουν στη πράσχωση ταυ όρμου του Αλμυρού.

Στην περιοχή των Βορεlων Σποράδων οι τύποι εδαφών που aπαντώνται

εlναι οι εξής.

- στη περιοχή της Σκιάθου, το δυτικό τμήμα ταυ νησιού aπoτελεlτoι από όξινα

εκπλυθλέντα ορφνά εδόφη που έχουν σχημαπσθεl πάνω σε Κρυσταλλοσχιστώδη

πετρώματα. Στο υπόλοιπο σναταλικό τμήμα του νησιού και στα υψηλότερα

ασβεστολιθικά μέρη σχηματ1ζονται pετζJνες, ιδlως στη βόρειoανστoλJKή πλευρά

του νησιού. Σε στενή λωρlδα γύρω από τη λίμνη της Σκιάθου τα εδάφη εlναι

αλατούχα με μικρή φUτoκάλυψη από αλόφυτα. Ελώδη και ημιελώδη εδάφη

uπάρχοw στις λεκάνες της Στροφιλιάς, Τρούλου, Πλατανιά και Aσέληνou.

- στη περιοχή της Σκοπέλου, στο βορειαδυτικό τμήμα του νησιού σχηματlζονται

ορφνά δασικά εδόφη. Στο βορειοδυτικό άκρο του lδιou τμήματος παρατηρούνται

τοπικά, aπoπλυμένα όξινα ορφνά εδάφη. Στο κεντρικό τμήμα του νησιού, που

καταλαμβάνεται εξΌλοκλήρου aπό το βουνό Δέλφη, υπάρχουν ασβεστoλJθoγενή

ορφνά και ορφνέρυθρα εδάφη. Eπfσης στα νοποαναταλικό ασβεστολιθικό τμήμα

του νησιού uoopxow τοπικά, στα πιο δασωμένα μέρη, ορφνά κσι ορφνέρυθρα

ασβεστολιθικά εδόφη, ενώ στα βραχώδη και απότομα μέρη της περιοχής

σχηματfζoνταιΡετζινοειδή.

- στη περιοχή της Αλλονήσου, υπάρχουν AσβεστoλJθΙKές pετζJνες κσι ορφνά

δασικά ασβεστολιθογενή εδάφη, στα οποlα η φυτοκάλυψη εlναι πυκνότερη. Στο

νοτιοανατολικό τμήμα επικρατούν οι pετζJνες, ενώ τοπικά κυρ/ως στο κεντρικά

τμήμα, σχηματlζονται όξινα ορφνά εδάφη.

- τέλος, στα υπόλοιπσ νησιά των Β.Σποράδων επικρατούν οι ασβεστoλJθσγενείς

pετζJνες και τοπικά μόνο το ορφνά μεσογειακά, όπως στην Κυρά Παναγιά, στα

Γιούρα, στο Πιπέρι κλπ.
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Γενικά η περιοχή της Θεσσαλικής πεδιάδας κσι των μικρότερων λεκανών

Αλμυρού κσι Βόλου εlνσι περιοχή τεκτονικών βυθισμάτων που σκολούθησαν την

Αλπική Ορογένεση. Ειδικότερσ η περιοχή Mσγνησfας φtρετσι ως κtνTρo όπΑU

διαστσυρώνονται πολλά ρήγματσ (Α. Γσλσνόπουλος-Β. Πσπσζάχος).

Παρατηρούνται ρήγματσ με κατευθύνσεις Β-ΒΔ, όπως κσι Α-ΒΑ. ΣυγKεKριμtνσ η

δισμόρφωση του Παγασηηκού οφεlλετσι σε σύατημσ τετσρτογενών ρηγμάτων με

διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ κσι ΒΑ-ΝΔ. Τσ ρήγματσ συτά του Παγασηηκού βυθlσματος

εlνσι ενεργά κσι στην ισi'όρlσ της περιοχής εμφσνfζoντσι ως επlκεντρσ

κστσστρεππκών σεισμών'.

2.4. Λεκάνες Απορροής

Βσσιζόμενοι στην " Εκτlμηση των YδαnKών σποορσών σης λεκάνες

σττορροής του Παγασητικού", ΕΛΚΕΠΑ - Δεκέμβριος 1989, προσδιορlσσμε στην

ευρύτερη περιοχή του N.Mσγνησlσς τεσσάρων λεκανών σττορροής, οι οποlες

ε!νσι:

- η περιοχή λεκανών σττορροής του Kρσυσfδωνσ, Ξεριά βόλου και Ανσύρου.

Περιλαμβάνει τους δήμους του Βόλου, Ν. Ιωνlσς, την Α' ΒΙ.ΠΕ, κσι ΤΑUς οικισμούς

της Άλλης Μεριάς, MελισσάnKσ, Γλαφυρές, Σέσκλο, Διμήνι και ης Αλυκές.

- η λεκάνη σττορροής της λίμνης της Κάρλσς στα βόρεια του νομού. Περιλαμβάνει

ταν δήμο του Bελεστiνoυ, tνσ μέρος της ΒΙ.ΠΕ, εκτός σττό το Σέσκλο κσι το Διμήνι

κσι τους οικισμούς του Στεφανοβlκειου, τσ Κσνάλισ, την Κερσσιά κσι τον Άγιο

Γεώργιο Φερρών.

- η περιοχή πσράκηων ρεμάτων της χερσονήσου του Πηλlου που εκβάλοw στσν

Παγασηηκό κόλπο. Περιλαμβάνει τη δυηκή πλευρά του Πηλίου, στtrην κοινότητσ

Αγριάς μέχρι κσι την κοινότητα της Μηλlνσς.

- η τελευτσlσ λεκάνη σττορροής σττοτελεlται σπό την περιοχή πσράκτιων ρεμάτων

MσυΡOβoυνfoυ και Πηλlου που εκβάλουν στο Αιγσlο Πtλσγoς. Αποτελειται σττό.

την Ανατολική πλευρά του Πηλlου κσι το Μσυροβούνι, στο βόρειο τμήμα της

σττοτελεlτσι σττό τους οικισμούς Kερσμlδι κσι Βένετο, ενώ το νότιο τμήμα της

περιλαμβάνει το Τρlκερι.

2.5. ΥΥρ6τοποι

Συμβουλευόμενοι την βιβλιογρσφlσ της τελευτσlας σττογρσφής των

υγροτόπων που έγινε το 1993 σττό το ,Ελληνικό κtνTΡO Βιοτόπων - Υγροτόπων
κσl με τη συνεργσσfσ του τμήματος Διαχεlρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του

νΠΕΧΩΔΕ, διαφόρων περιφερεισκών υπηρεσιών του Υπουργεlου Γεωργίσς και

Περιβαλλοντικών οργανώσεων, καταγράφηκαν 378 υγρότοποι σ'όλη τη Ελλάδα,
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2.6. Δόση-Βοσκότοποι

Στον Ν. Μαγνησίας υπόρχουν κυρηγμένα αισθηπκό δόση όπως το δόσος

"Κουρί" του Αλμυρού (διόταγμα κήρυξης 356/15-4-80) με έκταση 100Ηα το οποίο

περιλαμβόνει απομεινόρια από εκτεταμένο δρυοδόσος με τouρισπκό ενδιαφέρον.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβόνονται και το δόσος της Σκιόθου (διόταγμα

κύρηξης 248ΠΔ/3Q-1Q-79) του οποίου η έκταση εlναι 3000Ηα και

περιλαμβόνονται όλες οι δασώδεις εκτόσεις του νησιού μαζί με το παραθαλόσσιο

δόσος "Κουκουναριές"'. .

συνολικού εμβαδού 2 εκ. στρεμμάτων. Από αυτούς 20 βρίσκονται στον

N.Mαγνησlας (πίνακας 2.5). Οι υγρότοποι αυτοί αντιμElωπίζOυν σοβαρό

προβλήματα ρύπανσης από ανθρώmνες δραστηριότητες όπως, ρύπανση από

γεωργικό φόρμακα, απορρίματα, εντομοκτόνα κλπ.). Η τερόσπα αξία των

υγροτόπων αυτών για τον όνθρωπο καθιστό αναγκαία την προστασία τους.

Kρlνεται αναγκαία πλέον η ενημέρωση κατοίκων και γεωργιJN της περιοχής σε

περιβαλλονπκό θέματα, με σκοπό την ανόπτυξη ~ιβαλλoντικής σuνεiδησης.

IΙίνακας 2.5: Υγρότοποι Ν. Μαγνησίας
~;,;~ (: "'ι.c. ; .!l._-,- _ __' ·'7;~",ΛΞ::::';; ~E~I! .~.μ~:ΞE,\,~ό"::;;:T:O 0:8 :ει ...: ",>:~-!:~:;,:':!:
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Στην κατηγορία των κηρυγμένων περΙOxιJN ιδιαίτερου φυσικού κόλλους

ανήκουν τα δόση της περιοχής του Πηλίου (διόταγμα κήρυξης 652/Β/31-5-76).

Αναλυπκότερα τα σττouδoιότερα δόση του Ν. Μαγνησίας είναι:

- τα δόση Οξυός του Πηλίου σε υψόμετρο 40Q-1500m.

- τα δόση Καστανιός στο Ανατολικό και Νότιο Πήλιο σε υψόμετρο 20Q-SOOm.

- τα δόση Χαλεπείου και Τραχείας Πεύκης στα χαμηλότερα υψόμετρο στο Νότιο

Πηλlο. στη κεντρική Σκόπελο και στη Ν.Α Αλόννησο.
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- τα Δρυοδάση στη περιοχή Αλμυρού και Κεραμιδιού.

Γlεριoκά UΙΛεπκ
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- τα Δρυοδάση στην περιοχή Όθρυος σε υψόμετρο 700-1000m.

Τα δάση του Ν. Maγνησfας KστaλαμβόνOuν συνολική έκταση 613.490 στρεμ. και

αποτελούν το 23,2% της συνολικής έκτασης του νομού.

Οι βοσκότοποι στον" Ν. Mαγνησfας εlναl συνολικής έκτασης 103.600
στρεμ. οι οποlοι εlναl στο σύνολο τους υποβαθμισμένοι και μικρής

βoσKoΙKaν6τηTας. Βοσκότοπους συναντόμε σnς περιοχές του Bελεστlνoυ,

MaκρuνlTσας, Κεραμιδlου, Κερασιός και Ανόβρας.

2.7. Xλωρlδa ·Πaνlδα

2.7.1. XΛΩρlδa

Η χλωρlδα στον Ν. Maγνησlας δlακρlνεταl στα dδη εκεlνα που

εμφaνlζoνταl στις δασώδεις περιοχές και σε εκεlνα που εμφaνfζoνται σnς

εξαιρετικό πετρώδεις και βραχώδεις περιοχές". Τα κυριότερα εlδη χλωρlδας που

εμφaνfζoνταl στις δασώδεις περιοχές εlναι:

- Καστανιές (στο Πήλιο).

- Οξυές (στο Πήλιο).

- Δρύς (περιοχή Αλμυραύ και Κεραμιδιού, όρος Όθρυς).

- Eλalόδενδρα (σ'όλη τη Μαγνησlα).

Τα κυριότερα εlδη χλωρlδας που εμφaνlζoνται σnς βραχώδεις και πετρώδεις

περιοχές εlναι:

- φuτoKoινωνlες Μακκlας βλόστησης μέτριας πυκνότητας όπως, το Πουρνόρι και

ο ΣXlνoς. Στις περιοχές όπου δεν παρατηραύνταl κλειστοl θαμνώνες

αναπτύσσονται φUΤOKOlνωνlες φρυγόνων με κύρια φυτικό εlδη το Αλογοθύμαρο,

Θυμόρl, Ασττόλαθο, Αφόνα, Ασφόκα, Φουφουλιό, Ρεlκι, Ρlγανη κό.

2.7.2. Πaνfδα

Οι εττlμέρους μονόδες.βλόστησης των OIKoσuστημότων του Ν. Μαγνησlας

χαρακτηρlζονταl aπό ποlκlλlα ειδών μικρού μέγέθους όσον αφοΡό την πανιδική

τους σύνθεση. Στις ζωοκοlνωνlες αυτών των μονόδων βλόστησης

περιλαμβόνονταl πληθυσμοl ερπετών όπως οι χελώνες οι σαύρες και τα φlδlα.

Η πaνlδα των σττονδυλωτών αντιπροσωπεύεται aπό ποlκιλlα πουλιών
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(σσρκοφόγα, ενroμoφόγα, παμφόγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και

θηλαστικών ( xtIpόmtpα, εντομοφόγα. τρωκτικά και μικρά σαρκοφόγα ) '.

Στα αγροοικοσυστήματα βρlακεται μια πανlδα που εlναι σημαντική όχι

τόσο ως πρός τη ποικιλότητα και την αφθoνlα της, αλλά ως πρός τη παΡOυσfα

της με τη μορφή μεμονωμένων πληθυσμών. Η ανθρώπινη δραστηριότητα

(κυρlως η γεωργική χρήση) δεν <mTρtπtI την υπαρξη ομοιόμορφων

εξαπλωμένων πληθυσμών. Τα είδη που απαντώνται με μεγαλυτερη συχνότητα

εμφάνιαης ειναι λαγοl, ασβοl, ΠOντfKια, τσlχλες, κοτσυφια, σπαυργ!τια,

μπεκάτσες, μελισσουργοικάκά.

2.8, Αρχα,ολΟΥ'ΚΟΙΧώρο,

Εlναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Ν. ΜαΥνησlας διαθtτει πληθώρα

ιατορικών μνημείων, η οπαlα έχει εγγράψει στο χώρο μια πλOUσια πολιτιστική

κληρονομιά. Η μελέτη των αρχαιολογικών χώρων στο νομό έγινε κατά Kστηyoρlες

και παρουσιάζονται στη συνέχεια αναλυτικά";

1) Παραδοσιακοl οικισμοl

Το σύνολο των οικισμών του Πηλloυ, καθώς και τα νησιά των Β.

Σπορόδων παρουσιάζοw μεγάλο αριθμό παραδοσιακών οικισμών. Οι οικισμοl

αυτοl ανάλογα με την ηλιιdα τους και τα χαρακτηριστικά τους διακρινανται ατις

εξής κστηγορlες:

1.1) Οικισμοί μοναδικής αξlας για τους οποlους ενδεlκvυται αυατηρή εφαρμογή

μέτρων ελέγχου και διάθεση σημαντικών πιστώσεων για εργασlες σWΤΗρήαεως ή

αποκαταστάσεωςκαι υψηλtς επιδοτήσης. Οι οικισμοl αυτοl εlνα,;

- πρώτης προτεραιότητας στη Μακρυνlτσα, Bυζlτσα, Πινακάτες.

- δευτερης προτεραιότητας στο Κεραμlδι.

1.2) Οικισμοl ιδιαlτερης αξlας για τους οποlους ενδεlκvυται όσα και για τους

οικισμους μοναδικής αξlας. Αυτοl εlνα,;

- πρώτης προτεραιότητας στο Καλαμάκι.

- δευτερης προτεραιότητας στο Κισσό, Μουρέσι, Μηλιές, Δράκεια.

1.3) Οικισμοl σημαντικής αξlας για τους οποlους ενδεlκvυται αυστηρή εφαρμογή

μέτρων ελtγxoυ και διάθεση' πιστώσεων για' εργασlες συντηρήσεως και

αναστηλώσεως. Αυτοl εlνα,;

- πρώτης προτεραιότητας στη Ζαγορά, Προμυριον, Λαυκος, Αγ. Γεώργιος.
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- δεύτερης προπ:ραιότητας στην AναKαaιά, Πουρl, AνήλJoν, Ξορι)χτι, Λαμπριvcύ,

Ξυνόβρυση, Αφέται, Αγ. Λαυρέντιος.

1.4) Οικισμoi μέτριας αξlας για τους οποlους ενδεlκνυται εφαρμογή μέτρων

ελέγχου και διάθεση περιορισμένων mστώσεων για συντήρηση και σπαραlτηπ:ς

μόνο επιδοτήσεις. Οι οικισμοl αυτοl εlνοι:

- πρώτης προτεραιότητας στη Κερασέα, Νεοχώρι, Συκή, Mηλiνα, Τρlκερι.

- δεύτερης προτεραιότητας στα MελJσσιάτιKα, Γλαφυρά, Κανάλια, Σταγιάτες,

Αγ.Ιωάννης, Άλλη Μεριά, Μακρυράχη, Άγ. Ιωάννης Πηλlου, ΤσaKαράδα,

Καλαμάκι, Αγ. Δημήτριος, Καστανιά, Αγ. Κυριακή, Μετόχη, Aργaλαστή,

Λευκόκαστρο, Μυριοβρύτη, Κορόπη, Καλά Νερά, Αγ. Βλάσιος, Κάτω-Άνω

Γστζέα, Αγριά, Κάτω Λεχώνια.

Τέλος παραδεισιακούς οικισμούς συνοντάμαι στη Σκιάθο, στο Πανόρμο

Σκοπέλου και στον οικισμό της Αλ/ονήσου.

2) Προιατορικοl οικισμοl

Προιστορικούς οικισμούς συναντάμαι στα εξής σημεlα του Ν. Maγνησlας:

- Πτελεό - Ιωλκός

- Σούρπη - Κυρά Παναγιά

- Πλάτανος - Αλλόνησο
- Ζερέλια - Νησl Μικρό, μεταξύ της Σκοπέλου

- Πυρασός και Αλ/ονήσου

- Aμφaνές - Αγ. Μαρlνα

- Διμήνι - Αλμυρά
- Σέσκλο -Νέα AγX1aλo

- Bελεατfνo

3) Πόλεις Ιστορικών χρόνων

Ερεlπια πόλεων ιστορικών χρόνων υπάρχουν στις περιοχές:

- Μικροθήβες • Σκιάθος
- Φέρες - Αλλόνησος Βότση

- Aμφaνές - Πουρl
- Γλaφυραl - Βελεστlνο

- Καστανιά - Κεραμlδι

- Ακρωτήρι Αγκlστρι - Κάτω Λεχώνια

- Μεθώνη - Τρlκερι
-Μπούφο
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4) Μυκηναικό-ιιεταΜυκηναικό ερεΙπια

Σuναντόμαι ερε!mα Μυκηναικών και μετόΜυκηναικών χρόνων στις θtσεις:

- Πτελεός - Αμνώτα Σκοπέλου

- Φθιώτιδες Θήβες - Μικροθήβες (Καατρόκι>

- Φέρες - Bελεατfνo

- Διμήνι - Κήπια
- Δημητριόδα -Σκιόθός

- Βόλος ~

5) Apχαlα νgυόνια

Έχουν βρεθεΙ και έχουν KΡΙBεl αξιόλογα αΡXαlα ναιιόγια στη θαλόσσια

περιοχή νότια της ΣKσπtλOυ, στον όρμο Πσνόρμου και στον όρμο Αγνώτας. Στη

δυτική θαλόσσια περιοχή της Αλλονήσου στην τοποΒεοΙα Μανώλσ και Β.Α της

νήσου Κυρό Πσνσγιό κοντό στο νησόκι Σφιγγα. Πρόσφατα η ΕφορεΙα Eναλlων

Αρχαιοτήτων, ανακόλυψε ένα σημαντικό ναυόγιο νότια της νήσου Περιστέρα,

κοντό στην Αλλ6νησο. Το ναυόγιο αυτό εfναι Βυζαντινών χρόνων και εrνaι το

μοναδικότόσο μεγόλοπου σώζεται εκεfνης της περιόδου.

6) Βυζσνπνό μνημε!α

Τα βυζσνπν6 μνημεlα του Ν. Μσγνησιας εrνaι τα εξής:

- ΠαλαΙOXρισταMKtς βασιλικές Ν. AγXΙόλou

- ΕρεΙττια βασιλικής στο Π ρομύρι στη θtση Λύρη

- ΠαλαιοχρισΤΟΜκό ερεrma στον Αγ. Πέτρο Αλλονήσου

- Βασιλική στη θεοτ6κού

- Παλαιοχριστιανικό ερεmια Δημητριόδας

- Παλαιοχριστισνικό ερεrma στη θέση Αγ. Δημήτριος Αλλονήσου

- Επισκοπή Σκοπέλου

- βασιλική Αγ. Pηγfνou ΣKOπtλOυ

- Μεσαιωνικό ερdma στην Ακρόπολη της αρχαlας Άλου Ν.Α του Αλμυρόύ

- ΕρεΙπια στη θέση Παλσιόκαστρο στα Άνω Λεχώνια

- Επισκοπή Άνω Βόλου

- Βυζαντινό ερεiπια στις Νηές Σoύρmης

- Φρούριο Mπoύρτ~ Σκιόθου

- Κόστρο Πτελεού

- Πσνσγιό στο Λόι

- Ερεlπια Άγ. Σοφlας στον Πόνορμό ΣKoπtλoυ

- Πσνσγlα Πoρταρtα στην Πορταριό
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7) EKκλησίες-Moνt'

Περκw'ι μελΙπκ

Ι

l

Οι κυριότερες κοι αξιολογότερες εκκλησlες και ιερές μονές του Ν.

ΜσγνησΙας σνα περιοχή ε!ναl :

ΤΡΙΚΕΡΙ

Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Ι.Ν. Άγ. Αναργύρων, Αγ. Τριάδας, Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής

Παλαιοχριστιανική βασιλJκή (θtση Κόττες)

ΆρχαΙα και BυζανT1Vά εpεfmα"(θtση Παλαιόκαστρο)

Ι.Μ. Πσναγιάς ΕυαγγελΙστριας, Βασιλική Άγ. ΣοφΙας (νησl Παλαιοτρικερl)

Μονή Άγ. Τεσσαράκοντα (νησl Άλστάς)

ΠΡΟΜΥΡΙ

Ι.Ν. Άγ. Άποστ6λων, Άγ. Τριάδας, Κοιμήσεως και ΕισοδΙων Θεοτόκου, Άγ.

Νικολάου, Άγ. Αναργύρων

Ι.Ν. ΓενεσΙου Θεοτόκου (θtση Μούσγες)

Μονή Άγ. Σπupfδωνoς (θtση Πλατανιά)

Ι.Ν. Άγ. Σoφlας (θtση Ραφτη)

Ναός Εννεάμερων Πσναγlας (θtση Λύρη)

Παλαιοχριστιανική βασιλική (θtση Θεοτόκου)

ΧΟΡΤΟ

ΛεΙψσνα Παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Μονή Άγ. Νικολάου (Βεση Πάου)

ΆΡΓΑΛΆΣΤΗ

Ι.Ν. Ταξιαρχών, Άγ. Παντελεήμονα, Άγ. Θημνlας (θέση Λεφ6καστρο)

ΜΗΛΙΕΣ

Ι.Ν. Παμμεγlστων ταξιαρχών, Άγ. Νικολάου (θtση ΠαυλάΚlα)

ΝΕΟΧΩΡΙ

Ι.Ν. Άγ. ΔημητΡΙου, Ναός ρυθμού βασιλικής (θtση Λάl)

ΒΥΖΙΤΣΑ

Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής

ΑΝΩΓΑΤΖΕΑ

Ι.Μ. Άγ. Τριάδος

ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ .
Παλαlοχρlστισνlκοl και Βυζαντινοl ναοl
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ΑΓ. ΓΕΩΡΓιΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ

Ι.Μ. Παμμεγlστων ταξιαρχων

ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Ι.Μ. Άγ. Λaυρεντfoυ

ΆΝΩ ΒΟΛΟΣ

Ι.Ν. Koιμιjaεως Θεοτόκου

Πεoιoκtι uεAtuκ

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΆ

Ι.Ν. Άγ. Ιωόwη Προδρόμου, Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Ι.Ν. Άγ. Νικολόου του Ξυλοπό, Ι.Μ. Πανσγιός Πoρταρtας, Ι.Ν. Άγ. Kωνlνoυ,

Πανaγlτσaς και Άγ. Συμεώνος

ΖΑΓΟΡΑ

Πλήθος ναων Bυζaνηνής και μεταΒυζαντινής περιόδου σε όλο τον όξονα της

διαδρομής aπό Ζαγορό μtχρι Χορευτό. Ι.Ν. Άγ. Κυριακής, Άγ. Τριόδος, Άγ.

Ιωόννou κό.

ΚΙΣΣΟΣ

Ι.Ν. Άγ. Mαρlνaς, Άγ. Ευσταθloυ

ΚΑΤΗΧΩΡΙ

Ι.Ν. Πανaγιάς MεγaλoγtνoUς, Άγ. Aθaνaσiou

ΚΕΡΑΣΙΑ

Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρας Φλαμouρ!oυ

ΒΕΝΕΤΟ

Ναός Υπαπαντής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3

Δημογραφικό χαρακτηριστικό

3.1. Γενική εξέλιξη του πληθυσμού

ΔπIJOV/X1ΦlKά KαPaΚmoισrιι<ά

3.1.1. Εξέλιξη σε εττiπεδo νομού

Ο πληθυσμός του νομού Mαγνηαfας σύμφωνα με την τελευταlα aπoγραφή

του 1991 ανtρxεται σε 198.434 χιλ. KατoIKOUς. Όπως φαlνεται aπό ταν πίνακα

3.1.1. οι μεταβoλtς του πληθυσμού μετό το 1971 παραυσιόζονται ανοδικές της

τόξης του 10%. Συγκεκριμένο κατό την περlοδο ('61-71) παρατηρούνται

Kαθoδικtς πληθυσμιακέςτόσεις 1,51 %, κατόσταση που ανατρέπεται τις επόμενες

δεKαετfες. Τηνδεκαετfα ('71-81) παρατηρούνται σνοδικές τόσεις του 11,43%,
E'<W την δεκαετlα ('81-'91) συνεχlζεται η ανοδική πoρεlα με ποσοατό 8,16% ατη

μεταβολή αύξησης του πληθυσμού. Οι τόσεις αυτές του Νομού Mσγνηαfας

ακολουθούν τις γενικότερες τόσεις της περιφέρειας της Θεσσαλlας. Όπως

φοlνεται στσν παρακότω πίνακα τόσο ο Νομός Mσγνηαfας όσο και η περιφtρεια

Θεσσαλlας την δεκαετlα ('61-71) παΡOυ01όζOUΝ πτωτικές πληθυσμιακtς τόσεις.

γεγσνός που συνδέεται με τη γενική τόση μετακ!νησης πληθυσμού πρός τα

μεγόλα αστικό κέντρα αυτή την περ/οδο. Τις επόμενες δεKαετlες ο Νομός

Mσγνηαfας αKoλoUΘΕI την ανοδική πoρεlα της περιφtρειας Θεσσαλlας σε ακόμα

μεγαλύτερο ποσοστό".

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 691.Π1 660.986 695.654 734.846 -4,450 5,245 5,634
ΘΕΣΣΜιΑΣ

1~~~~~iI~1~~~~~~;~~~~i~i.~~~~· ~i(i~,~r!~j~~~~j;~1!:~~~~~jj~~i~~r;1;l
Πηγή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλlας. 1994. "Χωροταξική Μελέτη Ν. Mσγνηαfας"

Στο διόγραμμα 3.1.1 φoiνεται πως μεταβάλλεται διαχρονικό ο πληθυσμός του

Νομού καθώς εττlσης και οι διαφορές ατις μεταβολές ατα ποσοατό του Νομού

Μσγνησlας σε σχέση με αυτό της Θεσααλlας.
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3.1.2. Εξέλιξη σε επfπεδo Ο.ΤΑ

Με βόση τα στοιχεία του πfναKα 3.2.1, παρατηρείται πληθυσμιακή

μεταβολή κοιά 25,71% στην επαρχία ΣKoπtλoυ σε σχέση με τη ποσοστιαία

μεταβολή του 9,67% στην επαρχία Αλμυρού και την μειαβολή του 7,67% στην

επαρχfα Βάλου. Την δεKαετlα '81-'91 οι μεγαλύτεροι δήμοι του νομού

παρουσιάζουν διαφoρεnκή συμπεριφορά. Συγκεκριμένα: ο δήμος Αλμυρού

παρουσιάζει την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση (32,48%) και ακαλουθε! ο

δήμος Σκιάθου με πληθυσμιακή αύξηαη της τάξης του 23,42%. Aντiθετα ο δήμος

Ιωλκού παρουσιάζει αημαντική πληθυσμιακή μεlωση κατά 20,73%. Χωρικά η

εξέλιξη του πληθυσμού σε επfπεδo Ο.Τ.Α παΡOUΑιάζετOl στον χάρτη 2 (βλtπε

Παράρτημα χαρτών), άπου φαlνoνται ξεκάθαρα πλU:N, οι πληθuσμιακtς

μεταβoλtς των δήμων και κοινοτήτων του νομού κατά την τελευταία δεκαετlα.

i!~ια~Κ~ά χαρακτηριστικά των ο.Τ.Α. του Ν. Μαγνησίας

3.536 3.852 8.9.
H~q ~

Σκοn!ΛΟ~...'2.'nF~'2.ιlr.~~.I •. ~
ΔΗΜΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΥ <: ':9 5096 23,.2

Πηγή: ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας. 1994, "Χωροταξική μελέιη Ν. Μαγνησίας"
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3.1.3. Κατανομή πληθυσμού κατό Υψομετρικές Ζώνες

ΔnuoγpαpKά καoaKωDlOΊίKά

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.1.3.α στην περιφέρεια της Θεσσαλfας

υπόρxouν 536 Ο.ΤΑ (στοιχεία 1981) με πληθυσμό 695.654 χιλκατοίκους. Από

αυτούς στον νομό Mαyνησfας βρlσκονται 82 Δήμοι και Κοινότητες με συνολικό

πληθυσμό 182.222 χιλ κατοlκους". Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1991 από την

Ε.Σ.Υ.Ε, στον Ν. Mαγνησfας'" ο αριθμός των Ο.Τ.Α διαμορφώνεται στους 79 με

συνολικό πληθυσμό 198.434 χιλ κατοίκους έναντι 533 Ο.Τ.Α σ'όλη τη Θεσσαλfα

με συνολικό πληθυσμό 734.846 χιλ κατοlκους. Από αυτό τον αριθμό των 533
Ο.Τ.Α στην θεσσαλfα, οι 248 είναι πεδινοί, οι 79 ημιορεινοί και οι 206 ορεινοl.

Από τους 79 στον Νομό Mαγνησfας οι 26 εlναl πεδινοί οι 19 ημιορεινοί και οι 34
ορεινοl.

Πίνακας 3.1.3.α: Κατανομή των Ο.Τ.Α κστό υψομετρικές ζώνες

1 _,ξ;'JEΙ!ΙNQΙ.' ;;' ;;ΟΙΙΕΙΝΟΙ

79 209

Πηγή: Ε.Σ.Y.E.-ΠραyμσnKός πληθυσμός της Ελλόδσς 1981-1991

Η διόρθρωση του πληθυσμού του Νομού Mαγνησfας σε

πεδινσύς,ημΙOρaνoύς και ορεινούς φαίνεται καλύτερα στον πίνακα 3.1.3.β, όπου

παρουσιόζονταl τα ποσοστό με τους οποlους κατανέμονται οι πληθυσμοl των

Δήμων και Κοινοτήτων". Φαfνεταl πως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της

Μαγνησίας (74,73%) βρlσKεται στα πεδινό, ποσοστό πολύ κοντό στο αντfστOlxO

ποσοστό για όλη την Θεσσαλία (71,85%). Στα ημιορεινό το ποσοστό του

σιuνoλιKOύ πληθυσμού της Μαγνησίας εlναl χαμηλότερο από το αντfστoιxo

ποσοστό (10,21%) για όλη την Ελλόδα (21,41%). Αντίθετα στα ορεινό το . '".
ποσοστό για τον Νομό Μαγνησίας (15,06%) εfναl πολύ μεγαλύτερο από το

ποσοστό για όλη την χώρο (9,67%), ενώ βρίσκεται πολύ κοντό σε συτό όλης της

Θεσσαλfας (15,41%). Χωρικό, το μερίδιο της "πίτας" που καταλαμβόνουν οι

πληθυσμοί των πεδινών εκτόσεων φαΙνεται στο δ,όγρομμα 3.1.3.β, όπου φαfνεται

πλέον ξεκόθαρο η χωρική σχέση των πληθυσμών μεταξύ τους.
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Πίνακας 3.1.3.β' Κατανομή πληθυσμού στον Ν. Μαγνησίας κατό Υψομετρικές

lώνεc

" ~: .-'~'!-ι~Ιf;;.'_;~J,!~;~(.{ΙΙ»Όl71Α1Α ΚATANQIιIH "

NOM"",..• .......,...·..·";ι;tZ4··.,.,,·""'10'1 ·,·"".506 '.~~~ι1~~~.~-ιι!,~ ..;,u,_,\... " .•.~Υ.:'... '\:..ι.·, .!'- -;1:-::<.1_"
ΠΕΡIΦΕ.ΡΕIΑ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ 71,85 12,74 15,41
ΣΥΝοΛ6'ΧΩΡ.Αt,!";ξ'::~,;,:ββ,92;;;,::(;:'-21,41~;t;\Π:';-."9,β7

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.-Στατιστική Επετηρίδα της Ελλόδος 1990-91-
Διάγραμμα 3.1.3.β: Κατανομή πληθυσμού του Ν. Μαγνησίας κατό υψομετρικές

ώνε

10% 75%

ΘΠEΔJNA

13 ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ
[]OPεJNA

3.2. Δομή πληθυσμού

3.2.1. Διόρθρωση πληθυσμού κατό ηλικίες

Η ανόλυση της δομής του πληθυσμού κατό φύλο και ηλικία με βόση

στοιχεία των απογραφών του 1981 και 1991. Παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:

Με βόση τα στοιχεία του πίνακα 3.2.1 και αν παρατηρήσουμε τα

διαγρόμματα 3.2.1.α και 3.2.1.β φτόνουμε σε συμπερόσματα για το συνολικό

πληθυσμό του Ν. Μαγνησίας και για τις μεταβολές που υπέστη αυτός κατό την

μετόβοση από τη δεκαετία του '8Ο σε αυτή του '9Ο'" 'Ό Συγκεκριμένα οι κλόσεις

που χαρακτηρίζουν τις παιδικές ηλικίες, (0-14), καταλαμβόνουν το 1981 ποσοστό

από 7,8%-8,5%, για κόθε κλόση των ανδρών, ενώ για τις γυναίκες τα ποσοστό

γίνονται 7,2%·8,08%, αντίστοιχα. ,Για τις παραγωγικές ηλικίες των (15-64) , τα

ποσοστό κυμαίνονται γύρω στα 6,8% για κόθε κλόση ξεχωριστό (στοιχεία 1981).
Ο αντρικός πληθυσμός των γεροντικών ηλικιών (65+) καταλαμβόνει το 11,42%
του συνολικού για το 1981 ,ενώ ο γυναικείος γεροντικός πληθυσμός καταλαμβόνει

το 13,6% αντίστοιχα.
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Όπως παρατηρούμε η βόση της πυραμlδας για το 1981 εlναι διευρυμένη,

γεγονός που φανερώνει την αρκετό υψηλή συμμετοχή των παιδικών ηλικιών επΙ

του συνολικού πληθυσμού (24,2% για τα αγόρια, 22,3% για τα κορlτσια) .

Σης κλόσεις των (50-64) υπάρχει απώλεια ανδρικού πληθυσμού που

oφεJλεται σε κοινωνικά φαινόμενα. Η συγκεκριμένη μεlωση oφεJλετaι στον

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συμμετοχή των ανδρών ηλικlας (20+ )
σΌυτόν που στη συγκεκριμένη περlοδο βρlσκoνTaι στην κλάση των (50-64)
περlπου. Παρομοlως οι απώλειες του ανδρικού πληθυσμού σης κλάσεις των

(30-49) oφεlλoνται σε εωτερικά κοινωνικά φαινόμενα όπως ο Εμφύλιος Πόλεμος.

ΣυγKρlνoντας τις ηλικιακές πυραμlδες του συνολικού πληθυσμού ,για το

1981 και 1991 , παρατηρούμε αρκετές διαφαρtς μεταξύ τους (διaγράμμα 3.2.1.α,

διάγραμμα 3.2.1.β ). Στην πυραμlδα της απογραφής του 1991 παρατηρεlται

μεγαλύτερη συμμετοχή των γερονπκών ηλικιών στο σύνολο του πληθυσμού. Η

συμμετοχή των παιδιών σε κάθε κλάση εJναι μικρότερη του 7%, ενώ οι παιδικοl

πληθυσμοl Kaτaλaμβάνouν ποσοστά 20,58% επl του συνολικού για τους όνδρες,

και 18,74% για ης γυναΙκες aντIστoιxα. Εlναι σαφώς μικρότερο το ποσοστό από

το ποσοστό αυτών κατά την απογραφή του 1981.

ΣυμπερoσμaπKά η πυραμlδα του συνολικού πληθυσμού για το 1991
xαρακτηρlζετaι aττό στάσιμη δομή ηλικιών σε σχέση μάυτή του 1981, που

xαρακτηρlζετaι aττό προοδευτική δομή ηλικιών στην οπola οι δεlκτες γεννήσtJJN

ΚQΙ θανάτων εlνaι υψηλο! και οι συμμετοχή των παιδιών στσv συνολικό πληθυσμά

εJναι 45%-55%.

πληθυσμών στο

23,49 26,03 26,06 28.039 33,59 34,45

J

J
J
J
J

J

)

% ΣνΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (65+)
ΣΤΟ ΣνΝΟΛΙΚΟ

ΠΛΗΘνΣΜΟ

~qΣ:::ill!ill:':f'-"..1,,,,·.19.,β1.Ι:: 6Ι,53::,' 83,24jjj!.68.~", n.~ii;:'6M~:
ΑΣΠΚΟΣ ΗΜιΑΣΠΚΟΣ ΑΓΡΟΠΚΟΣ

Πηγή:1) Ε.ΣΥ.Ε.-ΠραγμαTlκός πληθυσμός της Ελλάδος 1981
2) E.ΣY.E.-ΠρaγμOΠKός πληθυσμός της Ελλάδος 1991

26



Ktιpάλmo3 Δαuovoo;lΙ(ά καfXlI(moισDI(ά

Δι ού για το 1981

ΗΛIΚIΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΟ 1981

60-64

45-49

30-34

15-19

ο·.

-10 -8 -δ -4 ·2 Ο 2 4 6 8 10

ι:ι ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΟΑΝΔΡΕΣ

ΔιάΥ α 100 συνολικού πλ υ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΟ 1991

75."_
βΟ-64

45-49

30-3' ~II15-19

0-'
-1 Ο -8 -δ .... ·2 Ο 2 • • • 10

.ΓΥΝΑIΚΕΣ

DΑΝΔΡΕΣ

ΣυγKρlνoντας ης πυραμlδες του ημιασπκού πληθυσμού (διόγραμμα

3.2.1.γ, διάγραμμα 3.2.1.δ ) φτόνουμε στα εξής συμπερόσματα:

- αύξηση της συμμετοχής των ηλικιών από 65 και όνω στο σύνολο των

ημιαστικών πληθυσμών κατό 1,97%. Η συμμετοχή μεταβλήθηκε αττό 26,06% το

1981, σε 28,039% το 1991.
- μεlωση της συμμετοχής των παιδtών στο σύνολο του ημιαστικού πληθυσμού

κατό 16,29%. Έχουμε μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής αυτών από 57,18%
το 1981, σε 40,89% το 1991.
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Δι ιασπκού πληθυσ ού ια το 1981

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΓΙΑ

το 1981
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ι:ιΓΥΝΑIΚΕΣ
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ιασnKoύπ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑΗΜΙΑΣΤΙΚΟΥΠΛΗθΥΣΜΟΥΓΙΑ
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ι

Συγκρ!νοντας τα δtσγρόμματα του σγροπκού πληθυσμού (διόγραμμα

3.2.1.ε, διόγραμμα 3.2.1.στ ) για κόθε περΙοδο σντfστoΙXα καταλήγουμε στα εξής

συμπερόσμστα:

- μικρή συμμετοχή των παιδικών πληθυσμών στο σύνολο του σγροτικού. Τα

ποσοστό συμμετοχής μεταβλήθηκαν από 43,742% το 1981, σε 33,53% το 1991.

- γρήγορη.γήρανση του σγροπκού 1Jληθυσμού της ~αγνησΙας λόγω υψηλής

συμμετοχής των γερονπκών πληθυσμών στον σwολικό. Η μεταβολή των

ποσοστών συμμετοχής είναι από 33,59% το 1981, σε 34,45% το 1991, δηλαδή
μεταβολή Kaτό 0,86%.
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- μεγόλες απώλειες αντρικού αγροτικού πληθυσμού, ηλικlας 25-35 ετών, λόγω

του EμφUλ!oυ Πoλtμoυ και λόνω εσωτερικών μεταναστευτικών ρευμότων Kaτό τη

δεκαετlα '61-71.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΓροτικον ΠΛΗθΥΣΜον ΓΙΑ

_ ΤΟ1981

60-64

45-49

30-34

15-19

0-'
-10 -8 -6 .4 ·2 Ο 2 4 6 8 10

[]ΓγΝΑIΚΕΣ

οΑΝΔΡΕΣ

Δι

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑΑΓροτικον ΠΛΗθΥΣΜον ΓΙΑ

ΤΟ 1991

το 1991
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30·34
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3.2.2. Δημογραφικοl δεlκτες

ι:ι ΓΥΝ ΑΙΚΕΣ

ΟΑΝΔΡΕΣ

-, ".

Στην συγκεκριμένη Δημογραφική μελέτη θα χρησιμοποιήσουμε κόττοιους

βασικούς "δεlκτες" για να μελετήσουμε τη δομή του πληθυσμού στον Νομό

Μαγνησlας και να μπορέσουμε να φτόqουμε σε ορισμένα συμπερόσματα όσο

αφορό τη δομή αυτού ".
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Παρακάτω υπολογίζονται πέντε δείκτες για τα απογραφικά έτη 1981,1991.

• Ο δεlκτης μη Ενεργού Πληθυσμού ως προς τον συνολικό πληθυσμό [Ρ(Ο·

14)+Ρ(65+)I/ΡΟ100,ως lJη ενεργός πληθuOlJός δηλώνεται το σύνολο του

πληθυσμού που δεν θα μπορούσε να απασxoληθεl αν παρ/στατο ανάγκη και

είναι το πλήθος tων ατόμων του συνολικού πληθυσμού που βρίσκονται στις

μη παραγωγικές ηλικίες 1ων (0-14) και άνω -rωy 65 ειών.

• Ο δεlκτης Εξάρτησης [Ρ(OC14)+Ρ(65+)I/Ρ(15-64)·100,που δηλώνει το ποσοτ6

του μη ενεργού πληθυσμού που αντιστoΙXεf σε 100 άτομο του ενεργού

πληθuOlJoύ,δηλαδή άτομα των παραγωγικών ηλικιών που ανήκουν σε ηλικlες

των (15-64) ειών.

• Ο δείκτης Γήρανσης [P(65+)IP(G-14)1·100,που φανερώνει την σχέση μεταξύ

των δύο κατηγοριών συνιηρούlJενου πληθUO'jJoύ και δεfXΝει πόσοι

συντηρούμενοι γtρaντες αναλογούν σε 100 συντηΡOύμενOuς νtoυς.ΌσO

μικρότερος ε!ναι ο δεlκτης τόσο νεαρότερος είναι ο πληθυσμός,όσο ο δεlκτης

αυξάνει τόσο ο πληθυσμός ωριμάζει ή ηλΙKκi.ινεται.

• Ο δείκτης αντικατάστασης [P(60-64)1P(1G-14)1·100, που δεlχνει κατά πόσο ο

εξερχόlJενος πληθυσμός, Μγω γήρανσης,πληθυσμός από ης ηλικίες του

ενεργού πληθuσμoύ,ανnKαθlστανται από τον ενηλικιούμενο παιδικό

πληθυσμό Ρ(0-14).

Πηγή: Ε.ΣΥ.Ε.

Σύμφωνα με τα στOlχεlα του πίνακα 3.2.2 μπορεί κανείς να συμπεράνει 6!Ι

ο μη ενεργός πληθυσμός του Ν. Μσγνησlας αυξάνει με σημανnKή διαφορά

μεταξύ του 1981 και 1991. Για τον δεlκτη εξάρτησης βtβαια δεν ισχύει το lδιο. Ο

δεlκτης εξάρτησης παρουσιάζει διαχρονικά μεfωση, γεγονός που φανερώνει όη ο

ενεργός πληθυσμός έχει αυξημένη δυνατότητα αποταμίευσης και εττομένως

εττtνδυσης. Ο χαμηλός δείκτης εξάρτησης είναι ένδειξη ικανοποιητικής

προοmικής για τον Νομό Mαγνησfας. Η μεγόλη αύξηση του δείκτη γήρανσης

δηλώνει την γήρανση του συνολικού πληθυσμού του .Νομού, γεγονός που

εττιβεβαιώνει και το γενικότερο φαινόμενο γήραναης 10υ Ελληνικού πληθυσμού. 
Αισιόδοξο ειναι 10 γεγονός της ικανοποιητικής αύξησης του δείκτη

αντικατάστασης, Που φτάνει σε ποσοστό 87,307%, δηλώνοντας υψηλό ποσοστό
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γερονπκού πληθυσμού να ανnKαθlσταται από τον νεανικό πληθυσμό στις

παραγωγικές ηλικlες.

δ κών δεικτών
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ΠΡΟΣΤΟΝ

ΙΥΝΟΛΙΚΟ D1981
[] 199,

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΝΤιΚΑΤλΣΤΑΣΗΣ

3.2.3. Φυσική κ!νηση

Σύμφωνα με στoιxεfα της Ε.ΣΥ.Ε. ο μέσος αριθμός παιδιών που

γεννήθηκαν αττό το 1953 μtxPt το 1980 ήταν 148.000. Από τότε άρχισε η μείωση

των γεννήσεων φτόνσντας στις 101.000 γεννήσεις. Οι 148.000 γεννήσεις στον

Ελλαδικό χώρο αντιστοιχούσαν σε 2,1 παιδιά ανα γυναΙκα σε σνατταραγωγική

ηλιιόα. Αυτός ο αριθμός μtxPt το 1980 έττεσε στα 1,4 παιδιά ανα γυναΙκα. Από

αυτό το φαινόμενο της μεlωσης των γεwήσεων δεν ξέφυγε και ο N.Mαγνησfας".

Το φαινόμενο της μείωσης των γεννήσεων στη Μαγνησία συνεχfζεται και

μετά το 1980 έως το 1987 (πfναKας 3.2.3). Έτσι ο αριθμός των γεννήσιJJN από

2.380 το 1971, αυξάνεται σε 2.573 το 1981 και στη συνέχεια μειώνεται στις 1.973
το 1987. Aντfθετα ο αριθμός των θανάτων αυξάνει αττό 1.437 το 1971, σε 1.847
το 1981 και σε 1928 το 1987.

-

31

l

l



Kεgιάλqιc> J

1987 1.973 1.928 45

Πηγή: Ε.ΣΥ.Ε.-Σταπσπκή της Φυσικής Κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος

Έτους 1988. Αθήνα 1995

Ως απoτtλεσμα έχουμε το ισοζύγιο ΓΕWΉσεις-Θάνστoι να τήνει να

μηδενιστεl (διάγραμμα 3.2.3) μέχρι το 1990 και πιθανών μετά να γlνει αρνηηκό.

Αυτό σημαlνει πως οι συγκεκριμένες γεwιές δεν αναπαράγονται και στο μtλλoν

αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες στην διάρθρωση του οικονομικά ενεργού

πληθυσμού.

κΙ στοΝ.Μα
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Η γενικότερη μεlωση των γΕWΉσεων στο Ν.Μαγνησlας τη συγκεκριμένη

περloδo μελtτης οφεlλεται στη μετάβαση της Ελληνικής επαρχιακής αγροτικής

κοινωνlας σε βιομηχανική ααπκή. Έτσι παρουσιάζεται μια αλλαγή στην έννοια του

προτύπου γσνιμότητας με μια ταυτόχρονη μετατόπιση από το επίπεδο των

συλλογικών ηθών και εθίμUN στα συλλογικά πρότυπα συμπεριφοράς. Παλιότερα

οι πολυμελεlς οικογένειες ήταν ευρύτερα αποδεκτές σε σχέση με ης οικογένειες 
χωρίς παιδιά. Τα τελευταία χρόνια είναι γενικά αποδεκτές οι οικογένειες με 1 ή 2
παιδιά, ενώ η ετπλογή της μη απόκτησης παιδιών δεν αποτελεί πλtoν κοινωνικό

στfγμα. Έτσι παρατηρεlται μια μετάβαση από ένα παραδοσιακό τύπο οικογένειας,
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όπου κυριαρχούσε η ύπαρξη κοινων οικονομικών συμφερόνJων, σε ένα νέο

σύστημα όπου το ατομικό διαθtσιμo εισόδημα αυξάνει, αλλάζει ο ρόλος αντρών

και γυναικών και παρατηρούνται τεχνικές οικογενειακού προγρομματιαμού.

Βέβαια σε όλα αυτά πρooτfθεται και το αυξημένο κόστος ζωής, όπως και η

έλλειψη κραπκής πρόνοιας σε πoλυμελεlς OΙKOγtνειες (επιδόματα.

φoρoaτιαλλαγtς). Αυτό ανoφtρεται γιaτf η επιΘUμlα για ατtόκτηση παιδιών

θεωρεlται συνάρτηση του οικογενειακού εισοδήματος, καθώς και της συμμετοχής

των ΓUΝΑΙKών ατο εργατικό δυναμικό. Άλ/ος παρόγοντας που θεωρεlται πως

εττηρεάζει τη μέιωση των γεχγήαεων εlναι η εσωτερική μετανάστευση προς το

μεγάλα αστικά κtντρα της χώρας και η εξωτερική μετανάστευση σε άλ/ιJ κράτη,

αφού εfναι γνωατό πως το μεγολύτερο μtρoς αυτών που μετανoστεύouν εlναι σε

αναπαραγωγική και οικονομικά ενεργή ηλικία".

Ολοκληρώνοντας το γενικά συμπερόαματα της διαχρονικής εξέλιξης της

φυσικής κfνησης του πληθυσμού ατο N.Mαγνησfας εlναι:

- σημαντική μεlωση των γεννήσEΙJN με ταυτόχρονη αύξηση των θανάτων.

- η μεJωση των γεννήσEUN οδηγεl στην γήρονση του πληθυσμού η οποlα θο

δημιουργήσει άμεσα προβλήματο ατο μέλλον.

3.2.4. Μετανάστευση

Το φαινόμενο της Εσωτερικής και Εξωτερικής Mετανάaτευσης εlναι αρκετά

γνωaτ6 στον Ελληνικό χώρο. Από το 1951 έως το 1961 παρουσιάζονται οι

πρώτες μεroναστεUΤΙKές κινήσεις πρός τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας κα

ΘεσσαλoνlKης Kυρlως, αλλά και το εξωτερικό, ένο φαινόμενο που παίρνει τις

μέγιστες διαστάσεις του την περlοδο του 1961 με 1971. Το πoσαaτό όμως των

μεταναστών μειώνεται ατtό το 1971 και μετά. Η καθορή μετανάστευση προς το

εξωτερικό ανtρxεται συνολικά σε 604.000 χιλ στις δεKαετfες 1951-1971. Όσον
αφορό την εσωτερική μετανάστευση, εκτιμάται ότι πάνω ατtό 2 εκατ. Έλληνες

μετακινήθηκαν την περloδo 1951-1981 προς τα μεγάλα Αστικά κέντρα της

χώρας. Το 71% κω το 66% αυτών πρotρxεται αττό αγροτικές και ημιαστικές

περιοχές της χώρας αντίστοιχα".

Το φαιν6μενο της μετανάaτευσης εlναι διπλά εττιλεκτικό, αφού γlνEτo,

αφαlμαξη ατόμων σε περιφερειακό εττlπεδο και οι εττιλεγόμενες ομάδες

πληθυσμού εfναι στην πλειοψηφία τους κάτω των 35 ετών. Έτσι οικονομικά

ενεργά άτομα εγκαταλείπουν τον τόπο τους με σκοπό την αττόκτηση υψηλότερου

εισοδήματος και την εττΙτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής. Μ'αυτόν τον τρόπο η

εσωτερική μετανάστευση οδήγησε στο φαινόμενο της Αστικοποlησης, το οποίο

εlχε ρσγδαlες εξελlξεις μεταπολεμικά. -
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ΠΙνακας 3.2.4.α:Kaθaρή Εσωτερ. Mετανάστευaη την περιόδο 1966-70 και 1976
80
:::':'ί' '~,i,;:IAE:TIKOE1;iHΛt'IA'ETIKOE::i:A'ΡΟ,ΤΙΚΟΣ,ι

§&;'~Μ~Μίjj,;;;j;"J'J;;;;:~~gλ~ljil~}~:!~~!::J.'i9Α~,::;:;~J";,,ψ'-,-,",:4.19 . ·,1
Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 1,52 -0,4 -3.4
F.Q;t·~~~~t'::iliH::~iQ.1.Q~:~~:~i:J~~i~~ι;QJ!f1~;fu~~:~lr;!ί)~i~~.~::Δ:~~:
Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,86 -0.34 -6.51
1!f.1Ι:i!:ι;r~ΣΚ.Σt;J'Σ"'~'28";';"""""';;;"Ι;66"Ξ·;""5Ξ,:!':a."."",

._~~;D~~;Ξ.~~~1:6~~[~~~~~~ji;i:~~~i~~~~I~~;~::I
Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 2,97 -1,18 -3.9
~iM~!f,OO~~1iΞ~~$::1,Ζ;:ttΙ;~}ρ.;ft~:~Ξ!~:Ηίt;a~~.!!!:i:~::~'[
Ν.τρIΚΑΛΩΝ 0,16 -0,28 -6.01

i::""~;;o~2$:~J~!ff51\i::~;~ ε;~;;~!:Ξ~Τ~.1Σ:;i~~!

Πηγή: KEΠE-Eκθtσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992, Περιφερειακή Πολιτική

ΠΙνακας 3.2.4.γ: Σuνoλ. μετανόστευaη

την περιόδο 1971-1981

ΣΥΝΟΛΟ

~~.~:
Ν.ΜΑΓΝΗΣιΑΣ .(1,03

~:~i:~~t
Ν.ΚΑΡΔΠΣΑΣ ·4,74

-=r:::~;
3 40 -_.~~

ΕΜΑΔΟΣ ' ~

Πηγή: KEΠE-Eκθtσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992, Περιφερειακή Πολιτική

3.2.5. AστιKOπolηση

Αρκετές σλλαγtς παΡOUΣΙόζoνται τα τελευτalα χρόνια ατην διόρθρωση του

πληθυσμού του Ν. Maγνηalaς σε aστιKό' ημιαστικό κοι αγροτικό. Mελεtώντας τον

πfVOKα 3.2.5 βλtπoυμε πως ο νομός Maγνησfaς παρouoιόζει ποσοστιαΙα μείωση

του aστικού πληθυσμού του κατό 0,12% την δεκαεΟΟ 1981-1991, με ταυτόχρονη

αύξηση της ποσοσηαιaς συμμετοχής του ημιαστικού πληθυσμού στο συνολικό

πληθυσμό του νομού κατό 0,72%, ενώ η πoooστιala μεταβολή του αγροτικού

πληθυσμού ε/ναι μικρή και παρουσιόζει μεiωση κατό 0,52%.""

ΠΙνακας3.2.5: Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμούσε Αστικό-Ημιαστικό-Αγροτικό

Ι ""''''''''.":.:,,. "'"Ι,·; "ο. ETOE'::;'AETIKOEe:HIιIIAE'lIKOE'::;'JIrpOTIKOEI

IΝ.:MAtrΝΗΣLA'Σ ,,' 198~Ι:~~:::ii.5~~~~_!.>::~::\~l::::: ,1~.~J9, ,!~!~~~~~~::;::~
ι ' 1991 ... ' 58,~1 ".' .5.1....'" 25,80'
ΙΘΕΣΣΑΛΙΑ 198158,10 11,60 30,30
Ι 1991 58,90 12,90 28.20
ι .
'ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1981 42,20 '4,60 43,20
i 1991 43.60 '6,40 40,00 Ι
Πηγή:1) Ε.ΣΥ.Ε.-ΠρογμαTlκόςπληθυσμόςτης Ελλόδος 1980-81

2) Ε.ΣΥ.Ε.-Πραγματικόςπληθυσμός της Ελλόδος 1990-91
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Κεφάλαιο 3

Η τελευταlα μεταβολή του αγροτικού πληθυαμού oφεiλεται στο φαινόμενο

μετόβοοης από την αγροτικού τύπου οικογένεια ατην αατικού τύπου, καθώς

επfσης και ατην μετακινηση της απασχόλησης του πληθuαμoύ από τον

πρωτογενή τομέα πρός τον δευτερογενή και κυρΙως προς τον τριτογενή και τις

υπηρεσfες.

-
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4.1. Απασχόληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ4

Οικονομικάχαρακτηριστικά

Orκoνoμκάra:aκml2fQljxb

Η απασχόληση ειναι ένα από τα οικονομικά χαρακτηριστικάπου μποραύν

να δώσουν συνολική εικόνα της οικονομικής κατάσ;τασης ενός νομού, όπως και

της διάρθρωσης του ενεργού πληθυσμού, 1WV απασχoλoύμtνIJN και των

σνtργωv μέσα σ'συτ6ν. ΣΤOν"1ΊfναKα 4.1.α, παρουσιάζονται αριθμοl με τους

απαaχoλoύμενoυς σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους του Ν.Μσγνησlας,

καθώς και τα ποσοστά αυτών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των

απασχoλoύμενωv σ'6λους τους παραπάνω τoμεfς, για την πεploδo 1971-1991.
Από την μελέτη του πlνακα 4.1.α, καταλήγουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα:

- οι απασχολούμενοι στον τομέα της γεωργlας, κτηνΟΤΡοφlας, αλιεfας, μειώνονται

διαχρονικά, Το ποσοστά των απασχολούμενων στον τομέα αυτό έπεσε από το

35,06% το 1971, σε 27,20% το 1981 και τελικά σε 18,28% το 1991.

- το ποσοστά των απασχoλoύμενωv σε λoτoμεlα, αλυκές, oρυχεfα, μεταλλεΙα ειναι

μικρό, της τάξης του 0,44% το 1971. Το ποσοστό αυτών μειώνεται στο 0,34% το

1981 και αυξ6νετα. ξανά στο 0,495 το 1991.

- οι απασχολούμενοι στην β!oμηxανfα και στις μεταποιητικές μονάδες

παρουσιάζουν δtαKυμόνσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό τους ΣUΞόνεται από το

20,94% το 1971, σε 25,22% το 1981 και παρουσιάζει με-γάλη μάιxJη στο 20,17%
κατά το 1991. Η μεw.ιση αυτή οφείλεται κυΡό;.>ς στο κλttσιμo μεγάλων

μεταποιητικών μονάδων στο N.Mαγνησfας κατά την δεKαετfα του '80.

- οι απασχολούμενοι στον οικοδομικό τομέα και στα δημόσια tpγα παραμένουν

σταθεροl γύρω στο 10%, χωρlς μεγάλες αλλογές δtaχpoνιKά.

- οι απαaχoλoύμενoι στον εμπορικό,τουριστικό τoμtα παρουσιάζουν μικρή

μεlωση από το 1971 στο 1981. Συγκεκριμένα από 13,40% το 1971, μειώνονται

στο 11,84% το 1981, ενώ κατά τις τελευταlες μετρήσεις το 1991 αυξόνεται το

ποσοστό τους στο 21,87%.

- το ποσοστό των απασχoλoύμενωv στις μεταφορές, αποθηκεύσεις,

mικοινωvlες,τράπεζες και ασφάλειες παρουσιάζει μικρές μεταβoλtς, ενώ κατά

την περίοδο 1971-1991 μπορούμε να θεωρήσουμε πως διατηρε/ται σταθερό.

-<>ι απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέσ και κυρίως στις υπηρεσίες συνεχώς

αυξάνονιοι.Τα ποσοστά αυτών από 10,74% το 1971, γίνοντοι 14,03% το 1981 -
και τελικά οδηγούντοι στο 17,86% το 1991.
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ΠΙνακας 4.1.α: Αριθμoi και ποσοστό απασχολούμενων κατό ομόδες κλόδων

οlκονο ικ' δ lότ τά ν π lοδο 1971-1991 στο Ν. Μα σlα

Πηyιj:1) Περιοδικό "Εmλογή", τεύχος 1995
2) Ε.ΣΥ.Ε. - Aπoτελtσματα απογραφής πληθυσμoύ-t<ατolκων,1971, Ν.

Mαyνησfας

3) Ε.ΣΥ.Ε. - Aπoτελtσματα απογραφής πληθυσμού-κατοlκων,1981, Ν.

Mαyνησfας

4) Ε.ΣΥ.Ε. - Αναλυτικό στοιχείααπ'την απογραφή πληθυσμού,1991, Ν.

Mαyνησlας

Συγκρlνοντας τα στοιχεία που έχουμε για ταν ενεργό πληθυσμό,

απασχολούμενους και τους ανέργους στο N.Moyνησlας (πfναKας 4.1.β), σε

σχέση μ'αυτό για την Θεσσαλlα και όλη τη χώρα, σuμπεραlνoυμε:

- ο ενεργός πληθυσμός του N.Moyνησlας βρlσκεταl συνεχώς σε χαμηλότερό

ποσοστό από αυτό της θεσσαλJας και όλης της χώρας, για όλη την περlοδο

1961-1991.

- το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που απασχολεlται στο N.Mαyνησlας

εlναι χαμηλότερο του σντlστοιχου ποσοστού για τη Θεσσαλlα και για το σύνολο

της χώρας. Η διαφορό αυτή μειώνεται με το πtρασμα του χρόνου.

- το ποσοστό των Ανέργων στην ΜαΥνησlσ το 1961 εlναι σχεδόν διπλόσιο αυτού

όλης της χώρας. Κατό την περΙοδο 1971-1981 μειώνεται το ποσοστό των
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Avtp'fIJN και εξισώνεται μ'αυτό της Θεαααλlας και του συνόλου της )(ώρας. Το

1991 ττορατηρεlται ξανά αύξηση της ανεργlας στσν νομό, η ανεργΙα γlνεται

σχεδόν τρmλάσια αυτής του 1961, το ποσοστό της υπερβαlνει το αντlστοιχο

ποσοστό της Θεσσαλlας και του συνόλου της χώρας.

~----' -- ':-JI1i 'iuΓΤ5ιίt:::;",,>ι. !ι8'~:illi,,:;ιι;Ct'J~, ~,:ϊ. .. -~ ~.,:'I.. ~'__.'~ ~,

ΑΓιΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟI 3.340.623 3.141.684 3.387.990 3.571.426 39,84 35,84 34.79 34,81
.. .. ~ :r.ιι~·""_~'''''Γ·'''ο·'·''''·'''C·''·''''~''-''IiIιIi·'~I·''··''. ',t:ιι.: ~~,."._"-I ·'.~~·.::::.IΛI"'"",,·,,:::. ..,-~;.,;;,::: """",:!

Πηγή:1) Περιοδικό "Εmλογή", τεύχος 1995
2) Ε.ΣΥ.Ε. .. Aπoτελtσματα απογραφής πληθυσμoιkατolKων, 1971, Ν.

Mαγνησfας

3) Ε.ΣΥ.Ε. .. Aπoτελtσματα απογραφής πληθuσμoύ-καΤOIKων,1981, Ν.

Mαγνησfας

4) Ε.ΣΥ.Ε... Αναλυτικά ατoιXεlα αιτΊηναπογραφήπληθυσμού,1991, Ν.
Mαyνησfας

Σχημαπκά, το πως μεταβάλλονται τα ποσοστά του ενεργού πληθυσμού,

των απασχολούμενων και των ανtp'fIJN ατον N.Mαγνησfας σε σχέση μ'αυτά της

Θεαααλlας και του συνόλου της χώρας, φalνoνται στα διαγράμματα 4.1.α, β, γ.

Τα διαγράμματα παρουσιάζουν σχημαπκά αυτές τις διαφοροποιήσεις για κάθε

περlοδο, αττ6 το 1961 έως το 1991.
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Δι α 4.1.α: Ποσοστό ενεργού πλ θυσμού επΙ του ΣWOλΙKoύ

60,00 -r~'"

.. 0,00 rcΞ::::J' JlΙ--:-:=:r::Τ=l--;:::::::r"lt=,--;:::;::r=Γll

10,00

0,00 -1-"""''''''
% 1961 % 1971 % 1981

Ι:::ΙΕΝΕΡΓΟΙΝ.ΜλΓΝΗΣlλΣ

ι:ι ΕΝ Ε ΡΓΟ Ι θ Ε ΣΣλΛlλΣ

ΟΕΝΕΡΓΟΙΣΥΝΟΛον ΧΟΡλΣ

% 1991

Δι ϊ~;:~:~π~οσ;οστiό~;;~ολ~OU~'~ενιJN;~επ~I~τo~υ~σ~υ~\IO;λJ;K;O~ύ~'....
"0,00

30.00

20,00

10,00

0,00

Ι

Ι

7t 1.61 % 1811 % 1"1 " 1"91
αλΠλΣΧΟΛΟ ΥΜ ΕΝΟ Ι Ν .ΜλΓΝΗΣlλΣ

αλΠλΣΧΟΛονΜΕΝΟlθΕΣΣλΛlλΣ

[]λΠλΣΧΟΛΟ νΜ ΕΝΟ Ι ΣΥΚΟΛΟV ΧΟΡλΣ

Δι(ΙΥοαμμα 4.1.ν: Ποσοστά αdoνωv επί του ΣWOλΙKoύ

6,00

",00

3,00
f- \

-
2,00 ;. -

.
1.00

, -.
Ι·;·· Ι •...

Ή".-.0.00

" 1961 % 1971 '" 1981 " 1991
[]λΝΕΡΓΟI Ν.ΜλΓΝΗΣlλΣ

Ι[]λΝ Ε ΡΓΟ Ι θ ΕΣΣλΛlλΣ

[]λΝΕΡΓΟΙ ΣνΝΟΛον ΧΟΡλΣ

4.2. Κατά Κεφαλήν Προιόν

Το κατό κεφαλήν προιόν οφεΙλει τις μεταβολές του σε συγκεκριμένους

οικονομικούς τομεΙς, που αποφαOlστικό πλέσν συντελούν στην διαμόρφωση του.

Συγκεκριμένα η βΙOμηχανfα επηρεόζει όμεσα το Kaτό κεφαλήν προιόν,
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συντελώντας οτην όυξηοη του οε περιοχές που παρσυσιόζοw αυξημένη

βιομηχανική δραστηριότητα. Aντfθετα η γεωργική δραστηριότητα είναι

ανασταλτικός παρόγοντας στην όναδσ του κατό κεφαλήν πρσιόντσς. Από την

μελέτη του πfναKα 4.2.α και 4.2.β, συμπεραlνoυμε πως όντως η βιομηχανική

δραστηριότητα στον Ν.Μαγνησlας έχει δώσει υψηλότερες τιμές απ'ότι στην

υπόλοιπη Θεσσαλlα. Πέρα όμως αττό την συμβολή του όγκου της βιομηχανικής

παραγωγής, το ύψος τou κατό κεφαλήν πρσιόντaς εξαρτόταl πολύ σημσντικό και

αττ6 το επlπεδο της παραγωγικότητας σ'όλσυς τους' τομείς της οικσνσμlος. Οι

τιμές του κατό κεφαλήν πρσιόVτoς στον N.Mαγνησfας αττσδεικνύει πως η

παραγωγικότητα του νομού ειναι η υψηλότερη στην περιφtρεια Θεσσαλlας και

αττό τις υψηλότερες στην χώρα.

Πlνακας 4.2.α: Κατό κεφαλήν πρσιόν και κατ'απσΣΧσλσύμενσ συνολικό πρσιόν

1979 (σε χολ. δρχ. και τρέχουοεςτιμές) και μέσσς ετήοιος ρυθμόςμεταβολήςΑΕΠ

1970-79 σε τι 1970

Διόγραμμα 4.2.α: Κατό κεφαλήν πρσιόν και κατ'απσΣΧολσύμενσ συνολικό

ποοιόν 19791σε Χιλ. δΡΧ.)
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ΧΩΡΑΣ

α ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΡΟΙΟΝ .
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Πηγή: Παvεmστήμιο Θεσααλlας, 1994, ·Χωροταξlκή Mελtτη Ν. Mαyvησlας·

ΔI{ιΥρσμμα 4.2.β: Πoσoσrιαlα

Π στο σiινoλo ώ

διόρθρωση "ΙΟυ Ακαθόριστου

, κατά "10 , το 1970
Περιφερειακού

ι

ι

ι
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N.ΛN"IrAΣ Ν.IιιΜΝΗΣIΑΣ N.TPlIW'OH Ν.ΚΑΡΔΠΣλΣ

Ο% nPΩTOrENI-tI

!g~~gro~~~I-tI

Πηγή: ΚΕΠΕ-Εκθέαεις 24 για "10 πρόγραμμα 1988-1992, Περιφερειακή Πολιτική

ΔI{ιΥραμμα 4.2.γ: ΠoσoσrιαIα διάρθρωση του Ακαθόριατου Περιφερειακού

Πooιόνroc στο σiNoλo mc Υώοοc, κατά "IOυεk, το 1980
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Ν.IιΙΙΝ"ΝΗΣIΑΣ Ν.ΤΡιI<Αι"()Ν Ν,I<ΑΡΔιΤΣΑΣ Σ>'ΝΟΛΟ

""''''ϊ:%ΠΡΩΤΟΓΕΝI-tΣ ΣΙ .0% ΔΕΥ"lΈf'OΓΕΝΗΣ

0% TPlTOfENl-tt

Πηγή: ΚΕΠΕ-Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992, Περιφερειακή Πολιτική
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4.3. Εισόδημα

()ιr(ΟVOUlJ(άνaoακΠIDΚmΚ.ά

Αρχlζοντας με το κατό κεφαλήν εισόδημα. διαθέσιμο ιδιωτικό και ιδιωτικό

ιθVΙKό, τα στotχεlα που UΠΌΡXOυν αναφtρoνται στις τρεις Xωρικlς ενότητες του

Ν. Mαγνησfας, της Θεσσαλfας, του συνόλου της χώρας και αναφtρoνται στα

απογραφικό tτη του 1961,1971 και 1981". Παρατηρώντας τον πlνακα 4.3.α,

βλtπoυμε πως ο N.Mαγνησfας παΡOUΣΙόζει τιμές ιδιωτικού εθνικού εισοδήματος

πολύ κοντό στις τιμtς τις ΘεσσαJ!fας και λιγο χαμηλότερεςαπό τις αντlστοιχεςγια

το σύvαλo της χώρας. Το διαθtσιμo ιδιωτικό εισόδημα του νομού επlσης KΙνεfται

σε τιμtς πολύ κοντό σΌυτές της Θεσσαλfας και του συνόλου της χώρας.

Συγκεκριμένα παΡOUΣιόζει τιμtς λιγο υψηλότερες από τις αντΙστοιχες της

περιφέρειας της Θεσσαλ/ας και λιγο χαμηλότερες από αυτές του συνόλου της

χώρας.

-
ΔIΑΘΕΣIΜΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

i
30.919 180.737 i

ι

Πηγή: Περιοδικό" Επιλογή", τεύχος 1995

Οι Kαταθtσεις τtλoς, διακΡlνονται στις Kαταθtσεις τσμιευτrrρIoυ,

προθεσμΙσς, όψεως, Εκτός από αυτές θα παρουσιόσουμε ( πίνακας 4.3.β) και τις

τιμές του συνόλου των καταθέσεων καθώς και του συνόλου σττοτσμιευτικων

καταθέσεων για τα tτη από το 1990 έως το 1993 για τις τρεις χωρικές ενότητες

του N.Mαγνησfας, της Θεσσαλlας και του συνόλου της χώρας. ΣυγκΡlνοντας τα

στoΙXεJα των τριών χωρικών ενοτήτων βλtπoυμε πως ο Ν.Μαγνησlας

παρουσιόζει γενικό πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με αυτές κυρlως της

πεpιφtpειας Θεσσαλfας".
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30.78628.06626.31926.461ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟθΕΣΜIΑΣ

~~ii~t[~~Τ~~~r1Τf~~f1j

ΣVNOΛO

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΩΝ

e~~~~=-.. :.:., ,;_ '~:..1 :_ _=- "'-::-.,-;: J:: •.•

Πηγή: Περιοδικό·Επιλογή·, τεύχος 1995
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4.4. Επενδύσεις

J

J
J
J

Η σwολική οικονομική επfδoση μιας χώρσς και οχαρσκτηρισμός της

οικονομlας της ως πΡοοδεύουσας αντσνακλόται στην κστ'εξοχήν ποσοτική και.

ποιοτική στόθμη των επενδύσεων που πρσγμστοποιούνται. Οι επενδύσεις έχουν

πολύπλευρες και πολλαπλές εmπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή μιας

χώρσς γιατl:

- προσφέρουν νέες ευκαιΡΙες απσσχόλησης περιορΙζοντας έτσι την σνεργlα.

- επιταχύνοw τις διαδΙKασfες οικονομικής σνόmυξης.

- έχουν σοβαρές σνσδιανεμητικές επιπτώσεις στις παρσγωγικές τόξεις και τις

διόφοΡες περιοχές.
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- αποτελούν τον ασφaλtστερo αγωγό για την προαγωγή της τε)(VOλoV'κής

προόδου. εφ6σων με τις επενδύσεις ενσωματώνεται στην παραγωγική διaδΙKασlα

η σύγχρονη τε)(VOλoγlα.

Στον πlvoκα 4.4.α. παρouσιόζoντaι σε εκατομμύρια δραχμές για το 1981.
οι επενδύσεις τόσο για τον N.Maγνησfας όσο και για την περιφtρεια Θεσσαλfας

ΚΟ1 για το σύνoλD της χωρας. Εlναι πλtαν φανερή η σχέση μεγεθιiιν στην οποlα

αναφερόμαστε. Kaθιίις και το ·μφlδιo· που Kατaλaμβόνει ο νομός στο σύνολο

των επενδύσεων στην χωρα μας. .

ΠΙνακας 4.4.α: Ιδιωτικές ΚΟ1 δημόσιες επενδύσεις στον N.Mαγνησfας. στοιχεlα

1981 σε εκ.δ

Πηγή: Περιοδικό· επιλογή·. τεύχος 1995

Στον πfνaKα 4.4.β παρouσιόζoντaι τα ποσοστό των επενδύσεων κατό

τoμta, βόση του Ν. 1262/82. Παρατηρούμε ότι ο δευτερογενής τομέας αποτελεί το

κύριο πεδlo επενδύσεων ",α ταν N.Maγνησfας aλλό ΚΟ1 όλη τη Θεσσaλlα.

σuγκεντpωνoντaς ποαοστό που υπερβafνouν το 70%. AKoλDυθoύν ο τριτογενής

τομέας -στην Maγνησfα- με ποαοατό 17,19%. που εlναι και το μεγαλύτερο στην

περιφtρεια Θεσσaλlας. Το ενδιaφtρoν των επενδυτων ",α ταν τριτογενή τομέα

φalνετaι να αKoλDuθεf τις αυξήσεις της απασχόλησης σ'αυτόν τον τoμtα που

διαχρονικό auξόνετoι διαρκως. κυρ!ως στις υπηρεσfες και τον τουρισμό. Ο

πρωτογενής τoμtας στο N.Maγνησfας σuγκεντρωνει το μικρότερο ποαοστό,

5,08% ΚΟ1 aττ'6τι φalνετoι το ενδιαφtρoν των επενδυτων σUΓKεντριiινετaι κυρ!ως

στον τομέα της βιoμηxaνlας και μεταποlησης.

ΠΙνακας 4.4.β: Ποαοστιαla διόρθρωση Επενδύσεων του Ν.1262/82 κατό τομέα

τη περlοδο 1988-1992
·"Ψ';;·"';""ξ;·;;·'·';':;;·"·Ψ_~;~·IPΠtXFIIHΣ..ΣYNaIIO
~I?~IA !']ld;~:;~jj!~Η~!j~;Ι1§f.:~Σ:~f;:~~_QO.~ \,: ..:iili;i.~.4!I!!~ii;;:{' ~Q9.ΡΡ..::
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 10,13 82.89 6.97 100.00

i~.:~:~,""{L"QΙ·j[11~;~!'1"';~Τ:;:;"''''': ~~~~''''''~;: ",,:;ο: ::: ...
!NMPΔϊϊiAΣ 14:jiϊΕΞΞΞ:,'ί9,1ϊ2 ····6.88 ,'"'' 100.00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΑΣ 8.15 67,82 24.03 100.00

Πηγή: KEΠE-Eκθtσεις 24 για το πρόγραμμα1988-1992. πέριφερειακή Πολιτική
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ΔιόΥραμμα 4.4.α: Πoσoστιala διόρθρωση Επενδύσε<ιΝ του Ν.1262/θ2 Kaτό

το ta
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Μια όλλη μέθοδος υπoλoγιaμoύ Τ<ιΝ επενδύσεων βaσfζετaι στην

εφαρμογή δεικτών δημoσlων επενδύσεων. Τέτοιοι δεlκτες μπορούν να

υποβοηθήσουν στη χόραξη περιφερειακής πολιτικής σε επfπεδo νομού σπς εξής

mpomώoEIς.

- στο γενικό καθορισμό της προτεροιότητας και του βαθμού της ανamuξιaκής

ενfΣXυσης που aπoιτεlτ01 για κόθε νομό.

- στη γενική πoλmιtή aξιoπolησης Τ<ιΝ φUΣΙKι,;,., πόρ<ιΝ του Ελληνικού χώρου.

- στον καθορισμό του βαθμού βελτfUXJης της γενικής υποδομής Τ<ιΝ διaφόρ<ιN

νομών,

Ι

Ι

j

Ι

Ι

J

J

- στην aπoτελεσματιKή διόθεση και εφαρμογή Τ<ιΝ βασικών αναπτυξιακών μta<ιN

και μέτρ<ιΝ περιφερειακής σημασfας.

Οι επιλογή Τ<ιΝ δεικτών για τον καθορισμό της κστανομής Τ<ιΝ δημaσfων

επενδύσεων στους νομούς aποτελεί μια επιλογή που βασfζεται κυρΙως στους

εξής λόγouς:

- οι εξεταζόμενες επενδύσεις νό'ναι το ασφaλtστερo και ισχυρότερο μέσο

οικονομικής aνόmuξης, εφόσον αUTtς κστανεμηθούν Kaτόλληλα στο χώρο,

- οι δεlκτες αυτοl να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολο για τον καθορισμό της

κατανομής Τ<ιΝ δημοσlων επενδύσεων στους νομούς,

45



1

Οι δεΙιαες" που χρησιμοποιούμε εlναι:

Eπ~ Ενδεικτικός δεlκτης κατανομής του συνολικού μεγέθους των περιφερειακών

δημoαfων επενδύσεων 1Tjς χώρας στο νομό n.
Nn= Ενδεικτικός δεlΚ1Tjς καθορισμού των συνολικών κατά κεφαλήν δημoσfων

περιφερειακών επενδύσεων του νομού n, βάσει των avTIσTOlxων κατά κεφαλήν

επενδύσεων του συνόλου της χώρας.

Wn= Πραγματικός δεlκτης Ι.\ατανομής του συνολικού μεγέθους των

περιφερειακών δημoσlων επενδύσεων 1Tjς χώρας στο νομό n.
Ln= Πραγματικός δεlΚ1Tjς καθορισμού των συνολικών κατά κεφαλήν δημοσίων

περιφερειακών επενδύσεων του νομού n, βάσει των σντιστοlχων κατά κεφαλήν

επενδύσεων του συνόλου της χώρας.

Πηγή: KEΠE-Mελtτες 40, Δεlκτες Περιφερειακής AΝΆΤΠUξης της Ελλάδας

Παρατηρώντας το διάγραμμα 4.4. γ, βλtττoυμε πως βάση αυτών των

δεικτών ο N.Mσγνησlας χαρακτηρlζετοι ως περ.,χή δυναμικής ανάπτυξης, από

πς μoναδικtς στην περιφtρεια θεσσαλlας μαζί με το Ν. Λάρισας. Αυτός ο

χαρακτηρισμός απoδlδεται στους δύο νομούς εlτε χρησιμοποιήσουμε ης

ενδεικτικές τιμές των δεικτών τους, εlτε τις πραγματικtς. Αντιθετα οι νομοl

Τρικάλων και Καρδ/τσας δεν ειναι περιοχές δυναμικής ΣΝΆΤΠUξης,

xαρακτηρlζoνται εlτε ως προβληματικές περιοχές, εfrε ως αναmuσόμενες

περιοχές με βάση αυτούς τους δεlκτες.

1
Ι

]

Ι

J
J

Ι

Ν. ΤΡ/ΚΑΛΩΝ 0,0039 2,801 0,018 1,306

J

t
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ΚΕΦΑΛΑ'05

Κοινωνικά χαρακτηριστικά

5.1. ΑεΙκτες Κοινωνικής ΕυημερΙας

Η μελέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής γiνεται μέσω της

μελέτης των διαφόρων δεικτών κοινωνικής ευημέριας" και της εξέλιξης τους. Λόγω

της ύπαρξης πολλών τέτοιων δ<ικτών έχουν επιλεγεf ορισμένοι που θεωρούνται

χαρακτηριστικοΙ και που μπορούν να πpααδιoρlαoυν τα κοινωνικά χαρακτηριαπκά

του Ν. Mαγνηαfας. Μέσω αυτών των δεικτών γlνεται αυaχtτιαη μεταξύ των χωρικών

ενοτήτων των νομών της Θεσσαλfας. της περιφtρειας της ΘεσσαλΙας και του

συνόλου της )(ώρας".

Αρχικά γiνεται αναφορά σε δεlκτες που εfναι σε θtση να περιγράψουν την

κατάσταση του οδικού δικτύου του Ν. Μαγνησlας και να το σuaχετfσouν μ'αυτό των

υπόλοιπων χωρικών ενοτήτων που επιλέχθηκαν. Οι δεlκτες που

χρησιμοποιήθηκαν εfναι:

- το συνολικό μήκος του KυκλoφoΡOύμενou οδικού δικτύου

- ΤΟ μήκος του πλήρους ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου

- το ποσοστό του πλήρως ασφαλτοστρωμtvou οδικού δικτύου επf του cnM:>λιKoύ

Kυκλoφoρoύμεvou οδικού δικτύου

- τα χλμ. του συνολικού Kυκλoφoρoύμενou οδικού δικτύου/100 τ.χλμ.

- τα επιβατηγά 1.χ./1ΟΟ κατοlκους

Από τη μελέτη των δεικτών κοινωνικής ευημερiας καταλήξαμε σε συγκεκριμένα

συμπεράσματα για τη κατάσταση του οδικού δικτύου στο N.Mσγνησiας":

- ο Ν. Mαγνησlας όσον αφορά το συνολικό μήκος του KυκλoφOρoύμενou οδικού

δικτύου (πfναKας 5.1.α) και του συνολικού μήκους του πλήρως ασφαλτοστρωμένου

οδικού δικτύου (πlναKας 5.1.β). για το έτος 1986, έρχεται δεύτερος μετά το

Ν.Λάρισας.

- ως προς το ποσοστό του πλήρως ασφαλroστpωμtvou οδικού δικτύου επf του

συνολικού (πfvαKας 5.1 γ), για το ίδιο έτος, ο N.Mαγνησfας έρχεται πρώτος σττ6

τους νομούς της Θεσσαλίας, παρουσιάζοντας τιμές μεγαλύτερες σττό αυτές της

περιφέρειας Θεσσαλίας και του σύνολου της χώρας.

- ως πρ6ς τα χλμ του συνολικού κυκλοφορούμενου οδικού δικτύου ανα 100 τ.χλμ

(πiναKας 5.1.δ), ο N,Mαγνησfας έρχετσι πρώτος. για το έτος 1986, από τους

47



J

J

J
Ι

]

J

)

-

νομούς της Θεσσaλlας, παρouσιόζoντας υψηλότερες τιμές από αυτές της

περιφέρειας Θεσσaλlaς και του συνόλου της χώρος.

- τέλος τα εmβατηγά Ι.Χ. που αντιστοιχούν σε 100 κατοΙκους (πίνακας 5.1.ε) εlναι

περισσότερο για τον Ν.Μαγνησίας απ'ότι σε κάθε άΜο νομό της Θεσσaλlaς. Ο

δεlκτης αυτός υπολογ!στηκε για τα έτη 1982 και 1985 και βλέπουμε πως στον

Ν.Μαγνησίας παρουσιόζει υψηλότερες τιμές από τη. περιφέρεια Θεσσαλlας, ενώ

ταυτόχροναπαρουσιάζειχαμηλότερεςτιμές από το σύνολο της χώρας.
•

Στην συνέχεια αναφερόμαστε σε δεικτες που είναι σε θέση να περιγράψουν

την Υγεία και Πράνοια στον Ν.Μαγνησίας. Οι υπό εξέταση δεικτες ειναι:

- οι νοσοκομειακές κλινες ανά 1000 κατοlκους.

- οι ιατροl που αντιστοιχούν σε 1000 κατοlκους.

Από τη μελέτη των παραπΆvΩ δειΚlών συμπεραlνουμεπως ο τομέας της Υγεlας

Πρόνοιαςστον N.Mαγνησfαςδεν παραυσιάζει μεγάλα προβλήματακαι πως εlνaι σε

εUVOlκότερη κατόστοση από αυτή των υπολοlπων νομών της Θεσσaλlας.

Συγκεκριμένα:

- αt νοσοκομειακές κλινες που αντιστοιχούν σε 1000 KατolKOυς (πlνακας 5.1.στ), για

τα έτη 1981 και 1985, παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές τους στσv Ν.Μαγνησlας,

βρlσKoντaι υψηλότερα από τις αντfστoΙXες τιμές της περιφέρειας Θεσσaλlας και

πολύ KΣVΤΌ σ'αυτές του συνόλου της χώρας.

- οι ιατρol που αντιστοιχούν σε 1000 KaτoIKOυς για τα έτη 1980 κοι 1985, ειναι

περισσότεροι στον N.Mαγνησfας (πίνακας 5.1.ζ). Ο παραπάνω δείκτης παlρνει τις

μεγαλύτερες τιμές του στaν Ν.Μαγνησlας, τιμές που όμως βρlσκoντaι πολύ

χαμηλότερα από αυτές του σwόλou της χώρας. Βλέπουμε δηλαδή πως ενώ ο

Ν.Μαγνησίας βρ/σKετaι σε καλύτερη κατόσταση από τους υπόλοιπους νομούς της

Θεσσaλlας όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, κατά τα άλ/a όλη η περιφέρεια

Θεσσaλlας φαlνετaι να παρουσιόζει έλ/ειψη σε ειδικευμένο ιατρικό πρooωmKό,

συγκριτικά πάντα με το σύνολο της χώρας.

Για τις κλινες ξενaδoχειUN που αντιστοιχούν σε 1000 κατοlκους (πlνaKας

5.1.η), για τα έτη 1982 και 1985, οι τιμές για τον Ν.Μαγνησlας ειναι μεγαλύτερες

από αυτές TUN υπόλαtπων νομών τις Θεσσαλlας και από αυτές του συνόλου της

χώρας, ειδικά το έτος 1985. Ειναι φανερή πλέον η υπεροχή της τουριστικής

υποδομής στον νομό Θεσσαλlσς καθώς και η αυξημένη τουριστική ζήτηση σ'αυτήν.

Για τον δεlκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για ol~ιαKή χρήση σε ΚWH

(πίνακας 5.1.θ), παρaτηρεlται το 1981-1985 σημαντική αύξηση σε όλα τα επΙπεδα

για όλους τους νομούς της χώρας, κατατάσοντας τον Ν.ΜαγνησΙας από τους

πρώτους σε κατανάλωση στην περιφέρεια ΘεσσαλΙας. Το !διο φαινόμενο

παρατηρείται και στην κστά κεφαλήν κατανόλωση οικιακής ηλεκτρικήςενέργειας σε
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ΚWH (πfνακας 5.1.1), όπου ο Ν.Μαγνησlας παρουσιάζει την υψηλότερη

κατανάλωση την πεploδo 1981-1985.

τοστρωμένου οδικού δικτύου, 1986(χλμ.)

Όσον αφορά τις τηλεφu.NlKές συσκευές ανά 100 KατolKOuς (πfναKας 5.1.κ).

για τα έτη 1981 και 1985, ο Ν.Μαγνησlας υπερέχει tναντι των~ νομών της

Θεσσαλlας, παρουσιάζοντας τιμές υψηλότερες από αυτές της πεpιφtρειας

Θεσσαλfας, αλλά μικρότερες από αυτές του συνόλου της χώρας. φανερώνοντας την

γενικότερη ατταlτηση για τη βελτfωση του τηλεπικοινωνιακού δΙKτUOυ στον νομό.

ϊΙΙϊ
Ν.ΛΑΡIΣΑΣ 369 782 1.151
......"...,.,..,,...,,, ....;;;<1!..."""""""'''''·'''''''''''"'''~'ω~ii;;':';';niίi:~j·Miill!i~:..'J;ffiiii;m;;ii~ϊm.

Ν.1ΡIΚΑΛΩΝ 256 570 826
ϊϊ~~~:~~:::;;~~::~f1!1Ξ~~~

~~Σ 6.671 28.~ 37.997 Ι

Πηγή: KEΠE-Eκθtσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. Περιφερειακή Πολιτική

.,.
""':~

'Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 369 458 827

IN"iAmd-i",;~ =-' ο'." ~~!- .., ..'.- -- ~-

Ι:~:~~Ρ'l::"'-"";;"~:~~~~I·--·_··,,·_···,··········_--~·~_··_···:;α:....l
,ΣΥΝΟΛΟ
<Ελ/ΑΔΟΣ 8.880 18.076 26.756

Πηγή: KEΠE-Eκθtσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. Περιφερειακή Πολιτική

-
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Πίνακας 5,1.γ: % πλήρως ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου επl του συνολικού

Kυκλ~ρoύ~ενoυ δικτύου
i.:iij~::;::;::i::.,::::: ...:;::::ii;ι.~j,. ...,.
'θE~4'''.i,' -"""'11'- .ι -;J'!\~;;,;;;;;,;..,'- .,ι;Ν

,Ν.ΛΑΡIΣΑΣ 71.85
,...,,,'~':.'4"J:'::"B;~'m!!E:!'!'!~~""';!'
N.~Eo"lII.J,55 ,';,
:;,t;:;;~ir.:::~.,;"'.;;;...:;;~:;;.;;;;~;,i;;",:: .~

Ν.1ΡΙΚΑΛΩΝ 61.14
N:ΚApΔΠfAΣ""6772 '

ι __ ι

ΣVNOΛO

ΕΛΛΑΔΟΣ 70,42

Πηγή: ΚΕΠΕ,Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. ΠεριφεΡειακή Πολιτική
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Κοιγιψικά κσρσκmρκmκά

Πίνακας 5.1.δ: Χλμ. συνολικού κuκλοφορούμενοu οδικού δlκτύοu/100 τ.χλμ.

ΣΥΝΟΛΟ 288
ΕλΛΑΔΟΣ •

Πηγή: ΚΕΠΕ-Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα1988-1992, Περιφερειακή ΠολΙTlκή

Ι

]

Ι

Ι

ΣΥΝΟΛΟ 9 4 1'4
ΕΛΛΑΔΟΣ • ~

Πηγή: ΚΕΠΕ-Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. Περιφερειακή ΠολιTlκή

Ν.1ΡΙΚΑΛΩΝ 3,7 3,7
. _ :=';:?-2..9..:::;;,;;~:::;;';:~β~~

ΣΥΝΟΛΟ

:ΕλΛΑΔΟΣ 6,1 5,5 ί

Πηγή: ΚΕΠΕ-Εκθέσεlς 24 για το πρόγραμμα 1988-1992, Περιφερειακή Πολιτική

Πηγή: ΚΕΠΕ·Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα 1988·1992, Περιφερειακή Πολιτική

2.9

1,8
.0,9 ••.

2,5

1,3
1,1 -

Πίνακας 5.1.ζ: lστροΙ/1ΟΟ0 κατοΙκοuς

"""''':''::f.::;~;;..!t:~~''' .:~ 'Ι:;:

lθεΣΣΜIΑ.C:;;:";·:·:'j,~ .1.8··

~Ni.MiiPiIΣA.r.. 1,5 1,7
~'-:'-:Τ;'~1,6'e"'ζl:~""-

~.:!!!;,...;;;;;,; ..

Ν.1ΡIΚΑΛΩΝ

Ν.ΚΑΡΔΠΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑΔΟΣ

J

J

Ι

1
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ΚΕφάλαιο 5

.::

-

Ν.1ΡIΚΑλΩΝ 11.5 10.6
~' '§i!fΞ, ~.-5,9&O:::Ι
ΣΥΝΟΛΟ

ΕλΛΑΔΟΣ 31.9 35.1 ~

Πηγή: ΚΕΠΕ-Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. Περιφερειακή Πολιτική

ΣΥΝΟΛΟ
ΕλΛΑΔΟΣ 5.933.950

Πηγή: ΚΕΠΕ-Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. Περιφερειακή ΠολιTlκή

ΠΙνακας 5.1.1: Κατά κεφαλήν κατανάλωση οικιακής ηλεκτρικής ενtργειoς (ΚWH)

Π/νακας 5.1.8: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενtργειας για οικιακή χρήση (ΚWH)

"

-
Ν.ΛΑΡ1ΣΑΣ . 422 587,

~~l:~,__ )iI
~'-~-~-"-~~'.-' .... .:"'-..,....,,""'...-. ."",ill]1
'ΣΥΝΟΛΟ '
Ι ΕΛΛΑΔΟΣ 606 775 Ι

Πηγή: KEΠE-EKθtσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. Περιφερειακή Πολιτική

Ι

J

Ι

Ι

Ι
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Πηγή, ΚΕΠΕ-Εκθέσεις 24 για το πρόγραμμα 1988-1992. Περιφερειακή Πολιτική

Π/να"ας 5.1.Κ: Τηλεφι.wΙKές συσκευές/100 κατοίκους

,."""••.•".•.•tJII:( •.•••_ .....1~:· ,f

37,430.2

θEΣIAλ,,~:-~:::Ξ":~~. 'Ί: :4.3··:';;':
Ν.ΛΑΡIΣΑΣ 18 23.3

==.:
N.ιιAJJIillA~':Ω22,9 .. 32,~Ά.. '1
Ν.1ΡIΚΑΛΩΝ 13.1 20.3
Ν-ΚΑΡΔΠΣΑΣ 12,7.: ·='~!':c':.
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑΔΟΣ

J
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'000
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5.1.β: Μήκος πλήρως ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου,

Ν.ΜΡΙΣλΣ N,MAfNHIIAΣ Ν.ΤΡΙΚΑι'ΩΝ N.ΚAPΔΠLt.Σ

α ΕθΝIΚΟ
ι α EΠAPXIAJ«>

Ι αΣΥΝΟΛΟ

Διάγρα α 5.1.Υ: Em ά ι.Χ./1ΟΟ κατolκους

"τ-----~-----------------___,I
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Κιφάλοο 6 KOfII.WKb rαoαιsmριςmκά

% πλήρως ασφαλτoστρωμtνoυ οδικού διΚΊίιου εττf του

δικτύου

Η.ΜΡΙΙΑΣ Η.ΜΑΓΗΗΣΙΑΣ Η,ΤΡιΚΜΩΗ H.IW'ΔIΠAΣ

!ε:J 19861

θEIΣMIA

90

'"10

"60.,
'""'10,

Διάγραμμα 5.1.δ:

συνολικού κυκλ

j
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1
)

(
Δ

:' ί~~~~~~~Ξ~~~~~~ύ~ενo~υ~oδ~Ι~Ko~υ~'δικτύου/100 τ.χλμ.

,
,
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ΔιάΥραμμα 5.1.1: Κατά κεφαλήν κατανάλωση οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας
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5.2. EκπαΙΔΕUση
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Η εκπαιδευτική διαδ<Kασiα στον Ν. Mαγνησiας παρουσιάζει τα

χαρακτηριστικά μιας συνηθισμtνης ελληνικής επαρxlας. Η εκτταιδευτική

δ<αδΙKασfα αττοτελεlται από την προσχολική εκπαlδευση (νηπιαγωγlα, παιδικοl

σταθμοl), την πρωτοβάθμια εκτταlδευση (δημοτικά σχολεία), την δευτεροβάθμια

εκπαlδευση (γυμνάσια, λύκεια) και την τριτοβάθμια εκπαlδευση (τμήμα

Μηχανικών Χωροταξlας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τμήμα Μηχανολόγων

Μηχανικών, τμήμα Γεωπονlας, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, τμήμα Νηπιαγωγών,

τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης )"'. Τα βασικά χαρακτηριστικά των

εγκαταστάσεων και του oνθpώmvou δυναμικού δίνονται στους παρακάτω

πίνακες:
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ΠΙναι<α~ 5.2.α: Πeu.π0~ια εκπαlδευση_. .. .
Ι lIIAI!N'JΣIAt;ΞΞ::.: •...•:".1sιιιι:.;"·ι981· ••#988,~.I_ •.,, _'!~i18n
~\!i!!8i'i!Q§rI!!!!ίr.;;"';~;"'~il~,r~~1!!.~800 ;;,,8:ι'1!!~,,~.~η!1!!..!I9.!!"'1.8Λ!.~.

1-":ε;c.Δ~=~~~"',:~~,.."., ..7~".;."717.Ξ,.,.Ξ7~7,,,.,,7!J8: .•.•• '830 •• '
. ,. aιwliR.. .. ι "',,~I ~~....• "_~~ ".~~ " 1..~ .., 1i1i1 ..
MαθlΔιδα_λouς 24,25 23,73 23,36 22,02 20,81 19,49
MαθIΣχαΛεία 118,68 117,48 120,47 117.40 .116,14 112,31

Πηγή: Περιοδικό" Επιλογή", τεύχος .1995,
~

.u
MαθlΔιδα_λouς 14.29 13,97 13,86 13,04 12.48 12.60 Ι

MαθIΣχαΛεία 227,95 250,88 196,95 246,50 241.50 237.05

Πηγή: Περιοδικό" Επιλογή", mixoς 1995

Από τα παραπό'Jω στoΙXεlα ΑVΠΛΑμβανόμαστεόπ στο Ν. Mαyvηαfας δεν

υπόρxouν ιδlαlτερα προβλήματα όαov αφορό ης αΙθουσες διδσσκαλJας.

Προβλήματα διδακτηρlων uπόρxouν ωστόσο στους μεγαλύτερους οικιαμούς,

πέρα φυσικό αττό την πόλη του Bόλou. Τέλος εmμέρouς προβλήματα

παΡOUσ!όζOνταl όαov αφορό τη ΣUΝΤΉρηση, βελτfωση και επέκταση της

εκπαιδευπκής υποδομής. Eπtκταση της υποδομής πραγμστoπoιεlται σπς

ΚΤιριακές εγκσταστόσεις του Παvεπιστημloυ Θεσσαλlας κυρΙως και λιγότερα στις

εγκσταστόσεις των Πολυκλαδικών ΛUκεlων και των όλλων ιδρυμΌΤΩV

εKπαlδευσηςτου νομού.

5,3. ΥγεΙα- Πρόνοια

Ο τομέας της υγεlας σντιμετωπ!ζεται αττό τη πρωτοβόθμια, δευτεροβόθμια

και τριτοβόθμια παροχή υπηρεσιών υγεlσς.V."
Η πρωτοβόθμια παροχή υπηρεσιών υγεlα αττοτελεlταl αττό:

.. ΑγΡΟTlκό lατρεlα

.. Κέντρα Υγεlας
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.. Εξωτερικά ιστρεlα Νοαοκομεlου

57

Πηγή: ΚΕΠΕ-Μελέτες 40,Δεiκτες περιφερεlοκής ανάmυξης της Ελλάδας

.. lδιωπκά ιατρεlα
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H.VArNHIIi.I
Ν ΛΑΡΙΣΑΙ

Ν,ΚΑΡΔrrtAΣ

Ν. ΓΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΙΙΑΛΆ

Στόν πlνακα που ακολοιιθεl, πfναKας 5.3.α, παΡOUαιόζoνταl οι κλlνες

Βεραπευτηρlων. ο αριθμός των γιατρών, τα φαρμακεlα και οι ημέρες νοαηλεlας

για τις τρεΙς χωρικέςενότητες την περlοδοαπό το 1986 tως το 1993.

Η δευτεροβόθμια παροχή υπηρεαιών υγεlας εlνσl το Νομαρχιακό NoαOKoμεio του

Βόλου, ενώ η τριτοβόθμια παροχή αντιμt1ωlTlζεταί από τα νοαοκομεlα της

Λάριαας (στο μtλλσν θα αντιμετωπfζεται ιώρια από το περιφερειακό νοαοκομεlο

ατη Λάριαα), από τα νoαoKoμεlα της Αθήνας και Θεαααλονlκης.

Πίνακας 5.3.β: Συγκριτικός πlνακας στον τομέα της Υγεlας- Έτος 1981
ΚA.IilJIεC AOIfEΣ ο •• """

••~N1εYrH"IΩN Bt8Oo\orOI ωlοrHTlfC O/ίONnAfJ'OI
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Πηγή: Περιοδικό· Ετηλογή", τεύχος 1995

Από τις 966 κλlνες που ήταν ανεmuγμένες στον νομό το 1993, οι 270 κλfνες

ανατττuxerιKαν αττ6 το Νομαρχιακό NoαOKOμεio της πόλης του Βόλου, αριθμός

που μπορεl να φτόαεl και τις 297 ανεπτυγμένες κλfνες αν το απαιτήσουν οι

συνθήκες.Με την δημιoυργlα των νtJ.Jν τμημάτων του Νομαρχιακού Νοσοκομεlου

προβλέπεται οι ανεπτυγμένες κλfνες να φτόσοw τις 450. Το 1993 ατο

Νοαοκομεlo του βόλου νοσηλεύτηκαν 19715 ότομα,εργόζονται146 ιστροl. εκ των

oπolων οι 86 εlναl στο ΕΣΥ και οι 60 ε!ναι ειδlκευόμενοι. Από τη μελέτη των

mνόKων 5.3.β, 5.3.γ, βλtπoυμε πως ο N.Mαγνησlας συγκεντρώνει αρκετό

μεγόλα αριθμό κλΜ.ίιν και ιατρών και δεν δεlχνει να αντlμt1ωlTlζεl ιδlαlτερα

προβλήματα σ'αυτούς τους τομεlς, σε σχέση με τους 6λλους νομούς της

Θεσσαλlας"".
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Πηγή: KEΠE-Eκθtσεις 24 για το πρόγραμμα1988-1992, Περιφερειακή ΠOλJΠKή

Πμοβλήματα όμως φαlvετaι να υπόρXOuν στη λειτουργικότητα των

μονόδων αυτών, φαινόμενο γενικό πΜαν για όλη την xUιρα. Eπfσης ένα από τα

μεγαλύτερα προβλήματα εΜ:ιι η χωροταξική ανιαοκατανομή των μΣVΌΔΩΝ αυτών

ττου συγκεντρώνονται στα μεγόλα ασπκό κtντρα και στα πεδινό του νομού. Το

δlKTUO που προκύπτει απtxει αρκετό από μια ορθολογική κατανομή ·κεντΡΙKUιν

τόττων". Ε/ναι χαρακτηριστικό πως ένα μεγόλα μtρoς του oρεr.ιoύ τμήματος του

νομού βρlσκετω έξω από την περιοχή ευθύνης κόποιου κtντρou υyεlας και

φυσικό του νoσoκoμεloυ. Το παραπόνω πρόβλημα yfνετω ακόμη πιο οξύ κατό

την διόρκεια του χειμώνα, όπου η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου στα ορεινό.

καθιστό αδύνατη την προαπελασιμότητα α'αυτtς τις περιοχές, txσvτας ως

αποτέλεσμα την συγKOMIJVICIΚή απομόνωση τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ6

Οργάνωση Οικονομικής Ζωής κατό Τομεlς

6.1. Γενικό προβλήματα και δυνατότητες

Ενώ στο αiNoλo του ο πληθυαμός της περιφtρειας Θεσσαλlας φαlνεται

να σταθεροποι:lται. σuνεχfζεται η με!ψση του πληθuciμoύ καθώς και η εσωτερική

μετανόστευση. Το φαινόμενο αι.orό παρατηρε/ται τα τελεuταlα χρόνια και στον Ν.

Μαγνησlας με αποτέλεσμα να παΡOUΣιόζoνται προβλήματα στην oργόlιωση της

οικονομικής ζωής.

Ο Ν. Mαγνησfας εlναι ένας αττό τους δυναμικότερους νομούς της χώρας,

με ενδoγενtς αναπτυξιακό δwαμικό στον πρωτογενή τομέα. αλλό και με

βιομηχανική ανόπτυξη. χωρlς όμως ιδιαfτερα υψηλούς ρυθμούς αύξησης.

Παρατηρεlται γενική ανισoμtρεια στην ανόπτυξη πεδινού και ορεινού τμήματος

που απολήγει και σε πληθυσμιακiς μετακινήσεις υπtρ, Kυρlως του ΑΝΕΤΠUγμέναυ

τμήματος. Το πεδινό τμήμα αναπτύασεται σε βόρας του ορεινού λόγω της

έκτασης των αρδεύσεων και των δwαμΙKιiN KαλλJεργειιiN, της μεταποlησης

αγροπκών προιόντων και της σ)(εΤ1κής ανόπτυξης του τριτογενή τομέα.

Αξιόλογα βήματα έχουν γfvει στην εKτtλεση εγΥειοβελπωπκώνέριιοΝ, στην

ανόπτυξη ΚΟΙlΙΙJ.Mκής υποδομής και στην βελτfωση του σvyκ~ακoύ δικτύου.

Εντούτοις παρouσιόζoνται σημανπκiς ακόμα ελλtιψεις ως προς την

συγΚΟΜι.Μακή τεχνική των υποδομών (διαπεριφερε>aι<tς συνδtαεις με Κεντρική

και Δυπκή Έλλόδα και Ήπειρο) και την ασπκή ,,07Οδομή (δίκτ.ια ύδρευσης

αποχέτευσης).

6.2. ΠρωτογενήςΤομέας

Η Υεωργlα και η κτηνoτρoφiα αποτελούν βασικούς κλόδους οικονομικής

ανόπτυξης για τον Ν. Mαγνησfας και παρόλληλο τα δόση και η αλJεlα

συμβόλλoUΝ στη διαμόρφωση του συνολικού εισοδήματας. Για την καλύτερη

ανόπτυξη των γεωργΙKιiN δραστηριοτήτων στο νομό, τον διαχωρlσσμε σε 13
γεωργικούς τoμεlς, οι οποlοι αποτελούνται από τις εξής κοινότητες";

-Γ. Τ. ΑΛΜΥΡΟΥ (Αλμυρός. Πλότανας, Ανθότοπας. Φυλόκη).

-Γ.Τ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (Ευξεινούπολη, Σούρπη. ΑχΙλλειο, Άγιοι Θεόδωροι,,
AμαλJόπoλη, ΑιδΙΥΙ).

-Γ.Τ. ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ (Βρύναινα, Πτελεός, Ανόβρα, Άγιας ΙΩΌWης Αλμυρού,

ΚοκκωτοΟ·

-Γ. Τ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ (Νέα Αvxlαλας, Διμήνι, ΜΙΚροθήβες).

59



j

Ι

Ι

)

J

j

Ι

Ι

J

-Γ.Τ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Σκόπελος, Σκιόθος. Γλώσσα Σκontλoυ, Νέο Κλήμα

Σκοπέλου, Αλλ6νησος).

-Γ. Τ. ΑΡΓΑΜΣΤΗΣ (Αργαλαστή, Μετόχι, Λούκος, Προμύρl, ΜηλΙνα, ΞυΡόβρυση,

Συκή, ΤΡικερι).

-Γ.Τ. ΖΑΓΟΡΑΣ (Ζαγορά, Πουρl, MαΙφUράXη, AνήλJo, Άγιος Δημήτριος, Κισσός,

Μούρεσι). .
-Γ.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (N.Ιωνfα, Γλαφυρά, Κερσσιό, Κανάλια, Κεραμlδι).

-Γ.Τ. ΒΟΛΟΥ (Δ.Βόλαυ, Δ.Ιιιiλί<oύ, Άλλη Μεριό, Κατηχώρl, MαKρυνfτσα,

ΠορταΡιό, Σέσκλα, Στσγιότες).

-Γ.Τ. ΑΓΡΙΑΣ (Αγριό, Άγιος Λαυρέντιος, Δράκειο, Κ,ΛεxώνJα, AΛεxώνJα)· <-
-Γ.Τ. ι<ΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (Καλό Νερά, Μηλιές, Αφέτες, Νεοχώρι, Καλαμόκι,

Λαμmνoύ, Ξoυplxτ1, Άγιος Βλόσιος, Πινακότες, Bυζlτσα, Άγιος Γεώργιος

Nηλεfaς).

-Γ.Τ. ΒΕΛΕΠιΝΟΥ (Bελεστfνo, Μικρό Περιβολόκι, Ριζ6μυλο, Στεφανοβlκειο,

Άγιος ΓεώργιοςΦερρών,Aερr0ι6, Περlβλεπτο).

- Γ.Τ. ΚΡΟΚΙΟΥ (Κρόκιο, ΑγΙα ΤΡιόδα, Δρυμώνας, ΚωφοΙ).

6.2.1. Γεωpγlα

Η γεωργlα απoτελεl βασικό παραγωγικό πόρο για τον Ν. Mσγνησfας με

κύριο χαρακτηριστικό τις μεγόλες δυνατότητες εκσυγχρονισμού των

εκμεταλλεύσεων και την περιορισμένη εκμετόλλεUΣΗ c:amiN των δuνατoτήτων. Η

γεωργική γη κατέχει έκταση 882.165 στρέμ. που αποτελούν και 10 33,4% της

συνολικής έκτασης του ""IJOU.

Η συνολική γεωργική γη έχει Kaτηγopιoπoιηθεl σε αρατpαfες, κηπευπκή

γιη, δενδρώδεις καλλιέργειες, όμττελαυς και εκτόσεις υπό σγpανόnαUΣΗ. Με βόση

τα στoιxεlα του πlνακα 6.2.1.0, προκύπτει όπ το 52,71% της καλλιεργήσιμης γης

εfναl αροτραΙες, 10 2,43% εfναl KηnευΠKή γη, το 37,57% εfναl δενδρώδεις

καλλιέργεια, το 0,5% εfναl αμπέλια και το 6,97% εfναl σε κστόαταση

σγρανόnαUΣΗς. Παpατηpεfταl δηλαδή, οπ η μισή καλλιεργήσιμη γη εiναι

αΡOτραlες καλλιέργειες, ενώ μεγόλο μερlδιο κσταλαμβόνουν και οι δενδρώδεις

καλλιέργειες (διόγραμμα 6.2.1.α).

Από την σνόλUΣΗ των στOIXεfα μας aνό γεωργικό τομέα (πfναKας 6.2.1.β),

παΡατηΡεΙταl όπ οι γεωργικοΙ τομεΙς ΚροκΙου, Αλμυρού και ΒελεστΙνου έχουν τα

μεγαλύτερα ποσοστό αρτραlων καλλιεργειών, ενώ οι γεωργικοΙ τομεΙς της

Βρύναινας, Ευξεινούπολης και Ν. Ιωνfας εμφανfζow παρόμοια ποσοστό σης

δενδρώδεις και apoτραΙες καλλιέργειες. Στους υπόλοιπους τομεlς, το μεγαλύτερο

μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης τους καταλομβόνεται από δενδρώδεις

<αλλIέργεlες.

Με βόαη τα στοιχεΙα του nινακα 6.2.1.γ, το 28,29% της καλλιεργήσιμης

έκτασης είναι αρδευόμενη. Συγκεκριμένα από πς αροτραΙες και δενδρώδεις
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καλλιέργειες, το 29,36% αρδεύονται, ενώ aπό το aίινoλo κάθε Kaτηγoρlaς

αρδεύεται το 26,97%.

ΕΙναι χαρακτηριστικά, τα μεγάλα πoaoστά που εμφaνfζοw οι αροτραlες

και δενδρώδεις καλλιέργειες στο σύνολο της καλλιεργούμενης γης σε σwδυασμό

με τη μικρή κατανάλωση υδάτινων πόρων. Το πapaττάνω πρόβλημα άρδευσης

των καλλιεργειών και της μεlωση~των υδάτινων πόρων μπορεl να aνπμετωπιστεl

με την πραγματοποlηση του έργου της εκτροπής του AXε.lώoυ που θα αυξήσει τα

απoθtμστα νερού για την άρδευση του νομού Mάγνησfας αλλά και ολόκληρης της

ΘεσσαλΙας.

~ , " .Po§.~:ι.:;;_ Mi~~'Ι~.~;;.;··--e=e
ΣΥΗΙ:ΜΟ 52.10 2,0 »,57 0,50 u;r

Πηγή: Ε.ΣΥ.Ε-Στοlχεlα1993

, Ρ'" .~ .."'--._.._: .. ":: ==-.:π.=-__.
_~·~~~~~~~s~~·--"": ~
_~'ffl'OYΞ" "";~ "moo= .::':"" _ 5:2ΙI!!!5Β""

ΙΕΥΞΕΝΟΥΓΙΟΛΗΣ 11.285 2.781 5.394 62 19.522
~Τ~;~!Ηr!~Ξ;~:;;~Ιf.;ji::Η~:~':::Ζ~$2;:~ :~"!;Ξ.!:;:::::j::[S5if:'7f.:ζ ~i~i~;[;:ii:~1i~:::'_;:fJ_:;
ΙΑΓΧΙΜΟΥ 1.503 6.162 3.915 2.285 13.865
!n(αεlij)jΙ~;:''''''''':''~'''' -':!~!!;§~~~;; ~§!:-,J${: :::-,., ';ί;~-''';'~;;Ι:;:::;;U:::E: ::'ξi ..
ΆΡΓΑΛΑΣΤΉΣ 111 284 255 7 657
i.ιAιot."N;-":'::::: :;"=:~:~' ':'~..ili;:::': .' 6194":- ",: "":::,a~!~;i'::"::~' 25356
Ν. Κ1ΝIΑΣ 4.818 289 2.792 16 7.915
~~~:mr~~,:ωjω~li;j:i!i~$3~f;i]'" di~L~π;j l32Ξ:it;~f~:;:ιi;Ι; δ!.D ω~·~· 118: :tUtJl~ :: •• ;
ΑΓ'ΡIΑ.Σ 12 1.147 19.359 20.518
κ,;Η.~i~:.~:';;i:iυ:~iJJ;Ι'lliiEiΞ;§i!'~:S~l,:ii~;';;ΗFΨ:'Ι~&!IβiI ~~ ',:;;'.:ci'ii;:::J:o;;·. 19:.!1~.,.1
ΒΕΛΕΣ'ΠΝΟΥ 86,210 4.433 2.665 16 93.324
ΚΡα(ΚΠ 9.890"·······... '''1.115 ," '1:~-- :Τ" .. :"2tΓ' 12:481

ΣΥΝΟΛΟ 136.512 21 353 89.374 2724 249.963

Πηγή: Ε.Σγ.Ε.-Στοlχεία 1993
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ΣΥΝΟΛΟ 883.705 249.963 217,51
ΣΥΝΟΛΟ·: ΣUvoλα γειφγικώι καλλιε~ΚίN και αγρανάπαυσης

Πηγή: Ε.ΣΥ.Ε-Στοιχεlα 1993

1mAPOTPAιIfΞΣ Ι
ι gΚHΠE'rTI01 ΓΗ

ι otιfJrιΔPOΔEIΣ !
ί8ΑΜΤ1ΕΛΟΙ,

6.2.2. Kτηyoτρoφkι

Η κτηνοτροφlα αποτελεΙ παραδοσιακή δραοτηριότητα για τον Ν.

ΜαγνηαΙας και συμβόλλει σημανπκά στην αύξηση του αγροπκού εισοδήματος. Ο

παραδοσιακός της χσρακτήρας δισφσfνεταl και από την έλλειψη

συοτημαπκοποιημένης εκτροφής των ~ κσι την προσκόλληση σε μορφές

οlκογεVEισκής εκμετάλλευσης".

Από το 1986 μέχρι κσl σήμερα, όπως φαlνεται σττ6 στοιχείο που μας

παρέχει το πενταετές πρόγαμμα του νομού για την περ!οδα 1982-1987, το Ζωικό

κεφάλαιο αυξήθηκε όσον σφορά ης σlγες, τους χοlρους και ης μέλισσες, ενώ

μειώθηκε ελάχιστα για τα πουλερικά (πΙνακας 6.2.2γ και 6.2.2.δ.). Το προl6ν της

κτηνοτροφικής παραγωγής παραυσΙασε και αυτό ποσοπκή αύξηση την ιδια

περΙοδο. Πιο συγκεκρlμΙνα η παραγωγή κρέστος αυξήθηκε κατά 15,7% και η

παραγωγή γάλακτος αττό αγελάδες αυξήθηκε κατά 17,2%, ενώ η ποραγωγή

γάλακτος σττ6 πρόβατα κοι οlγες παραμένη σταθερή.

Το Ζωικό κεφάλοιο Kστανtμεταl χωρικά ως εξής: Ο μεγαλύτερος αριθμός

βοοειδών και αιγών υπάρχει στην Βρύναινα. Οι περισσότεροι χοΙροl, πρόβατο.

πάπιες και χήνες βρΙσκοντοl στο Bελεστlνo, ενώ οι περισσότερες μέλσσες στον

62



Κιφάλ0l06

Ι

Ι

ι

Ι

Ι

Ι

Ι

.
βόλο. Η συμβολή κόθε ζωικού εJδouς στο σύνολο της παραγωγής του κόθε

γεωργικού τομέα φαlνεται στον πlκακα 6.2.2.α και 6.2.2.β.

Στην βόση των προβλημάτων ΑΝΆΠΤUξης της κτηνoτρoφlας του νομού

βρlσκεται κυρlως το διαρθρωπκό πρόβλημα. Οι ατελεlς διαρθρώσεις του κλόδου

εlναι απoτtλεσμα τόσο φυσικών ανπξοοτήτων, όσο και της πολιπκής που

ακολουθήθηκε στον συγκεκριμένο. τομέα. Οι εδαφόκλJμαπκtς συνθήκες της
- περιοχής δεν ειναι ιδιαlτερο κατόλ'ληλες για την ανάτπUΞΗ oρισμtνων κλόδων της

κτηνoτρoφlας. Το ξηρό και θερμό κλlμα, καθώς και τα φτωχό oρεινq και ημιορεινό

εδόφη, 00/ ευνοούν τον εγκλιματισμό των μεγαλόσωμων ιδlως ζWoJN, ούτε

mITρtπow την ύπαρξη εκτεταμένων φυσικών βοσκοτόπων, κατόλληλο για

βoστρoφlα. Οι UΠόΡXσντες βοσκότοποι για λόγους θεσμικούς κυρ/ως, δεν

αξιοποιούνταιπληρως. Η διατροφή των ζWoJN αναγκασπκόστηρ!ζετοι Kυρlως σε

παραγόμενες ζωωτρoφtς. Η Kαλλιtργεια αποδοπκών κτηνοτροφικών φυτών

απαιτεl Kυρlως πεδινές αρδευόμενεςεκτόσεις, οι οπolες όμως αποδΙδονται στην

Kαλλιtργεια όΜ.Ν πpotόντων που παΡOUσιόζOUν καλύτερο οικονομικό

αττoτtλεσμαγια το γεωργό".

Δημιουργήθηκαν έτσι δομές στην κτηνoτρoφlα, που tWOOύY μtαoυ

μεγέθους εκτρoφtς και κατό κανόlια συμπληρωματικtςτης φUΠκής παραγωγής.

Οι δομές αuτtς βtβαια ε/ναι προοαρμοσμένεςσπς φυσικtςΣUVΘΉκες,tχowόμως

το μειoνtκτημαόπ εμποδ!ζοwτην εφαρμογή σύγXρovωνΣUΣΤΗΜΌτωνεκτροφής,

την παροχή τεχνικής υποστήριξης αττό το κρότος. Γενικό ΟΙ συνθήκες

εσταβλισμοο) εf\ιαι χαμηλής παόιιrιας. όπως όλ/ωστε ι:α η ιJV1EMΊ κατόσταση

των ζWoJN και οι μέθοδοι εκτροφής τους. Επισης η γενετική νοόθμι; των ζώων

εlναι χαμηλή και ατταιτεlται η εξεύρεση νtωνφυλών.

το 1992
'~~;:;1;~«.aME,~;~~;~~;~

;:-..:.:.::~:: :::'"2i':i!:"'~:1!O 'ιm, Η!4:9.!!:11

Ι

J
J

Ι

j

J

Ι

ΕΥΞIοΙΟΥΠΟΛΗΣ 159 555" 17.280 13.186 400 14.000

~·:·:"·:Θ'::Σ~iΙίΕ:Ξ:'~i!JΞ""_.,.;i!!.~·:::'C:::::··:: ••·.•:.!i\;Qo
ArXIAΛOV 1.215 720 11.305 2.410 4.700 11.100
ΣΚΟΠΕΛΟΥ. _. ..··.~ji _,,·i::1."· ,o.11O{;~i:;;"::!::~:" 1.200
!ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ i 93 2.645 9.660 690 13.270

~i:i~~~f:;!:~:;:~~Ι:~.~::;;~ li Ι;~;:;;i:~:Η:~;!ίιfl;::;i jjπ~~π Δlli~1ΙΞ:Ε ί!1:!ET:~Ι:
IΝ. IΩNLA.Σ 2.499 1.535 8.055 16.680 180 18.800 100
'BOΛOΣ(~:JF~:;;;jT;~fIH~j$~:;; i! (~;!β.'ϊQ:~~;Η;1~~:375:~Ι:~~~jijU~;~f~iΊΙ ~:;Ι;Ι~:; ·,i·:JiEi,
ΑΓΡΙΑΣ 497 1.190 1.550 600 7.500
Κ. ΝΕΡΟΝ .'.:. ;Πii:: ... Π"'··· '.8'25 '. 8.810. ,,?:',' 100 :!:':' 23,..500

ΒΕΛΕrTINOΥ 1.210 13.1130 23660 11.790 1.800 17.200 150
ΚΡΟΚIOY 880 3.100 ... 4.800·;:'Ξ:~:·· 5.000
ΙΥΝΟΛΟ 11.564 22 147 120.641 1~.311 10.326. 196 240 :."SO

Πηγή: Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας

200

30

800

1,030
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Illνακας 6.2.2. : Πα . κρέατος στον Ν, Μαγνησίας

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΣYNQ/\O tOO.702 100.575 5.581 48.285 16.746

Πηγή: ΔlεύΘWΣΗ Γεωργlας Νομού Μαγνησίας

Ι

Ι

Ι

Ι

ΣΎΝΟΛΟ 13 786 852 4>202 100 100 167.260 !

,J
J

Ι

Ι

J

,ι Ι

Πηγή: Διεύθυνση Γεωργlας Νομού Μαγνησίας

6.2,3. Δόση

Στο χώΡΟ της υπό μελtτη περιοχής οι εκτόσεις από πλευρός Δσσοπονlκού

είδους, καλύπτοVTCIΙ από:

• Καστανιές (στο Πήλιοί.

• Οξυές (στο Πήλιο).

• Δρύς (περιοχή Αλμυρού ΚΟ1 Κερσμιδιού, όρος Όθρυς),

• Ελσιόδενδρα (σ'όλη τη Mσ,νησiα).

Στο Ν. Μσγνησίσς τσ δόση καταλσμβόνοw έκταση 628.000 στρέμ. ,
ποσοστό 23,8% της συνολικής έKταrnης του νομού, οι δασικές εκτόσεις

κσταλαμβόνουν b:ταrnη 851.000 στρέμ. (32,25%) και οι όγονες κσl γυμνές

εκτόσεις το 43,95% (βλέπε rnναKα 6.2.3.σ).
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Στην επαρXIα βόλου τα δάση της Οξυός καταλαμβόνουν έκταση 120.000
στptμ. , ττσσοσ1ό 17,14% επf της δασικής έκτασης της επαρχlας Βόλου, τα δάση

της Δρυός έκταση 40.000 στptμ. με ττσσοσ1ό 5,70%, η Πεύκη και η

AγPOOKΑΣΤΑVΙό 10.000 στptμ με ποοσ1ό 1,43% και τα Aεfφυλλα πλατύφυλλα

520.000 στptμ. με ποσοστό 74,,2% εΠΙ της συνολικής δασικής έκτασης. Από τα

δόση κυριαρχoUν εκεlνα της οξυός, ενώ τα αεlφυλλα πλατύφυλλα KαλύmoΥV μια

επιαης σημανπκή έκταση. (βλtπε;.ΠΙναKα6.2.3.β).

Από πλευρός lδtoκτησιακής κατόστααης, και όσον αφορό μόνο την

επαρχlα του β~υ, στο μεγαλύτερο ττσσοσ1ό τα δόση ε1ναι KOIVOΠKό κατό

πλήρη lδtoκτησlα 30,7% στο σύνολο της δασικής έκτασης της επαρχΙας.

Ακολουθούν τα δημόσια με ττσσοστό 17,4%, τα δtαKατεXόμενo αττό δήμους ή

κοινότητες με ττσσοσ1ό 1,7%, τα μοναστηριακό με ποσοσ1ό 11,2%, τα ιδtωnKό

με ττσσοσ1ό 7,7%, τα δtακατεXΌμενα δασοτεμόχια με ποσοσ1ό 4,2%, τα

διακατεχόμενα με 2,2% και τα δtαKατεxόμενααττό μοναστήριαμε ττσσοστό 1,4%.
(βλtπε πfναKα 6.2.3.γ).

Πηyιj: Noμαρxfα Mαyνησiας- τμήμα Δασσm:JViας

Πlνακας 6.2.3.β: Δασοπονικό είδη

_,~~ji~~.e"1
OΞVA"':::<:::'-:: - "'- -- ... -"" 9,05 '::;;;,!~::~j;~:"H:i: ~'. . ;:,
ΔΡΥΣ 40.000 3.02 5.70.

:Πf*iw;:'::::::':':"'~E'!~~':":"':":,';-l~:.:;~"';~1"'~'"'''''7~':'._''~'';'' ,:1

Πηγή: Νομσρχίσ ΜσΥνησίας- τμήμα Δασοπονίας
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Πηγή: ΝομαρχΙα Mαyνηαfας- τμήμα Δααoπoνfας

6.2.4. ΑλιεΙα

Ο Ν. Mαyνηαfας ως ευνοημένος από την εκτεταμtνη ακτογραμμή εμφανlζει

μεγόλη αλιευπκή δραατηριότητα η οποlα ενlεlνεταl αwt)(ώς όσον αφορά την

ποσότητα και την αξΙα της παραΥωΥής. αλ/ά μειώνεται ο αριθμός π..ιν σκαφών

και των απαοχολούμενων. (βλέπε πfνακες 6.2.4.α και 6.2.4.β). Η μά..ι:ιη αυτή

απoδlδεται ατην έλλειψη ενδιαφέροντος από τους νέους να ααχοληθούν με την

αλιεlα.

Εξέλιξη ατον τομέα αυτό απότελούν η εμφόνιαη σκαφών και όJVωι

κατηγοριών (μικτό και τρότες) αν και αυνοδεύτηκε από μεlωση του αριθμού των

όJVωι κατηγοριών. Ακόμα αημανπκότερη εξέλιξη απoτελεl η λειτouρyiα του

κέντρου I)(θuoKαλλιέργειας ατην περιοχή του ΛUμιώνα κοντό ατη Μηλινα ο οποlος

μπορεl να ε!ναl μικρής δuνoμΙKότητας, αλλό μπορεΙ να αποτελέαει την αρχή για

την ανόπτυξη της αuγκεκριμένης δραατηριότητας aτo νομό.

Συνολικό το 1993 και με βόαη την απογραφή που έγινε για τον οριθμό π..ιν

σκαφών και των oλιfuN και εκπμήαεων της ΕποπτεΙας Aλιεfας για τα υπόλοιπα

ατοlχεlα. με την oλιWΠKή παραΥωΥή ααχαλούνταν το 1993, 2.245 ψαρόδες με

ένα aτόλo που ανερχότανστα 1.122 ακόφη κόθε κατηγορlας και ολιεύπκαν 6.219
τόννοι ψαριών και όατρακώναξlας περlπσu 4.255.600 εκατ. δρχ.

Όσον αφσρό τους σταθμούς ιχθυοκαλλιέργειας,αυτός που βρlσκεται aτόν

Άγιο Βλόσσιο εΙναι πολύ μικρός, ααχολεΙταl αποκλεισπκό με την παραγωγή

πέaτρoφαςαε μικρή πoαόaτητα (1,5-2 τόwους) για την προμήΒεια της τοπικής

και μόνο αγορός και απαοχολεl1-2ότομα.
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Ο σταθμός ιχθuoκαλλιέργειας που βρ[σκεται στο Λυμιώvα εlναι._

μεγαλύτερος και απασχαλεl 5-7 άτομα, παράγει 55 τΌWouς ψαριών από τους

οποlους οι 45 τόννοι εlvαι τσιπούρο και ΟΙ 1Ο λαυρόκι.

Τέλος σΌλόκληρο τον νομό υπόρχουν δtKα ψαρο)(ώρια όπως το Kεραμlδι,

Χορευτό, ΤρfKερι, Mηλlνα, Αμαλιόπολη, Πτελεός κοι τρ AX!λλεto στο ηπειρωτικό

μέρος του νομού και φυσικό τα νηςrΙό των Β. Σπορόδων. Ακόμα, υπόρχουν και

γΙνεται προσττόθεια να βελπωθοιΝ μέσω της ένταξης τους στο δεύτερο Κοινοτικό

Πλαlσιο Στήριξης της Ευρωπαικής Κοινότητας, έξι αλιευτικό καταφύγια στο

Κεραμlδι, Πλατσνιό, Τρlκερι, Ευξεινούπολη, Αλμυρό και Πτελεό.

6.3. Δευτερογενής Τομέας

Ο δευτερογενής τομέας πόντα αποτελούσε μια σημανπκότατη πηγή

πλούτου γ,α τον Ν ΜσγνησΙας και ιδιαlτερο η βιομηχανΙα αν και η οικονομική

κρlση των TEλεuTalwv ετών δεν όφησε ανεπηρέαστη ΤΓ(ν Mσγνησfα με·

αΠOτέλεςrμα να εμφανιστούν έντονα φοινόμενα αποβιομηχόνισης.

Όσον αφορό τον τομέα των εξορύξεων, ο Ν. Μσγνησlας διαθέτει

σημαντικό ορυκτό αποθέματα. Η παντελής έλλειψη μεταλλευτικής έρευνας, δεν
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επιτρέπει την εκμετάλλευση αυτών των πόρων και περιορlζει την ανόπτυξη

συναφών δραστηριοτήτων στη περιοχή".

6.3.1. BιoμηXανlα

Εδώ και 112 χρόνια η πόλη του Βόλου έζησε μεγάλες σηγμές

βιομηχανικής ανόπτυξης. Την εποχή του μεσοποΛέμου μεγαλούργησε, ενώ

μεταπολεμικό αναγεννήθηκε KC1t εκσυXΡOνlστηκε. Ξακουστό στην υπόλοιπη

Ελλόδα ήταν τα εργοστόσια μεταξιού της περιοχής, οι βυρσoδεψlες, τα μεταλλεlα

του Πηλfoυ, το φωταtριo βόλου, η ποτοποιlα Κούτσικου και η KαπνoβΙOμηXανfα

Ματσόγγου. Πoλλtς από αυτές τις βιoμηxανlες αυτές έχουν κλείσει σήμερα, και

πήραν όλλες τις θtσεις τους για τις σύγχρονες ανόγκες κστανόλωσης,

Χαρακτηρισηκό της νtας βιομηχανικής ιδιoκτησlας και εκμετάλλευσης εlναι όη

μεγόλο ποσοστό των βιομηχανιών ανήκει σε βιομήχανους και επιxειρημστfες που

δεν εlναι ντόπιοι αλλό ούτε μόνιμοι κότοικοι Βόλου".

Σxo.lιόζσνιας τα στoιxεlα που συλλtχθηKαν από το EmμεAηTήριo

Mαγνησlaς, το ΣΒθΚΕ και τον Σύνδεσμο Βιομηχόνων θεσσαλlας και Κεντρικής

Ελλόδας, κατό πρoσtγγιση βρέθηκαν 132 βιoμηXανfες και 2.136 βιoτεxνlες

(πfναKας 6.3.1.α) και οι οποlες απαΟ)(Ολούν 14,924 ότομα, (πfναKας 6.3.1.β).

Από τα παρc:JT1άlM φαlνεται ττως το 95% του σuν6λou των μcιYόδιoN ε!ναι

βιoτε)(Vfες και μόοιο το 5% βιoμηXανfες. βασιaμtνo σε στoΙXεlα του 1993.

Aq6N::ιγη φαfνεται η έκταση τnς βιouηXανιKής δραστηριότητας. που

απλώνεται σ'l:W:>uς σχεδόν τους κλάδους "CIpανωoιής. ΣηΜΑVΠCΌς αριθμός

μονόδων υπόρχουν στον τομέα της μεταποlησης και κατασκευής ειδών

διατροφής. ειδιiN υπόδησης και ενδυμwi<Jς, κατεΡ'/'ΟΟ'lας ξύλου, σκυρoδtματoς

και μη μεταλλιών ορυκτών, κατασκειυής Προο)ντων αnό μtταλλo, μηχανημότων,

ηλεκτρικών συσκευών και μεταφορικών μtσων.

Η xωρoθtτηση όΜ.Ν των βιομηχανιών και βιoτε)(Vlών του νομού

Mαγνησlας έγινε δυσανόλογα. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση υπόρχει στη πόλη του

Βόλου, 50 περlπoυ βιoμηXανlες, και στην ΒΙ.ΠΕ. Το Bελεστlνo και ο Αλμυρός

εlναι οι αμέσως μετό περιοχές που φιλοξενούν 1Ο περlπou βιoμηXανlες η κόθε

μΙα, ενώ στον υπόλοιπο νομό, λιγότερες από 5 βιoμηXανlες εδρεύουν στο Διμήνι,

στη Αγριό, σης Μηλιές, στη Ζαγορό, ατο Πτελεό, στη Σκιόθο και Σκόπελο, Όλο

τα παραπόνω στoΙXεlα καταμετρήθηκαν από καταλόγους του ΣΒΘΚΕ του

Επιμελητηρlου Mσγνησlας. Η μεγόλη αυτή συγκέντρωση μονόδων γύρω από τη

πόλη του Βόλου εξηγεlται από το γεγονός της ύπαρξης της ΒΙ.ΠΕ, την ύπαρξη

του εμπορικού λιμανιού του Βόλου. που ε!ναι μαζl με το οδικό δlκTUΟ οι

δυναμικότερες μoρφtς μεταφορές για τις βlομηχανlες της περιοχής.

Το εργατικό δwαμικό που απασχολούν σήμερα οι κλόδα, που ερευνούμε

εlναι περlπου 15.000 ότομα (πfναKας 6.3.1.β) και ανόλογα κατανεμημένο, βόση

των κλόδων που παΡOUσιόζoυν μεγαλύτερη ανόπτυξη όττως αναφtρθηKε
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παραπόνω. Σημαντική εΙναι η μείωση εργααfας στην περιοχή, που αημειώθηκε

μετό τα τtλη της δεKαετfας του 70. Σύμφωνα με τους π1νακες του ΣΒΘΠΕ, 4000
εργαπκό χέρια λιγότερα απααxoλεf σήμερα η παΡαΥωΥή. ΠαΡατηρώπας το

διόΥραμμα (6.3.1.α) που εμφανΙζεται η μtαη ετήαια απαοχόληαη, βλtπoυμε τη

δυααvαλoγlατης ισχύος και των εργαζομένωνσε μεptKoύς κλόδους παραγωγής

όπως των τΡοφlμωνκαι των υφαντικών.

Η γενική κατόστααη n8U' έπικΡατεΙ στην ΜαΥνηαlα σήμερα στην

παΡαΥωΥήεlναt κρlαιμη. Τα τελευταlα χΡ6νια πoλλtς επιχειρήσειςέκλεισανχωρΙς

να υπόρχουν αντικαταατότες. Η παραγωγή αύμφωνα με ης δη.\ώσεις από

ανθρώπουςτου κλόδου μειώθηκε, ΟΙ επενδύσειςσχεδόν πόγωσανκαι δυστυχώς

με τα δεδομέναπου ετπκρατούντα τελεuταlα χρόνια όλα φαfvoνταιδuαolωvα.

6.3.2. Εξόρυξη

Στόν Ν. Mαyvηαfας υπόpxouν 70 πεΡΙπου λατομεία. Τα ττεριααότερααπό

τα λατομεια αδρανών υλικών βρlσκονται ατο Πήλιο, εξόρυξη μαρμόρoυ-πtτρας

Πηλιου, ενώ νoμoθετημtνες λατομειακές nτpo:>xές XαραKτηplατηKαν, δύο στην

περιοχή του Bελεατfvou και δύο στην πεΡοοχή του Αλμυρού. Αυτή την περΙοδο

λειτουργούν λατομεΙα και απς Β. ΣποΡόδες. Με βόαη στοοχεια του 1987
παΡατηΡοίιμε όπ Q1σν Ν. ΜαΥνησ!ας υιιάρχοιιν 15 λατoμεfα αδΡανών uλJιιών.

που απασXo.loίιν 197 ερναζόμεvouς, 10 λα1ι::ιμεία μαρμάρων, που αιιCΣ>xo.Ioίιν

42 εργαζόμενους, 44 λατομεΙα σχιστόλιθου, που απOO)(Of\oύν 78~
και 1 λατoμεlo αργιλoxωuότων, που απαOXQλεf 2 εργαζόμενους.
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Αριθμός Βιομηχανιών-Βιοτεχνιων-Λατομεlων στον Ν.
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4
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Πηγή:') Ε.Σγ.Ε.

2) Επιμελητήριο Ν. ΜαγνησΙας, ΣΒΘΚΕ
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ΠΙνακας 6.3.1.β: Απασχόληση και ισχύς κατά κλάδους σταν Ν. Μαγνησlας

1988
._... ...'- ;;:__ .~Ξ ii':.~::~::~:~:j:::. ._. :Α.. . ο.. ••• ο ••••

491

7.505

11.716

15.167

791

107

545JI

39

14

, ΣΚΥΡΟΔΕIιΑΤΟΣο

'33 ΓPOιtA17ΩΝ- 1.565 -:38.!Β3

Ι""Ί ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

~~~ft#~;~~~:;*_Ί~~~~ί~i:'~.WΩ·~
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠPOΚJNTONΑΠΟ

IοΙΕΙΑΛΛΟ

~;[iJlli!:!ru:~~Ξ:::::::~.~~!.i1Ξ~i;};:!;~ Ω.825 ....
ΗΛΕΚΤΡΙ<ΟΝ

ΣYΣJ<EγO~

ΚΑΛΟΔΙΟΝ

•• , •. ο, .•. ο•.••.:JIED\~"Ξ.. Ι .::: _
38 ' . . ... ΙΙΕΣΩΝ ΚΊιIIIEP.1!Ni',,,,H81

,,;: }AYJDN ','" .::: ,:::0 •. •

ΛOΙΓlEΣ

ΒΙΟIolΗΧΑΝΙΕΣ

ΛΑ1ΌΙΙΕΙι\ .•..,..... 311

]

J

Ι

Ι

Ι

359091

1
ΣYNOΛc:.:.O -'1"'4..::92:.:4

Πηγή:1) Ε.ΣΥ.Ε.

2) Επιμελητήριο Ν. Μαγνησίας, ΣΒΘΚΕ
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Διάγραμμα 6.3.1.α: Μέση Ετήσια Απασχόληαη κατό κλόδους ατον Ν.

Mαvνπσfαc (1988)
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3Ρ 14

2JO: ΕΙΔΗ ΔιΑΤΡΟΦΗΣ
21: ΟΙΝΩΝ ΚΑι ΠΟΤΩΝ

22: ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2J: ΥΦΝιΤΙΚΕΣ
26: ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑι ΕΝΔΥΜΑΣιΑΣ

25: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

2C: EΠIΠΛQΠOΙΙEΣ
27: ΧΑΡΤΟΥ ΚΑι ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

2.: ΓΡΑΦΙΚΩΝΤΕΧΝΩΝ
211: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

30: ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΟΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
31: ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑι ΦΑΡΜΑΚΩΝ

32: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝθΡΑΚΟΣ

33: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΚΑΤΙΩΝ -ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛιΚΩΝ

U: ΒΑΣιΚΕΣΜΕΤΑΜΟΥΡΠΚΕΣ
35: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟ

36: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
37: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΛΩΔιΩΝ
38, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑι ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

39: ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

16: ΛΑΤΟΜΕΙΑ
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6.4. Τριτογεν"ς Τομέας

6.4.1. ΔIKΤUα Υποδομών

6.4.1.1. Οδικό ΔIκτuo

Από την μελtτη των πινόκων 6.4.1.1.α,β,γ, οδηγούμαστε σε
σuμπερόσματα για την ποιότητα-Tou Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύοο.

Γενικό τον Ν. Mαyνησfας διooχlζpuν 7 Eθνικtς οδοι συνολικού μ"Kouς 325,02
χλμ., από τα oπolα 88,31 % εfνα, σε Kαλιj Kαrόσταση με υψηΜ βατότητα. ΟΙ

Εθνικές οδοι του νομού εfναι 100% κυκλοφορούμε:νοο και ατα 328,240 χλμ. τους

(τα 7,41 χλμ. εfνα, σε Kα~ κατόσταση), ενώ ΟΙ Επαρχιακές οδοι του lΚJμoύ

φτόνouν ης 46 με συνολικόμ"κος539,9 χλμ., από τα οπαΙα τα 530,900 χλμ. εfναι

κυκλοφορούμενα (τα 48,1 χλμ. εfναι σε Kα~ κατόorωη) και τα 63 χλμ. υπό

κατασκευ". Υπόρxouv επfσης 20 κοινοπκοι οδοι συνολικού μ"Kouς 107,4 χλμ.

καθώς και 11 οδοι "ειδικού ενδιαφtρoντoς", όπως τouρκmκol, συνολικού μ"Kouς

58,4 χλμ Γενικό το οδικό δIκτuo της περιo~ εfναι μέτριας κατόστασης και

παρouσιόζει αρκετό πρoβλf)ματα (βλtπε χόρτη 3, ΠαρόρτημαΑ. Το yεyrNός
αυτό oφεlλεται στην Kα~ σuντ"ρηση των δρόμων, η oπolα ξεκινόει ακόμα και

αττό τους κεντρικούς δρόμους της πόλης του BόλDu.

οδών, (μεγ lJT1ΌIooyιcιμέν σε μέΤρα)

r~~'!'!::::~;:~~~~~":,,

M1IιII"QΞlI'.eιEΣ'

~'~.:-=-r.- ::".,,\J;. . ":;;Fi;';~i;;mm::-'~1Ξ;;;',,_..... ,;.*
2 Ει~ SIl!JX) 63.αD 5II!JX)

tιιJN~~Σ~~:1:#±~=;;:-:"J;~';;=Ξ::J.1gΓ~~rfi~~;~;f.~:::;;
1. """""""'; _ O'.«D ""«D

~~~~~1ii~i~G:ii:~~~~f:~~~~~[;':!!~'
.Σ"iN:W) tι:Pί9IJ 63cm 1.CW9ιIJ

Πηγ": Β. Πατταθεωδόρου. Τ.Υ.Δ.Κ.. Πίνακες Κατόοιασης Επαρχιακού δlκτύου

Ν. Mαyνησfας 1994

,
7.410 Ώ3.~

Πηγ": Β. Παπαθεωδόρου, Τ.Υ.Δ.Κ.,

Ν. Μαγνησίας 1994
Πίνακες Κατάστασης Επαρχιακού δικτύου
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Κατόσιαση Επαρχιακων oδιiιv, (μεγέθη υπο.\ογισμένα σε

···i!;;I!!!--"-"m!!i··:ι;;nr.~"·-·"'~-alli·",,,,·R'_~_--""'!ΕΠ'····;:: .....•, ,!! ····Ii:IΚ;·I"!!··;"···· ..,,·····,,,···
"'i; "~~~ιιilζ ~E" .~. ι .. _ "1 ";:Η;';;;" =~:~llilli:';:;;';"'!f~~.J< .....

ΣI'N:W> 379.100 103.700 48.100 53:>.roJ

Πηγή: Β. Παπαθεωδόρου, Τ. Υ.Δ.κ., Πfνακες Κατάστασης Επαρχιακού δικτύου

Ν. ΜαγνησΙας 1994

Anό τη μελtτη του πfνακα 6.4.1.1.δ, ενroπlζoυ~ προβλήματα του

Επαρχιακού δικτύου σε σUΓKειφιμένα τμήματα. Χαροκτηριστικό παρόδειγμα ειναι

κυρΙως ΟΙ δρόμοι του Πηλlou και ΟΙ γύρω από αυτόν που XρειόζΣVΤΑΙ ιδιαlτερη

προσοχή, συντήρηση και δtατrλάτuνση, αφού ειναι αuτoI που ΣUΓκεντριίινoυν την

περισσότερη κινηση. Δρόμοι όπως από ταν Άνω Βόλο - Mαιφuνfτσα - Σταγιότες

- Προφήτη Hλkι και από την Αγριό - Δρόκεια - Χορεύτρο - 'Αγ. Γειiιργιo 
Πινακότες - Μηλιές. Επισης σημ<lV11Kό προβλήματα σro οδικό δ/κτuo της

σνατ~ πλευρός του νομού, ιαιι*ιις πρός τις παραλιaι:tς περcιxtς και ειδικό

ο δρόμος από Αργαλαστή - Τρlκερι και από την ΜηλΙνα • Προμύρι. Το Ιδιο ισχύει

και για τον δρόμο που ενιίινει τον Βόλο με την Άφησο, όπου το πλάτος του

δρόμου εfναι εξαιρετικό μικρό για να ικανοπOlήσει τις μεγόλες aνόγKες τους

καλοκαιρινούς μήνες. Γενικό πόντως, κυρΙως οι δρόμοι του ΠηλIou και ΟΙ γύρω

από aυτόν χρειόζονται ιδιαlτερη προσοχή, σWΤΉρηση και δtατrΛΆτuΝΣΗ, αφού

εfναι αυτof που ΣUΓκεντρc.Wouν την περισσότερη κινηση. Στην Eπαρxιa Αλμυρού

προβλήματα . παΡOUaιόζει .το δlκTUΟ Αλμυρού - Αναύρος, NεoxωΡOKIOU 
Τζουρνόκη και Πτελεού - Παραλiaς. Επισης σημαντικό προβλήματα παρουσιόζει· .
και η διαδρομή ΣKΙόθou - Κουκουναριές στο νησf της Σκιόθου, που εfναι δρόμος

ειδικού ενδιαφέροντος - τουριστικός.

•
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-457,-4

33,2

Κατόστασης Επαρχιακού δικτύου
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5
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6.4.1.2. ΣιδηροδρομικόΔίKΤUO

Το σιδηροδρομικόδlκτuo στον Ν. Μαγνησίας έχει ως κέντρο την Πόλη του

βόλου. Από το σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη του βόλou ξεκινούν οι εξής

γρομμές":

- γραμμή βόλου - Λάρισας
- γραμμή Βόλου - Καλαμπάκας
- γραμμή βόλου - Μηλιών ( δεν βρίσκεται σε λειτουργία)

- γραμμή βόλου - Σιδηροδρομικού πορθμείου

ΓΡαuuό B6λou - Λάαισας

Το μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου της γραμμής αυτής είναι 61.168μ. Η

γραμμή είναι μονή και το εύρος είναι πλάτους 1.44μ. Μεταξύ βόλou - Λάρισας
βρlσι<oνται 9 σιδηροδρομικοί σταθμοl. Συγκεκριμένα εκτός των σταθμών Βόλου

και Λάρισας υπάρχουν ΟΙ σταθμο(, AρμενIou. ΣτεφανoβίκεΙOU, Pιζ6μuλou,

Bελεστfνou, Αγίου Γεωργfoυ. lIαroμεIωv και Μελισσιάτικων. Καθημερινά στο

συγκεκριμένα δίκτυο εκτελούνται 12 δρομολόγια ετnβαπκf1ς κοινής αμαξoστOlxlας

από βόλο για Λάρισα και 1 δρομολόγιο aυτoκινητάμαξας intercίty από Βόλο για

Αθήνα. Μελλοντικά σχέδια του Ο.Σ.Ε πρoβλtπoυν την ηλεκτροκ!νηση των τρtνων

στην γραμμή Βόλου - Λάρισας.

ΓΡαuuό βόλου - Καλαuπάκac

Το μήκος της γραμμι'ις του συγκεκριμένου σιδηροδρομικού δικτύου εΜ:ι

161.425μ. Η γραμμή αυτή εlναι μετρική, δηλαδή δεν είναι κανονικού εύρους και

είναι πλάτους 1μ. Οι σιδηροδρομικοΙ σταθμol της συγκεκριμένης γραμμής είναι ΟΙ

100 με αυτούς που βρlσκovιαι στην γρομμή B6λou - Λάρισας και καθημερινά

πραγματοποιούνται 4 δρoμoMylO από Βόλο για Καλαμπάκα.

Γραuuό Βόλου - MQλιών (τοενάκι ΠnλIou)

Το μήκος της γρομής του συγκεκριμtνou δικτύου είναι 28.200μ. Η γραμμή

αυτή είναι μονή και έχει πλάτος Ο.6μ. Οι σιδηροδρομικοΙ σταθμοί που

περιλαμβάνανται σ'αυτή τη γραμμή είναι 8, συμπεριλαμβανομένων και των

σταθμών του Βόλου και Μηλιών. Οι υπόλοιποι σταθμοί εlναι η Κωλtτη, Βλοχάβα,

Αγριά, Κάτω Λεχώνια, Άνω Λεχώνια και Γατζέα. Δρομολόγια στην συγκεκριμένη

γραμμή δεν εκτελούνται αν και κατά ορισμένες χρονικές περιόδους έχει

εττΙXεlρηθεl η διάνοιξη και πάλι της γραμμής για καθαρά τουριστικούς λόγους.

6.4.1.3. Δlκτuo Θαλάσσιων ΣυγΚΟΙVWV1ών

Το θαλάσσιο δlKΤUO του Ν. Μαγνησlας εξυπηρετεlται από τα λιμάνια στόν

Βόλο, Σκιάθο, Σκόπελο, Γλώσσας Σκοπέλου και Πατητηρlου Αλλονήσου. Όλα τα
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παραπόνω λιμόνια, εκτός από το λιμόνι του Βόλαυ που εlναι αυγκεντρώνει

εμπαρικές δραστηριότητες, χρησιμοπαιούνται για τουριστικούς λόγους".

Το λιμόνι του Βόλαυ όρχισε να αποκτό διεθνtς ενδιαφέρον στα τέλη του

77 εξαιτlας της αύξησηςαε διερχόμεναφορτηγό TRANSIT με προορισμόχώρες

της Μέσης Ανατολής. Η ιdνηση αυτή κορυφώθηκε το 1979, ΧΡονιό στην oπolα

πραγματοποιήθηκαν πόνω από 50.QOO διελtυαεις cPoPTηYώY αυτοκινήτων, με
κύριο προορισμό το Ιρόκ και Πι 'ΣΟΟυδική Αραβlα, ενώ η κlνηαη με τελικό
προορισμό τη Συplα στην oπolα Kατtληγε η ποΡθμειακή σύνδεση, παρέμεινε αε

πολύ χαμηλό επlπεδα. Μετό το 1979 η κlνηση όρχιαε να μειώνεται και το

μεγαλύτερα ποσοστό πλtoν των διαγιvoύμενων αυτοκινήτων ήταν αυτοκlνητα

εξαγωγής, σε αντΙθεση με την αρχική ιdνηαη που αποτελαύντας αχεδόν

αποκλειστικό από φορτηγό εμπορευμότων ηR Η εντυπωαιακή αύξηση της

διακlνησης μέσω Βόλαυ σημειώθηκε σε μια εποχή που οι χώρες της Μέσης

Ανατολής σύξησανξαφνικό τις εισaγωγtς ΠΡοιόντων, γεγονός παυ συμπlπτει με

την tντανη οικανομική δραστηριαπα/ηση των χωρών αυτών μετό την δεύτερη

KΡIαη στο τtλoς της δεκaετlaς του 70. Οσον αφοΡό την ναυπλιακή Klvηση του

1987 συγκρινόμενη με αυτή του 1978, παΡουσιόζει αύξηση 12%, ενώ η ολική

χωρητικότητα των πλαΙιΑΝ στην αντfατoιχη περιοδο παΡουσιόζει αύξηση 56%.

Η Διαμετακομιστική Kfνηαη του λιμανιού την αρχή της δεκaετlaς του 70,
παΡουσιόζει μια ανοδική πopεlα, τόσο σε ποιότητα εμποΡευμότων, όσο και σε

αριθμό διακινηθtντων αυτοκινήτων, με κορύφωση το 1979 και στην συνtχεια

παΡουσιόζει κόμψη, η oπolα οφεΙλεται στη διαφopoττolηcm των συνθηκών

λειτoυργlας της γραμμής Βόλου- Συρίας. Η λειτoυργlα της γραμμής Βόλου-Συρίας

ξεKIvηαε το 1976. Aναγνωρlζoντας την μεγόλη απουδαιότητα της γραμμής οι

κυβερνήσεις της Eλλόδaς και Συplας υπέγραψαν στη Δαμασκό στις 22/1Π7
συμφωνlα νια την δημκxιργlα θαλόσσιας σύνδεσης με τοξύ των δύο χωρών με

οχηματαγωγό πλαlα. Με την έναρξη του πoλtμoυ Ιρόν-Ιρόκ, η κlνηση της

γραμμής όρχιαε να Kόμπτετaι μέχρι τις 22/12185, οπότε και διακόmεται η

γραμμή. Στήν συνtxεια η γραμμή ξαναλειτούργησε με τη δρομολόγηση πλοίου

από τις Ελληνοκυπριακές γραμμές Α.Ε., νια να ανασταλεί και πόλι η λειτoυργlα

της τον lούλιο του '88.

Για τον Ν. Μαγνησlας και τα νησιό των Β. ΣποΡόδων που συγκεντρώνουν

μεγόλα ποσοστό του τουριστικού ενδιαφtρoντoς, η ακτοπλοlα αποτελεl βασικό

συγκοινωνιακό μέσο για την μεταφοΡό επιβατών από την ηπειρωτική Ελλόδα.

Btβaια οι ακτοπλοικές συγκοινωνlες δεν αφορούν μόνο τους τουρlστες, αλλό και

τους μόνιμους κατοΙκους αυτών των περιοχών.

Τα ·,ησιό των θ. ΣποΡόδων εξυπηρετούνται σήμερα από τη γραμμή

Βόλου- Β. ΣποΡόδων- Αγίου Κωνσταντίνου τόσο με Ε/Γ και ΟΙΓ πλοία, όσο και με

ιmόμενα δελφlνια. Κύριο πρόβλημα των νησιών από και πρός τα νησιό

αποτελούν τα λιμόνια που δεν εlναι ικανό να δεχτούν το φόρτο της επιβατικής και

εμπορευματικής Kiνησης σε περιόδους αιχμής λόγω συμφόρησης των λιμανιών
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και λόγι..JJ ανεπαρκιiJv λΙ!Jενlκών ξγκαταστόσεων ΟΙ oπolες εmδεινώνouν το

πρόβλημα όταν έχει κακοκαιρlα. Στην σwtxεια παΡOUσιόζOνται πfνακες με την

επιβαπκή κινηση και διακινηση. καθώς και πfναKες με την επιβατική ΚΙνηση

οχημσταγωγών και υδροπτερύγων σε συγκεκριμένες περιόδους.

ΠΙνακας 6.4.1.3.α: Εmβατική ΚΙνηση του λιμανιού τόυ Βόλου τη δεκαετfα 1976-

1967 ~====""

ΠΙνακας 6.4.1.3.β: Εmβαπκή κινηση στη γραμμή B6λ0u-Σπoρ6διιN τη περloδo

1961-1967

ΠΙνακας 6.4.1.3.γ: ΔιαΚΙνηση στη γραμμή Β6λου-ΣπσρόδιιΝ τη περΙοδο 1961·
1967

:fl2:;Qi:Ί2.03Q;U'L4t;ιji~~i6a~
.......•;.: .. _;~",,::7Ji::ί.,;.,!.-:. ' .,1,\

6.346 7.209 8.645 11.108 12.405!

1'.8241000012.3881415917.571 Π1a1 24.987

Πηγή: Λιμενικό Ταμεόσ Βόλου
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Πlνακας 6.4.1.3.δ: πινακας μηλιομετρικών oπoστάoεlJN και αποστάσεων σε

ώρες ε FlvinQ Dolfin

Πηγή: Λιμενικό Τσμεlο Βόλου

6.4.1.4. Δlκτuo ΑεροΠοΡικών ΣυγκΟΜι.ΝιώΥ

Αυτή την στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 34 πολιτικά αεροδρόμια, σριθμός

υπερβολικά μεγάλος για το μέγεθος της χώρας, αναγκσlοςόμως γιατf:

- υπάρχουν πολλά νησιά σπομακΡυσμένα και αποκομμένα από την ενδο)(ώρα

- η μοΡφολογlσ του Ελληνικού εδάφους εlναι ιδιάζουσα

- τσ σεροδρόμια σχετfζoνται άμεσα με την εθνική άμυνα

- τα όλNJ συγκοινωνιακά δfκτυσ πσρουσιάζουν προβλήματα υποδομής κσι

πσρουσιάζουν μεγάλη διάρκεια ταξιδιού.

Το δlκTUΟ των αεροπορικών συγκοινωνιών του Ν. Μαγνησίας

εξυπηρετεlται από το αεροδρόμιο της Σκιάθου και το αεροδρόμια της Νέας

Αγχιάλου. Το αεΡ0δΡ6μιο της Σκιάθου Moτoupyd αποκλειστικά ως πολιτικό

αεΡ0δΡ6μιο για την εξυπηΡέτηση της τουριστικής κlνησης του νησιού αλλά και

ολόκληρης της περιοχής. Το υπάρχον κτίριο dvaI ηλικίας 5 ετών και διαθtτει

αίθουσα αναxωρήσεUN-<ιφ!ξεων, τελUNείoυ, αφορολόγητα, αστuνoμlα,

πυροσβεστική και πρός το παρόν επαρκούν για τις υπάρχουσες ανάγκες. Το

μήκος του διαδρόμου dvao 1.600μ. και δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του

αφού και από τις δύο πλευΡές αυτού υπάρχει θάλοσσα. Κατά τους καλοκαιρινούς

μήνες δtxεται πεplπoυ 60 πτήσεις την εβδομάδα από τις Σκανδιναβικές χώρες

και χώρες της Ε. Ε. Την ίδια καλοκαιρινή περlοδα πραγματοποιούνται3 mήσεις

εσωτερικού από την Αθήνα για τη Σκιάθο. Ο αριθμός των επιβατών του

εξωτερικού φτάνει τα 9.000 άτομα περίπου την εβδομάδα. ενώ του εσωτερικού τα

145. Κατά την διάρκεια του υπόλοιπου έτους πραγματοποιούνται μονάχα 2
mήσεις εσωτερικού την εβδομάδα.

Aντlθετα το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου εlναι κατά βάση στρατιωτικό,

αλλά τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει η υποδομή και η δυνατότητα για την

εξυπηρέτηση και πολιτικών αεροσκαφών.
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6.4.1.5. Δlκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το δlKΤUO ηλεκτρικής ενέργειας σroν Ν. Mαγνησfας απoτελεlται από το

δlκτuo μεταφοράς UΤΤΕρυψηλής τόσης που απoτελεlται από δύο γραμμές οι

οπolες ειναι συνδεδεμένες με το εθνικό δlκτuo και μέσω πέντε κέντρuN διανομής

τροφοδοτούν τις περιοχές του νψού, Τα νησιά των Β. Σποράδων σuνδtoνται με

το δικτυο τησ Mαγνησfας μέσω ίιποβρύχ.....ν καλωδιων. Στα τρlα νησιά, Γιούρα,

Κυρά Παναγιά και Περιστtρα εφαρμόζεται πειραματικό πρόγραμμα με

φωτοβολταικά στοιχεla με 14 Kαταναλωτtς. Τέλος, μελ/αντικά σχέδια για τον

νομό avaφtρow την εγκατάσταση δύο ακόμα KtντρuN διανομής, ο ένας από τους

οποlους στην Σκιόθο".

6.4.1.6. Δlκτυο Αποχέτευσης

Όσον αφορά το δlκτυο αποχέτευσης στον Ν. Μαγνησιaς δεν uπoΡXει

oργανωμtνo αποχετευτικό δlκτυο και στις πεΡσσ6τερες περιοχές

χρησιμοποιούνται απορροφητικοΙ βόθροι. Στην πόλη του B6λou το δlκτυο

αποχέτευσης ε!ναι οργανωμένα με ξεxωPtστό δlKΤUO oμβρlων νερών και

ΛUμμάτων. Eπfσης στα όρια της πόλης του B6λou υπάρχει Βιολογικός

ΚαΒαρισμός, ο οπolος όμως δεν λεπoυργεl σro πλήρες των δwατOτήτων του μια

και ο καΒαρισμός των ασπκών λυμμότων περιλαμβάνει πρός το παρόν το στάδιο

του πρωτοβάθμιου καθαρισμού τους. Πέρα του σταδloυ της Kαθlζησης των

ΛUμμότων, σro μtλλoν πρoβλtπετα, να ολοκληρωθεl το α;στημα του Βκ>ΙοΥιιςού

ΚαΒαρισμού. Στην περιοχή του Bελεστfνou και Αλμυρού λειτoυργεl πρωτοβάθμιο

σύστημα αποχέτευσης, ενώ στα νησιά των Β. Σποράδων τα λύμματα οδηγούνται

απ'ευΒεlας στην θάλασσα. Ειδική περlπτωση αυτών αποτελούν η Σκιόθος και η

Σκόπελος. Στή Σκόπελο υπάρχει ολοκληρωμένο δlKΤUO αποχέτευσης αλλό όχι

Βιολογικός ΚαΒαρισμός, ενώ στην Σκιόθο υπάρχει Βιολογικός Καθαρισμός αλλά

ελλιπές απoxετεUΤΙKό δικτυο".

6.4.1.7. Δlκτuo Ύδρευσης .

Οι ανάγκες ύδρευσης του Ν. Μαγνησlας καλύπτονται από γεωτρήσεις και

πηγές, κυρlως. Νερά πηγών χρησιμοποιούνται κυρlως από χωριά του Πηλfoυ και

τον Δήμο Ιωλκού, ενώ η περιοχή της Επαρχlας Μμυρού υδρεύεται κυρlως από

γεωτρήσεις της περιοχής. Στο Π. Σ. B6λou χρησιμοποιούνται και οι δύο τρόποι,

οι οποlοι όμως δεν Kαταφtρνoυν να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης, καθώς η

προσδοκόμενη ποσότητα των 150 λlτρων ανά άτομο δεν επιτuγxάνεται. Οι κύριοι

λόγοι που συντελούν σ'αυτή την μη επlτευξη εlναι η μεγόλη κατανόλωαη νερού

από την Βι.ΠΕ. και την ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ και η έλλειψη ξεχωριστών δικτύων

ύδρευσης και άρδευσης".

Πρέπει να τονιστεί το σοβαρό πρόβλημα της ποιότητας των νερών του Π.

Σ. Βόλου που oφεlλεται στην υπεράντληση των γεωτρήσεων στην περιοχή και
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που oδηγεl σε UφΑΛμύρωση του νερού των γεωτρήσεUN μια και έχουμε εΙσοδο

θαλaσαινOύ νερού aτa αντλούμενα ιιδόπνα απoθtμaτα και σroν υδροφόρο

oρΙζoνrα. Το σuγKtκpιμtνo φαινόμενο UφΑΛμύρωσης του υδροφόρου oρΙζoνra

εΙναι μεlζον πρόβλημα όχι μόνο της Maγνηafας aλλό και όλ/ων περιοχών της

χωρας. Η επfλυση του εΙναι σνaγKαla και aτταιτεl tλεγxo του αριθμού των

γεωτρήσεUN σ'αυTtς τις περιοχές που παρoυαιόζouν ~oιoυ ειδους πρoβλήμaτo.
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Τουρισμός

Το ανατολικό τμήμα του Ν. Mαγνησfας και οι Βόρειες Σποράδες αποτελούν

πόλο έλξης τουριστών εδώ και αρκετά χρόνια. Το Πήλιο, ένα από τα ωραιότερα

βουνά της Ελλάδας, με τις πoικlλες φuσικtς ομορφιές κσι τα παραδοσιακά

γεφύρια και εκκλησιές του δεν μπορεΙ παρά να cπioτελεI περιοχή σιημαντικής

τουρισπκής Kfνησης για όλες τις mbxtc; του χρόνου. Aλ/iJ κσι οι ακρογιαλιές τόσο

του Παγασιητικού και του ΑιγαΙου, Xα1ΡOUν ιδιαΙτερης φυσικής ομορφιάς και

qιo.'ι>ξενoύν κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό εmσκεπτών. Eπfσιης ο Β6λ0ς, εξαιτfας

της γεωγραqιoκής θtσης του και λόγω του γεγονότος ότι πράκειται για μεγάλο

αστικό κtντρo, συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα για να διατηρεΙ αμεfωτo το

τουριστικό ενδιαφtρoν καθ'όλη τη διάρκεια του xρ6νou, αποτεΛώντας το

μεγαλύτερο τουρισπκό πόλο για την περιφέρεια Bεσσαλlας και έναν από τους

μεγαλύτερους στην Ελλάδα.

7.1. Τουριστικές ΡΟΙς-Α.lξεις και Διανυκτερεύσεις τουριστών

Μελετώντας τις ροές των τουριστών στόν Ν. Mαγνησfας, (πfνακες 7.1.β, γ),

δtαmστώνoυμε πως κάθε χρσνιά παρατηρε/ται αύξηση του αριθμού αφfξεων των

ημεδαπών και αλλοδαπών στόν νομό και ειδικά στις Βόρειες Σποράδες.Την

περloδo 1983-1994 παρατηρεΙται αύξηση αφ!ξεων των ημεδαπών από 9.857 σε

33.515 (αύξηση 240%) και αύξησιη αφ!ξεων των αλλοδαπών από 20.839 σε

71213 (αύξησιη 241%). Την αντfστoιXη περfoδα στο σύνολο του Ν. Mαγνησfας

παρατηρε/ται μεταβολή αφ!ξεων των ημεδαπών από 150.673 σε 238.088
(αύξησιη 58,016%) και μεταβολή των αλλοδαπώναπό 53.756 σε 97.155 (αύξηση

80,733%). Παρατιηρούμε δηλαδή πως οι αυξήσεις αφιξεων τουριστών, που

λαβcιJνouν χώρα στις Β. Σποράδες, εfναι τεράσπες τα τΕΛΕUταfα χρόνια σε σχέσεις

μ'αυτές του συνόλου του νομού.

Ανήστοιχες τεράσπες αυξήσεις παρατιηρούνται (πfνακες 7.1.α,γ και

διάγραμμα 7.1.) και στους αριθμούς διανΙσεων των τουριστών τα τελευταfα. .
χρόνια ειδικά στις Β. Σποράδες. Στις Β. Σποράδες έχουμε αύξησιη του αριθμού

διανΙσεων των ημεδαπών σε 120.587 το 1994 και των αλλοδαπών σε 558.887.
AντfστoΙXα για το σύνολο της Mαγνησfας, το 1994, παρατιηρε/ται αύξηση των

ημεδαπών σε 570.099 και σε 633.410 των αλλοδαπών.

Από την μελέτη του πfναKα 7.1.γ, διαπιστώνουμε ότι οι Β. Σποράδες, ο

Βόλος, η MOKpwlraa και Πορταριά, aUYKενTpώνOWτο μεγαλύτερο μέρος από τις

αφlξεις και διανΙσεις των ημεδαπών τουριστών, για το έτος 1994. Αντlστοιχο οι

μεγαλύτερες αφlξεις και διανΙσεις αλλοδαπών τουριστών. για το lδιο έτος.

παρατηρούνται στο Βόλο. στη Μακρυνlτσα. στη Πορταριά και στις Β. Σποράδες

και συγκεκριμένα στη Σκιάθο και Σκόπελο.
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Διowκτερεύσεις τουριστών στον Ν. Mαγνησlας την ττεplοδο

..
Δ(ΑΝΥ:

HM~... . .. ..
ΔIΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕIΣ
ΑΜΟΔΑΠΩΝ 490.498 590.649 479.299 464.661 541.284 428.289 552.181 529.229

Πηγή: Περιοδικό "Εmλογή", τεύχος 1995

",....;J.._.;,;~jj:'"
!1SI81 164.316 67.666
I"'Z~.:3"~~.clii:;::'~·····;
11983 150.673 53.756
1
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ΠΙνακας 7.1.γ: ΚaτάaτaaηΑφIξEJJJ\l-ΔιΟΝlaεuN Hμεδaπών-Aλλoδaπών. για τα

1994 και 1995

Πηγή: Ε.Ο.Τ.

Διάγραμμα7.1.: ΔΚJW .
TOUΡκm.iN mν περfoδo 1986-1993
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Δ/ΑΝΎΚτΕΡΕΥΣΕΙΣ HMEΔAJ1ΩN Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔιΑΝΥΚΤΕΡΕΥΙΕΙΣ AMOΔAl1ΩN Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ι
ΔιΑΝ'ι'ΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΔΑ,,'10Ν 0ΕΣΣΑΛιΑΣ

- - - -. ΔιΑΝ'ι'ΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣΑΜΟΔΑΠΩΝθΕΣΣMJΑΣ
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7.2. Τουριστική Υποδομή

Από τη μελtτη του πfναKα 7.2.α, οδηγούμαστε σε ορισμένα συμπερόσματα

6αον αφορό την δυναμικότητα των ξενοδοχειακών καταλυμότων και την ποιότητα

αυτών (έτος 1995). Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αριθμός ξενοδοχεlων ειναι r και

Ε' τόξης, ενώ παρόλληλα στο νομό υπόρχει και μεγόλος αριθμός εmπ.ιωμένων

διαμερισμάτων (69). Το μεγαλύτερο αριθμό δωματfων συγκεντρώνουν τα

ξενοδοχεlα r τόξης (2.347), όΠως εττfσης και το μεγαλύτερο αριθμό κλMJN
(4600). Άντlθετα τα υψηλής ποιότητας ξενοδοχεlα, Β' και όνω, παΡOUσιόζouν

μικρό αριθμό μονόδων και κλινών. Ειναι φανερό πώς την πεplοδο 1986-1993
παρατηρήθηκε μεΥόλη αύξηση των κλMJN στο Ν. ΜαΥνηα1ας (πlνακας 7.2.β),

σττ6 10.178 το 1986 σε 14.548 το 1993. Στην περιφlρεια θεσααλlας την (δια

περlοδο παρατηΡεlται αύξηση των κλινών αττό 15.180 σε 20.240. Η αύξηση εlναι

της τόξης του 42,93% για τον νομό, έναντι 33,33% για την θεσσαλfα.

Ο. μεγαλύτερος αριθμός τoυρισnKών μονόδων συγκεντρώνεται στις Β.

Σπορόδες και συγκεκριμέναστην Σκιόθο με 72 και Σκόπελα με 53. ΆKαλouθoύν ο
Άγ. Δημήτριος και Άγ. Ιωόννης στο ανατολικό Πήλιο με 24 μονόδες, ο Βόλας με

23 και τα Καλό Νερό με 22 μονόδες. ΆντfστoιXα, ο μεγαλύτερος αριθμός

δωμστfων και κλMJN βριακεται στη Σκιόθο και Σκόπελο και ακαλουθεl ο Βόλας

(πfναKας7.2. γ). Άν KCI η πόλη του Βόλαυ έχει λιγότερες τoυpιισnκtς μονόδες σττ6

τον Άγ. Δημήτριο-Άγ. ιωόννη και τα Καλό Νερό, παρόλλα αυτό συγκεντρώνει

μεγαλύτερο αριθμό δωμcnω, και κλινών, γεγονός ~ φανερώνει την μεγόλη

δυναμικότητα των ΤOυpιισnKών μονόδων της πόλης.

iIm"
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΆ'ΤΑΞΗΣ 8 575 1.102
~9Χ:~_!Qj~~Ι~;;;~ξ'. .32~:"~;;I·'!!4.illJj;!"~t~;
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΤΑΞΗΣ 105 2.347 4.600
IΞElilόΔΦ~IδA"ΆΞm:;;:;Ξ,",:;:: 'ϊ!S;;.::'j,:ΞΞ:~!!Q:'::~.1'i";i::::iΙSM ..
ΙΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ε'ΤΑΞΗΣ 51 603 1.216
!f1ARιWίϊΚΦΙ:DΤΚΊεΜ0i!&~ψ,,;:,"';:::'43'.' .T;·:;::::::::328:Σ;·'!·':;;::iϊ~Ί:;:·
EΠΙΓVI. ΔιΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 69 1.173 2.115

lCAMPING 10'(~; ...

β '

Πηγή:l) E.Q.T.
2) Περιοδικό "Εmλογή", τεύχος 1995
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KεφQλαιo Ζ

ΠΙνακας 7.2.β: Κλίνες ξενοδοχειακών καταλυμάτων την περίοδο

.ϊM.A1JU1ΣlA.Σ1~~~t~~~,1~i~:i:1gB7:i·:~g.t9~;GJJ:1~;:::;:'.~:;:;:;1~':;;;:::'~:j:;;;:1;~,

ΚΛΙΝΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕIΑ.ΚΩΝ 10.178 9.414 11.022 12.123 12.929 13.277 14.012 14.548
KATAΛYMArnN

ι'IEn'MIA,~::"'":::::,,::'1,,,,:u,,~"'T::::::J$...i,!1t1 ,~91~,'!fι'f"Ιi;_';::fιιtJ2, ;:;;,"3,;

ΚΛΙΝΕΣ ,
ΞΕΝΟΔΟΧΕIΑ.ΚΩΝ 15.180 14.446 15.97r'17.357 17.623 18.577 19.464 20.240
ΚAΤMYMAmN

Πηγή: Ε.Ο.Τ.

.-.,...i_~· :.:.~~~~~Tf;~~:'::=:::~:Il:~:~~~~~L~fu ..;:;::i
ΜΑΚΡΥΝΠΣΑ 14 126 213
:=:~~"·:7·~<='-"'W,;r.::ι··::-·--"--""-;~~;::~!~.~!~~~~~~~~~

2ΑΓΟΡΑ-ΧΟΡΕΥ1Ό 11 194 351
~i24~b,;.m'f.~
:ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 13 ~21~4!ili"'-~.σ~7~

~U~~~'~f!:L"';
JAr.λΑΥΡΕΝΟΟΣ 1 17 34;
~=~.;:- ::=-_.?"'1iι' ., .. S;ΙΙK,"

~~OP.~.,_,_7 ,,-=:::Ξ: ~~ί
: 'M"'_;'~~ .~:, -" "-~~Ι...... ...:::::::~~.ι.....:::::iffi!ι~~:~l~

'IΙΗΛIΕΣ-ΚΟΡΩΠΗ 6 59 123
~~... . = -, '7-=-~..:cA_~i~_""":
'ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΦΗΣΣΟΣ 14 162 319;
!AN.Q:~~TNίiiΔ",1:;::.:;t"4:'~.ΞSi~~~i~;;:=j~~;~ξ~di!;~~Jϊι~~~i\
,ΚΑΤΩΧΩΡΙ 1 9 18 ι

~η;5~~;fi:~~~~:ι;~'!:::--·~ _- ·~'ff.f:;Ξ;hj(~~~~r:Π]~~~~[~;~!:μ:j
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 22 394 760'
hPI<EPI~;tl.,~H:::;~;:~:'·'" ::'!' "::2:!::ζ,; iiH;ji~j;::jiirl\!:;::iJ;;1j:Ej:j!!61::;: ..:j
ΑΓΡΙΑ 4 60 110 i
,ay~~~!,:~!~~n:::!::!::!!~ii~j!fi;;: ijj!!:;:i?·,:!:!~ij(g:~:~:j:::;;3i!:iιβ§~~;!::::Jj~;}j_~.;;~!;ι
,ΔΡΑΚΕΙΑ-ΧΑΝΙΑ 4 86 162 Ι

)v\ιri:P:9I";{~1~~ ~ '{ij~;!: :~~::: : '.:~ ~ii~;i~Γ~:Ε1!iLi~:Η~~!:!~i[i:~::~ΞI
Ν.IlAΓΑΣΕΣ·λ/ΥΚΕΣ 10 195 368
IΒΟΛΟΣ '.' 23.' • -:.:7~' 1.393'-
ΣΥΜ?ΑΟ 342 7.215 13.771

Πηγή: Ε.Ο.Τ.

ΤοΥΡισιι6ς

1986-1993
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7.3. Προέλευση Τουριστών

Μελετώντας στolXεlα του E.Q.T. για την πρotλευση των τουριστών στο Ν.

Mαγνησfας (πfναKας 7.3) συμπεραlνουμε, πώς το 75% του συνολικού αριθμού

των τουριστώνεΙναι ηπεδαποl, ενώ το υπόλοιπο 25% εΙναl αλλοδαποl .01 αφΙξεlς

των ημεδαπών ειναl γύρω στις 197.888 ενώ από τους αλλοδαπούς, που σε

αριθμό αφlξεων φτάνουνης 66.572, οι 61.798 εlναl Ευρωπαlοι (κυρΙως Γερμανοl,

Βρεπανοl και Ιταλοl) και οι 2.2111 από τις H.n.A. Δηλαδή το 94% του αριθμού

αυτών εΙναl ΕυρωπαΙοl, το 4% Αμερlκανοl και το υπόλοιπο 2% Ασιάτες,

Αυστραλοl κ.τ.λ. Από τους Ευρωπαlους το 75% προέρχετο από μέλη της

Ευρωπαικής Ένωσης, ενώ οι υπόλοιποι εΙναl Σκανδιναβοl, Ελβετοl και

Γιουγκοσλάβοι' Όσον αφορά ης διανυκτερεύσεις των τουριστών, το μεγαλύτερο

αριθμό παΡOυσιόζouν οι έλληνες ημεδαποl με 471.987 και ακολουθούν οι

αλλοδαποl με 415.673. Από τους αλλοδαπούς οι ΕυρωπαΙοl (κυρΙως Γερμανοl,

Βρετανοl και Ιτολοl) σημειώνουν ης περισσότερες δlανΙσεις με 400.220 σε αριθμό

και στη συνtXεια οι Αμερlκανοl με αριθμό 9.584.

Πινακα 7.3: πρotλευ τουριστών στο Ν. Μ 'ας
.' J ιι· ~"..,,:-:"_-==-~..:.;,. , ~.;, ..,Jz. ..
. . ..:.~_._ν_ν....,-_,._.__..._.ω ..,:,,::~8 "Ο :.ΙΙ··· _=....:.........:=-.:

IΕλΛ."ΟΝI".ΚλΤΟIΚ.ΕΞΟΤ. 213 1.016

"""!DIIO;ιr.~::::~:;C:=---:::c-"-""""",:·,,,,r..._' '~:1!••,;;; Ι
,BPETANOI 11.048 92.600
~1~m;;;::=.;;<4:,;;_.,,,,, --
'ΓΑλΛΟΙ 4.022 9.161

!'J'1!;'WlϊI'!!_.ίIiiiiii:::r~""""'iliiΕ!:!!i~J~:η;::!!,!_""
.ΓΙΟΥΓΚΟΣλλΒΟΙ 1.598 1.145'
j&ΛZC i " ili]W;;:"S5i!i'::!!;;;'''n:' • ,& _, ~
,ΕλΒΕΤΟI 1.607 11.813
~M..o.li~=;"'""_!igiι~==~~+.~:ig1;ε:;i~~ι:t1J.πl!.:~:::;a:~~:J.!§..
ΙΙΣΠΑΝΟΙ 262 723 ι

~.ιI~Jo4illj;J:5i1~f!:~':::~~""--·':=-. . H:1ίi».•~i~~! I~ ~=::::i-~~ii;;:::;;
'ΝΟΡΒΗΓΟΙ 1.456 9.832

I!!Διr~jjjji!i;~".". ;; ,.'."WJ",,[~'t...-.-'lΠ?'
'ΣOyHlιOI 761 2.371 1
..1ΛΛ'ιι'.....'i!m!ill!"·r··--·9Ef=';;=-:""""""~:,,:c-8"..·:·;:·';;i.-Ε'5ίίιi;ι;iliz:::

~:'I\'(~.~_~ •• u"..,..",.... :tffi:E ",......=~=~,.;:'!.;iII}" ~ .•..:ι"".~~jf;., ..:::'
λΟΙΠΟΝ EVP.XOPON 2.063 8.068
ιΣ"1ffοΑ~~i'l!J~~~lJ.ί':ίQι~~μ:;~~:''';;~~J;i1.ίi.:''Ό:Ι~iϊοσ.i~Ρ.:;i;E.
AMEPIKANOI (Η.Π.Α) 2.216 7.749

u.ιι~~lπ!!t'';:JIJ~;[jili:Έ:f:Ξ:Ξ.. ........;.:"~;~.'!.~.'~(;E! :;;i!il~:~"'ll!:;;i:f;:'
"ΕΞΙΚΑΝΟΙ 11 13
A0U10H:~11ιi(~":::XitJ:P:O:N"_ .. "- ...··· ..··:::2••Γ:i' ""ί;:'::)1':ΙΙ':!':ir.;
ΣΥΝΟΛΟ Α .. ΕΡΙΚΑΝΟΝ 2.868 9.584

ΙII~λΗλ,:π,ε:f§mjiΗijf$;~i;;:~~!:::Μ::'....::.:. ~;;j;i;;'~:t.6J::i;ci'~;:ii:i;i] ι: l:Ι:::~i' ::;
,ΙΑΠΟΝΕΣ 76 199
l!Y.Ρ.J.Q,!~!.Ι!ΔΚ~ ι:nJ~.θ;2i':::: ,,~i;i!;;;::;:~1:~::~~~1~;1}! 1!;!α;~:Ι~'i1!::i1r~Τ,i~
,ΤΟΥΡΚΟΙ 125 198
!Λ Ο IΠΟϊr('Λfi~)i;x'Qρ ο JiH';;'.. ':;,"·'1i:Jt::!6·;"· ":ii!i:iς''2'ι'1iΤ:':::'
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΙΑΤΟΝ 652 1.446
NOTlO.A.PIKi~N.O"'.:' ':$4'7.: :Ι:.;::1.Η3::··
λIΓΥΠΤΙΟI·ΣΟΥΔΑΝΕΖΟI 93 196
λΟΙΠΟΗ Α'ΦΡΙΚΑΝ,ΧΟΡΟΝ 78 .., 115
ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΡΙΚΑΝΟΝ 518 2 C$4
ΑΥΙΤΡλΛΟI.ΗΕΟΖΗΛΑΝΔΟΙ 463 1.263
ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 66.572 415673
ΓΕΝΙΚΟΖ.ΥΝΟΛΟ ,.2~~0 887.660

Πηγή: E.Q.T.
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7.4. Τουριστικές Ροές για κάθε χωρική ενότητα του Ν. ΜαγνησΙας

Toυρσvός

Ι

j

J

J

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται στοιχεlα για τις αφlξεις-διανΙσεις

τουριστών σε κάθε χωρική ενότητα του Ν. Μαγνησlας. Τα στοιχεία αυτά

παρουσιάζονται ανά μήνα για τα tτη 1994 και για το πρώτο εξάμηνο του 1995. Η
ανάλυση των στοιχεlων aυτών γlνεται ανά χωρική ενότητα συμπεριλαμβάνοντας

και συμπεράσματα για τις τουριστικές ρotς σε συγκεκριμένες περιόδους του

έτους. ~

βόλος

Στιήν πάλη του B6λou κατά το 1994 υπολαγlστηκαν 123.928 αφlξεις

ημεδσττών και 10.320 αφlξεις αλλοδσττών. αριθμoi που φέρνουν την πάλη του

βόλου σε πρώτη θtση. όσον αφορό τον αριθμό τουριστών που φιλοξενήθηκαν

στις ξενoδoxεισκtς μονάδες της πάλης. σε σχέση με τα υπόλαιπα τουριστικά

κέντρα του νομού. Στόν βόλο οι περισσότερες αφlξεις ημεδσττών τουριιπών

πσρατηρούντσι το Μάιο. τους καλοκαιρινούς μήνες Ιoυνlou·AUΓoύστoυ και τους

χειμερινούς μήνες Δεκεμβρ!ου και Ιανouαρlou. Αυτό οφείλεται στις δυνατότητες

που πρoσφtρει η πάλη τόσο για KαλOKαιρινtς εξόδους σε τουριστικά Btρετρα

γύρω σπ'συτήν, όσο και στην παρouσfα του χιονοδρομικού κέντρου του Πηλlου.

EiIιaι φανερό πώς ο βόλος έχει τουροστικές δυνατότητες καθ'άλη τη διάρκεια του

έτους, δυνατάτητες που αν τις σξιοπαήσει ο τοπικός πληθυσμός Βα αυξήσει την

τουριστική κlνηση της πόλης, τόσο σε ημεδαπούς, όσο και σε σλλοδσπούς

τoυolστες που φαινεται να προτιμούν την πάλη του B6λou ιδισlτερα τους

ανοιξιάτικους και K~ μι'rwες. Από την μελtτη του πfνακα 7.4.α.

παρατηρούμε πώς η τουριστική κινηση στό πρώτο εξάμηνο του 1995 διστηρε/ται

στα ιδισ επlπεδσ μ'aυτήν του 1994, με εξαlρεση τον μήνα 1oύv1o, στόν oπoio η

κινηση των ημεδσττών τουριστών για το έτος 1995 εινσι αρκετά μειωμtνη σε

σχtση με αυτή του 1994.

Αλυκές

Από τη μελtτη TOu πlνσKα 7Α.β, παρατηρούμε πώς στις Aλυκtς τα

τελευταlα χρόνια δεν παρατηρε/ται αξιοσημείωτη τουριστική κινηση ημεδσπών και

αλλοδαπών. Η υπάρxouσσ τουριστική κlνηση πρotρxεται από παρακεlμενες

περιοχές του νομού πρός τις Αλυκές και επικεντρώνεται τους καλοκαιρινούς

μήνες κάθε έτους. Πάντως κατά το πρώτο εξάμηνο του 1995 παρατηρήθηκαν

αυξημένες τουριστικές αφlξεις ημεδαπών τουριοτών οτην περιοχή σε σχέση με το

1994, ενώ σντΙθετα η κ!νηση των αλλοδσττών βρlσκεται στα lδια επlπεδσ.

Αλμυρός· Ν. Ανχlαλος· Αμαλιάπολις

Οι τσυριστικές ροές στην συγκεκριμένη περιοχή διατηρούνται σε πολύ

χαμηλά επlπεδσ, κάτω των 500 σφlξεων ανά μήνα, τόσο σε ημεδσπούς όσο και

σε αλλοδαπούς τουρlστες. Η τουριστική κινηση ετnKεντρώνετσι στούς
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καλοκαιρινούς μήνες και Kaτό το πρώτο εξόμηνο του 1995 παρατηρεlται ελαφρό

μειωμένη σε σχέση μ'aυΤή του 1994 (ΠΙνακας 7Α.γ).

MαKΡUΝΙτσα-Πορταριό

Η Mαιφυνfτσa και η Πορταριό ΣUΓKεvτρώνoW μεγόλο μέρας του

χειμερινού τουρισμού, κυρlως ημεδαπών. Η τουριστική κlνηση σ'αυτtς τις

περιοχέςεmκεvτpώνετaιστούς χειμερινούς μήνες του Δεκεμβρlου και Ιaνoυαploυ,

ενώ αυξημένες αφιξεις τουρισ1ών παρατηρούνται και Kaτό τον μήνα Μόιο. Το

μεγαλύτερο μέρας της τουριστικής ΚΙνησης aπoτελεlτaι aπό ημεδαπούςτουρlστες

που πpotpχσντaι aπό όλλες περιοχές της Θεσσaλlας, aλλό και aπό τα μεγόλο

aστικό κέντρα της )(ώρας. Aντlθετa οι αφlξεις και διανυκτερεύσειςτων aλλoδaτιών

τουΡισ1ώνεIνaι ελό)(1στες και φalνεται πως η πρoτfμηση τους <mκεvτpώνετaoστα

νησιό των Β. Σπορόδων. Από την μελtτη του πfναKα 7.4.δ, βλtπoυμε πώς

τουριστικές αφlξεις και διανΙσας Kaτό το πρώτο εξόμηνο του 1995 εlναι ελαφρό

μειωμtνες σε σχέση μ'auτtς του 1994. Γενικό παρατηρεlτaι, πώς η τουριστική

κ/νηση Kaτό το πρώτο εξόμηνο του 1995 φalνεται νδ'ναι μειωμένη σε σxtση με

aυτή του 1994. Αυτή η κατόσταση δεν παρατηρεlτaι μόνο σε opισμtνες περιοχές

της Maγνησfaς aλλό γενικό αναμένεται και σ'αλόκληρη την Eλλόδa.

Χόνια- ΖΟΥοοό- Xoρεuτ6

Οι ορεινές περιοχές των Xaνfωv και ΖαγοΡός, Kaeι.;,ς και η παpaθaλόσσια

περιοχή του Xoρεuτoύ σuvκεντρώνouν μεγόλο αριθμό ημεδαπών τουριστών κατό

τους Ka.Iα<αιpινoύς μή\ιες. EΙΔCΆ lOUς μήνες του ICIO.IoIίOu και Αυγούστου, οι

αριθμοl αφlξεων των ημεδαπών φτόνouν aπό 2.000 έως και 3.000 αφlξεις.

Aντfθετa οι αpιθμof των αλλοδαπών εIνaι μικρότεροι και δεν ξεπερνούν τις 600
αφlξεις τον μήνα. Από τη μελtτη του πfναKα 7.4.<. διαπιστώνουμε ότι οι aφlξεις

ημεδαπών τούς μήνες Iaνouαplou και Φεβpouαρlου, για το Α' εξόμηνο του '95,
εIνaι σημαντικό αυξημένες, σε aντfθεση με τους μήνες του Maioυ και loυνfou, που

παρατηpεlτaι σημαντική μεiωση αυ1ών. Ειδικό το Μόιο του '95, παρατηρεlται

μεiωση της όφιξης των ημεδαπών σε 37, από 357 το Μόιο του '94.

ΤσαΥκαρόδα- ΑΥ. Δημήτριος

Στην περιοχή της ΤσσγKαρόδaς και του Αγ. Δημητρ4ου η τουριστική όφιξη

αλλοδαπών εlνaι πολύ μικρή και παρατηρείται αυξημένη μόνο τους μήνες του

10υλΙου, Αυγούστου και Σετπεμβρlου. Aντfθετα οι αφiξεις ημεδαπών dvao
περισσότερες και παΡουΟ1όζουν τις μεγαλύτερες τιμές τους την καλοκαιρινή

περlοδο και την πρώτη πεploδo του ΦθινοπώΡου (πfνσxaς 7Α.στ). Οι αφlξεις

των ημεδαπών, τον Αύγουστο του '94, υπολογlστηΚQ\' στις 2.168. ενώ των

αλλοδοπών την σντfστoιxη περΙοδο ε!ναι μόνο 232.
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Στην παραθαλόσσια περιοχή ΤΟΟ Αγ. ΙΩΌWη οι αφlξεlς τουροατών

επlKεντρoiινoνται στην περloδo από το Μόρπο - oιcrώβΡOO. Οι αφΙξεις ημεδαπών

για το 1994 υπολογlατηκαν σε 4.948, με μεγαλύτερο αριθμό αφΙξει.Ν τον μήνα

Αύγουστο (2.529). Με βόαη τα ατοιχεlα για το Α' εξόμηνο του '95, το Μό,ο του '95
παρατηρήθηκε μεΙωαη 'ων αφlξει.Ν ημεδαπών τοοροατών σε 142, από 219 το

Μόιο του 94" ενώ τον lούνιο τοΟ '95 παρατηρήθηκε μεγόλη αύξηαη αυτών σε

997, από 202 τον Ιούνιο του '94. Ο ανrIστolXoς αριθμός αφΙξει.Ν αλλoδcmών για

το 1994, φτόνεl ης 782 μανόχα, με μεγαλύτεροαριθμό αφlξει.Ν τον Αύγουστο του

'94, Τον Ιούνιο του '95 παρατηρεΙταl εκρηκπκή αύξηση αφlξει.Ν των αλλoδστtών

σε 263, από 80 που uπoλoγJστηKαντον ανήστοlχο lούνιο του '94 (πfναKας 7.4.ζ).

Ανοιό- Άνω Λεχώνια- Κ rmUa- Συκιό

Η περιοχή που οριζεται από πς κοινότητες της Αγροός, Α N.XωνJωv, Κ.

Γατζtας και Συκιός αυyκtνTρωσε κατό το '94, 3.721 ημεδαπούς και 4.747
αλλοδαπούς. Οι αφΙξεις αυtών παρατηρήθηκαν κυρlως κατό τους καλοκαιρονούς

μήνες και ειδικό τον μήνα Αύγουστο. Από την μελέτη του πfναKα 7.4.η,

παρατηρούμε τον αυξημένο αριθμό αφlξει.Ν τον μήνα Aύγouατo, που φ,όνει ης

1.910 για τους ημεδαπούς και πς 1.917 για τους αλλοδαπούς. Απ6,ην σύγκροαη

'ων στοιχεlων για το Α' εξόμηνσ του '95, με το ανriστoι)(O εξόμηvo 'ου '94,
προκύπτει η μείωση αφ!ξει.Ν τους μήνες ΜαρτJoυ, Μαlou, Ιouνfoυ και η αύξηαη

των σφ/ξεων κατό 'ους~'ου lσνouρJou και AπρWa;.

ΆΥ. Λαυotντιoς- ΒυΙΙτσα- Μηλιές- Πινακότες

Στη συγκεικριμένη περιοχή υπoλOγJστηKαν, με βόαη 'α στOΙXεlα του '94,
3.876 αφΙξεις ημεδαmiN και 455 αφlξεις αλλoδcmών. Ο μεγαλύτερος αριθμός

αφΙξεων ημεδαπών παρατηρήθηκε τον μήνα Αύγουστο και ΔεκΙμβροο του '94,
ενώ το ΣεΠΤΙμβροο ο αριθμός των αλλoδστtών φ,όνεl τους 108. Από την μελέτη

του πfναKα 7.4.θ, παρατηρε!ται μεfωαη των αφlξει.N ημεδαπών-<Jλλoδαπών κατό

,ους μήνες του lανouαρJoυ, Φεβρουαρ/ου, Mαρτfoυ και Ιouνfoυ του '95, σε σjcΙαη

με τους ανήατοιχους 'ου '94, και αύξηαη αυτών κατό ,ους μήνες του ΑπριλΙου

και Μαlou,

Καλό Νεοό

Στη περιοχή των Καλών Νερών υπολογlστηκαν 6.958 αφΙξεlς ημεδαπών

κοι 903 αφIξεlςαλλoδστtών,για ,ο tτoς 1994, Κατό τους KoλoκαΙΡIΝCύς μήνες 'ου

'94 ο αριθμός όφιξης ημεδαπών- αλλοδαπών ή,αν αυξημένος, ενώ την ανrIσ,olxη

καλοκαιρινή περΙοδο του '95 οι αριθμοΙ όφιξης 'ων τουριατών αναμένονται

αημανrlKό μειωμένοι (πΙνακας 7.4.1).
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Άφησος- Κοοώπη- Νεοχώρι

Στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα υπολογlστηκαν 3.035 αφ/ξεις ημεδαπών

και 1.003 aφlξεις aλ/oδaπών για το 1994. Από την μελtτη του πfνaKα 7.4.κ,

παρατηρούμε μεγαλύτερο αριθμό αφ/ξεων τους καλοκαιρινούς μήνες και την

πρώτη φθινοπωρινή ττερισδσ. Κατά το 1995 ο αριθμός ημεδαπών-αλλσδαπών

εμφaνlζεται μειωμένσς. ειδικά του5- μήνες Μάρτιο, Μάιο και lούνιο.

ΜηΑ/να- Πάλτση- ΞUΝό@ρυση- Πλαταν,ά- Τοlκφι

Στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα το '94 υπολογlστηκαν 5.314 αφlξεις

ημεδαπών και 3.101 aφlξεις αλλοδαπών. Οι περισσότερες aπό αυτtς έγιναν τους

καλοκαιρινούς μήνες και την πρώτη περlοδο του φθινοπώρου. ΣυγκεKριμένa τον

Αύγουστο του '94 uπoλoγlστηKαν 2.378 aφlξεις ημεδαπών και 1.214 αφ/ξεις

αλλοδαπών. Το αντΙστοιχο πρώτο εξάμηνο του '95 ο αριθμός αφlξεων

παρατηρεlται ελαφρά ΣUΞΗμtνσς, ειδικά τον μήνα lούνιο όπου υπoλoγlζoνται 124
περισσότερες αφlξεις ημεδαπών. Elνaι φσνερό πώς η σuγκειφιμtνη περιοχή

ΠΡOKaλεf το ενδιaφtρoν των επισκεπτών της και πρtπει να δοθεl περισσότερη

προσοχή στην τουριστική υποδομή της. Επισης πρtπει να εmσημανθεl και η

ανάγκη συντήρησης του οδικού δικτύου, που λόγω κακής κατάστασης θεωρdται

σνσαταλπκός παράνoνraς για τον τουρισμό της περιοχής.

Σκιάθος- Σκόπελος-Aλόwnooς

Οι Β.Σποράδες συγκεντρώνουν την προτlμηση των αλλοδαπών

τουριστών, που κατά το 1994 φτάνουν τους 77.213. Από ης 97.155 αφlξεις

αλλοδαπών στο Ν. Mσγνησfaς, το 79,474% συγκεντρώνεται στη Σκιάθο,

Σκόπελο ΚΟΙ Mόwrpo, aντIθετa με το ποσοστό του 14,413%. επl του σuνόλou

αφ!ξεων των ημεδαπών στο νομό, που φtρνει ης Β. Σποράδες σε δεύτερη θέση

προτlμησης των ημεδαπών που επισκtπτoνται τον Ν. Mσγνηalaς. Από τη μελέτη

του πlνακα 7.4.μ. παρατηρούμε μεlωση της άφιξης ημεδαπών και αλλοδαπών

κατά το Μάιο του '95 και αύξηση των ημεδαπών κατά το μήνα loύνιo. Elνaι

φανερή πΜον η τουριστική κρlση που ανnμετωττlζει η περιοχή, ειδικότερο στο

θtμα πρoσtλευσης aλ/oδaπών τουριστών.
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7.5. Προγράμματα ΔημοσΙων Επενδύσεων υποστήριξης του Τουρισμού

στο Ν. Mιιyνησ4aς

Το κράτος μέσα στο πλαlcno της πολιπκής που εφαρμόζει για την

ανάπτυξη του, διaxειρlζεται τους CMI<OIIOμIKoύς του πόρους με τέτοιο τρόπο ώστε

να εmτυγχόνετaι και η επfλιιση tωV προβλημό1ων της τοmκής κΟΜι.ΝΙας, ε'oΛ.iι

ταυτόχρονα υποστηρlζει και τη παpaγωvιKή διαδoKaσfα της περιφέρειας η οποία

συνήθως aνπμετωπίζει πaλuπolκιλα προβλήματα. Αυτή η διαχείριση των

οικονομικών πόρ<ι.Ν από πλευΡός φότους συνδέεται με την πραγματοποίηση

επενδύσεων οι oπolες λέγονται Δημόσιες επενδύσtJς. Έτσι, οι Δημόσιες

Επενδύσεις περιλaμβόνouν • όλες ης δσπόνες του δημοσίου για την απόκτηση ή

παραγωγή αγαθών πόγιου κεφαλαίου .".

Θα πρέπει να σναφεΡθεI στο Π.Δ.Ε., ο δtαxωρισμός των ρυθμίσεων σε

ΠυρηvικIς και ΔιευρυμΙνες". ΠυρηvικIς είναι αυτές που αναφέρονται στις

βραχυχρόνιεςανόγκες του χώρου, ενώ ΔιευρυμΙνεςείναι αυτές που αναφέρονται

στις μακροχρόνιες σνόγκες του χώρου. Ένα από τα βασικό προβλήματα που

παρατηρείταιείναι η έλλειψη προτόσεωντων τοmκώνθεσμώνγια την δημιoυργiα

αναmυξιακώνπρογραμμότων, ενώ όταν αυτές uπόρξόυν στηρίζονται σι.Νήθως

σε πυρηνικές ρυθμίσεις. Μ' αυτό τον τρόπο περιορίζονται στη σκέψη

βραχυχρόνιων έργων και συνεπώς στην κόλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών

τους. Αποτέλεσμααυτής της κατόατασηςείναι οι χαμηλοί ρυθμοί σνότπυξης της

τοmκής οικονομίας. Η παραπόνω κατόσταση γίνεται περισσότερο κατανοητή αν
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σκεφτεl κανεlς ότι κόθε χρόνο τα ποσό που δισήθενται σε Δ.Ε μεγαλώνουν

συνεχώς, όμως η τόση αιπή δεν σwοδεύεται υποχρεωτικό από αναπτυξιακή

πoρεfα. Ο~προγραμματισμός και η εκπλήρωση βασικών αναγκών δεν

οδηγεl πόντα στον ΑΝΣΤΠUΞιαKό ΠΡογραμμΟ11σμό.

Το Πρόγραμμα Δημoσfων Επενδύσεων dvao. tyg κομμότι του Γενικού

ΠροΟπολογισμού του Kρότous. και περιλαμβόνει τις δαπόνες για τη

πραyματoπofησητων Δημoσfων Επενδύσεων. σο φoρεfς εκτtλεσης των έf1'fιoN

του Π.Δ.Ε. εfναι τα Yπoupyda, οι O:~A, οι ΔΕ.ΚΟ, τα ΝΠΔ.Δ. και κόποια

Νπι.Δ. Τα έργα του Π.Δ.Ε Kαθoρlζoνται με τις Συλλoγικtς Αποφόσεις και

ισχύοwγια ένα χρόνο.

Στον πiνακα 7.S.a, παρoUΣΙΌΖOνται τα tρyα που χρηματοδοτούνται από

προγρόμματα Δ.Ε και που αφορούν την υποστήριξη του Τουρισμού στο Ν.

Mαyνησfας. Τα συνολικό ποσό που δκτ.1θενται εfναι της τόξης των 2 ΔΙς,

ποσοστό 2,7% ( πΜ:ικας 7.S.β.), επf του συνόλου των διατιθtμενων ποσών από

Δ.Ε Οι απoρρoφήσa; αυτών των ποσών το 1994 καταλαμβόνοw ποσοστό της

τόξης του 1,976% (πfναKας 7.S.β). Τα ποσοστό αυτό ειναι πολύ μικρό σε

σύγκριση με τα προβλήματατου τουρισμού στην περιοχή. Efναι φανερό Πώς η

επfλυση των προβΝιμότωναυτών απαιτεl διόθεση μεγαλύτερων ποσών στον

Τουρισπκότομέα καθώς και ικανότητα υψηλήςαπορροφήσηςαυτών.
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ΠΙνακας 7.S.β: Πoσoστιαfα κατανομή moTώσεων από Δημόσιες Επενδύσεις αv6
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ΑΕΡΟΜΕΤΑ40ΡΕΣ
11,38 2,65 8.450 126,27
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Κεφόλαιο 8

Mελtτη Λαογραφικών χαρακτηριστικών του Ν. ΜαΥνηα/ας

Στο κεφόλαιο αυτό γ/νααι προαττόθΣια καταγραφής της μεταβυζανπνής

ιστορΙας, των παραδοσιακών ΣπαΥΥΣλμότων και παΡΑΔΌCΠων του Ν. Μαγνηα/ας

όπως mfσης και μελtτη της εφαρμοσμένης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στο

χώρο αυτό.. Σκοπός της Πρoσ'lTόθΣιαςαυτής dVQI η ΑUσXέηαη των παραπόνω

δραατηριοτήτων με ης τoυριστικtς λΣtτoυργ!Σς του )(ώρou και η δυνατότητα

αξισπolηαης αυτών αυτών εlτε για την πρoαtλκuαη τουριστών dTΣ για την

χρησιμοποlησή τους ως εναλλακτικών μορφών τnuρισμOύ.

8.1. ΙστορΙα και Παραδοσιακή Αρχπεκτονική

8.1.1. Η lατoρi:J και η Παραδoσιaιcfι~στην πόλη του ΒΌΛΑU

1", lΑ'Χό"'" Πoyoαι"ιwc:ι_ ... _ 8IaιI της~αo.MW h .. "'"

βόλου "Παλιό" UΤΤΉΡXΣ φρούρισ το "Κόατρο του Γόλου"'" tδρα ,OύΡΙΑΙCΗς

φρουρός με μερικές αιιοθήκες και φπσριι<ά κατοατήματαπου αvήιι<αν σε λlyouς

EβραIcιιις και 1a ττφοσόιερασε ΠηλιoρdτΣςκαιclιιouςτων yuιo.ισιWoιxΩρΏv. Η

αημoσiα του φρoυρlσu αττό οικowμική πλΣυρC ή,αν μεγόλη cιφΑι το qnτ6ριo

όλης της θεσσαλΙαςδιεξαγότανΣΚΣI.

Γύρω στην τέταρτη με πέμπτη δEκama 10U 19οι.ι αιιiNα. αρxip "'" κτi',Σται

ανατολικό αττό το κόστρο η καινούργια πόλη του βόλου. Η καινούργια πόλη

εKτdνΣται κατό μήκος της παραλ/ας και αpyόtΣρα σχηματiζσvτα '" πρώτα

οικοδομικό τετρόyωlια κατό μήκος της ιόσοιος - ,,~. .... τεΧ"'\Τές

ετnχώαεις 0Πj ρηχή θόλασαα. ΣΤην αuνtXεια ~ πόλr> αuνι:X!ζει mv Q\OOδιια'ι της

πoρεlα με πραγματικόοικοδομικό οργασμό. ut):pι το 1897 που ο Baι-oς πέφτει

ξανό στα χέρια των Τούρκων.

Την εποχή αυτή τόσο στην N!ιfινα όσο Σαι στην "~ ΕΜόδα

εmκραΤΣl ο Νεοκλσσσικισμός με φανφtς ης εmρρotς του σης αO)(ΠUTOVlKές

τόσεις. Τα νεοκλασσικό μtyαρα και αρχοντικό XαραKτηρΙζOUΝ την πόλη και τους

μεγόλους σεισμούς του 1955. Τότε καταατρόφηκαν τα περισσότερα νεοκλαασικό

κτlρια και όσα αττέμειναν γκρφ/στηκαν για να χπστο"ν στην θέση τους

πολυκατοικlες. Ότι απtμvνε από ΣΣεΜ] m rτφIoδo εΙναι το σύV'ίDCNlO σχέδιο

"όλιως στο οπolο Βοσ\σΤηκε μΙχΡο σημι.ρα c "oλLoδoμ.K/} ~ΤVΞη της πόλης

.,,-σθι(~ C~ ~~'(oις .....Ο'Υ '.' -.r~~ ~,-- :"ι.o....ιι.ι-.dιι"ιι;. ".,J:, lI(~oια

iορσκτnρισnιι:;ό II(TiOt:) νtO«.λα:7σΊl(ής τεχνοτροπ1ας ό~:

- το Αθανσσόκειο Αρχαιολογικό Μουσεlο (1911).
- το κτΙριο της Εθνικής Τρόπεζας (σήμερα Φιλαρμονική Δήμου Βόλου).

- το Λύκειο Eλλην/ΔΩV (Κοραή 89).
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Από εκείνη τη περίοδο διασώζονται και ορισμένα νεοκλασσικό γλυmό όπως':

• η μεγόλη Πρόμαχος Αθηνό στην πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού, έργο

του C. Previsan (1884).
- η προτομή του Κωνστ. Καρτόλη στο Νεκροταφείο.

- η προτομή του Σαπουτζή στο Νεκροταφείο, έργο του Γεωργίου Βρούτου.

Eπfσης σιnό το 1894 διασώζεται η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου

Μηλεών που κατασκεύασε και εκμεταλλεύτηκε Ιταλογαλλική εταlρlα. Το τρενόκι

έκανε διαδρομή 22 χλμ. την καλοκαιρινή περίοδο και η δ:αδρομή περιελόμβανε

αρκετές στόσ;;;ς γόα την εξυπηρέτηση των χωριών. Το αρχικό σχέδιο πpotβλεπε

την επέκταση της γραμμής ως την Τσαγκαρόδα, 6μ...-; με την ανόmυξη των

οδικών συγκοινωνιακών μέσων μειωθηκε η σημασία του και το 1972
καταργήθηκε. Στα 1954 εlχε προβληθεί με ειδικό έντυπο απ'τον Τουριστικό

Οργανισμό Mαγνησfας ως ένα σιnό τα τουριστικό ενδlαφtραντα της περιοχής.

8.1.2. Η Ιστορία και οι παραδοσlακοl πολεοδομικοΙ τύποι των

Πηλιορείπκων Οικισμών

Το Πήλιο δεν ήταν κατοικημένο κατό την ΑΡχαιότητα. Μόνο στα παρόλια

υπήρχαν μερικές σημαντικές πόλεις όπως οι Παγασές, η Ιωλκός και η

Δημητριόδα. Γενικό κατό την Βυζανπνή περloδo ήταν μοναστικό βουνό Κ'11 η

συνόθροιση οικισμών ήταν μικρή. Κατό την Τουρκοκρατία έχουμε aπωaηση του

00 U•·•·• r - . μΟυ' ..ι. -_ •• - r.··--··_··- -T.-• .L.r c ,...,(, ..,. _ J. .......IIII.,U 11" IOVV uIIV IVv':Io U ..." ...U'), "r--,> ' ,.,...",w_ ...... -"-'---Γ- "1

δημιουργία μεγόλου αριθμού νέων οικισμών. Οι οικισμοί αυτοί παρουσίασαν

μεγόλη οικονομική ανόmυξη. Δέν είχαν δική τους κοινοπκή αυτοδιolκηση και τα

Hγoυμενoβασfλειαδιόριζαν τους Βεκlληδες που εκπροσωπούσαντους οικισμούς ,
στις τουρκικές αρχές. Τα χωριό του Πηλloυ ποτέ δεν υπήρξαν τσιφλίκια ούτε οι

κότοικοι τους ήταν χωρισμένοι σε φόρες. ΔιαμOpφιi.ιθηKαν με βόση την στομlκή

ιδιοκτησία και την ΠΡοσωmκή επαγγελμαnKή δραστηριότητα, είτε γεωργική είτε

μετσιnolηΠKή, είτε μεταπpαnKή.

Οι πολεοδομlκοΙ τύποι των Πηλιορείπκων Οικισμών χωρlζονται σε τρεΙς

τύπους':

1) Ο Απλός τύπος που σιnoτελείταl σιnό ένα κύτταρο με κεντρικό πυρήνα, την

πλατεία, όπου συγκεντρώνεται η θρησκευτική, η εμπορική και η ψυχαγωγική ζωή

του χωριού. Από την πλατεία ξεκινούν σε δlόφοΡες κατευθύνσεις λιθόατpwτα

δρομόκια. Η ακτινωτή διόταξη των κυριότερων δρόμων του χωριού γύρω σιnό το

κέντρο του ΤΟ κόνεl προσιτό. Τέτοιου τύπου χωριό εlναι:

• η Μακρυνlταα

- το Κατηχώρl

- η Πορταριό

- οι Πινακότες

- η Δρόκεια

- οι Μηλιές

- ο Αγ. Λαυρέντιος

• ο Αγ. Βλόσιος

- οι Αφέτες

-το Μούρεσι

• η Αργαλαστή
- η Μακpuρρόχη

-το Ανήλιο

_. - το Πουρί
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2) Ο Σύνθετος τύπος του χωριού οποτελεlται οπό τέσσερο ενωμένα κύπαρο με

ιδιαlτερο το καθένα τους πυρήνα κσΙll\oNικής ζωής. Τα τέσσερο αυτά κύπαρο

οποτελούν ένα ενιαlο οικισπκό σύνολο που ξεκινά οπό ένα αρχικό κύπαρο και

αντf να αναπτυχθεl σε ομόκεντρους κύκλους, ακολουθεl τον KUΠαΡΙKό τρόπο

πολλοπλασιασμού, τον διαμερισμό. Έτσι οπό ένα αρχικό κύπαρο, mθανώς μια

πλατεlα με εκκλησlα, διαμορφώνονται άλλα κύπαρο - συνοικlες που διατηρούν

την πλατεlα και την εκκλησlα και πς ΧαΡοκτηρισπκές του πρώτου λειτουργlες. Σε

άλλες περιπτώσεις, όπως στην Τσαγκαρόδα, mθαν6τερο φοlνεται ότι τα τέσσερα

κέντρο της πρotρχονται οπό συμπυκνώσεις των σκόρπιων κτισμάτων καθώς

αυτά έλκ=αι οπό τα δευτερεύοντα κτlσματα παροχής υπηρεσιών που

δημιούργησαν οι μεγάλες οποσ;άσε:ς επειδή το χωριό ε!ναι αροιοκατοικημένο.

Τtτoιoυ τύπου χωριά εlναl:

- η Ζαγορά

- η Τσαγκαράδα

- ο Άνω Βόλος

3) Το επ{νειο εξυπηΡετεI τις θαλάσσιες συγκοινωνιακές ανάγκες ενός μεγάλου

ορεινού χωριού ή ομάδος γειτονικών χωριών. Κρπήριο για την επιλογή της

τοποθεσlας τους εlναl η ύπαρξη ασφαλούς όρμου. Το επlνειο οπλώνεται κατά

μήκος της παΡαλlας με μικρό σχεπκά βάθος και οι προσόψεις των αττιπών εlναι,

κατά κανάνα στραμμένες πρός τη θάλασσα. Έτσι επlνειο του ΤρικερΙου εlναι η

Αγlα Κυριακή, της Ζαγοράς το Xoρεuτό, του Λούκου, της Αργαλαστής η Mηλlνα

κλπ.

Εlναι χαρακτηρισπκό πώς η "λειτουργ{d' "Των υψομετρικών διαφορών, των
κλlσεων και της υφής του εδάφους, η βλάστηση, η διαφορετική πυκνότητα των

κτισμάτων, η ποικιλlα των συνδυασμών ελεύθερου και δαμημένου χώρου κάνοw

κάθε χωριό του Πηλlου νά έχει την ιδιαlτερη πολεοδομική φυσιογνωμlα του.

Ανεξάρτητα του αν κάθε χωριό του Πηλ!ου εντάσσεται σε Kαθtνα από τους

παραπάνω τύπους, εlναι ανεπανάληπτο, έχοντας την δική του ιδιόμορφη

φυσιογνωμlα κτισμάτων.

Τα κτfσματα και οι κατοικlες του Πηλlου εκφράζουν την οικονομική και

πολιπσπκή άνοδο των χωριών. Αυτά διαχωΡlζονται στα":

1) Αρχοντικά διώροφο ή τριώροφα με πυργοειδή κατασκευή, την ΠηλιορεΙπκη

στέγη, την λιθοδομή με μικρά ανοlγματα στους κάτω οΡ6φαυς και με πολλά

ανοlγματα στους πάνω. Στους εσωτερικούς χώρους παρουσιάζουν πλούσιο

διάκοσμο κυρlως με σκαλιστά, ζωγροφιστά ταβάνια και ξυλόγλυπτες πόρτες, με

πλουμιστές μεσάντρες, περlτεχνα κεφαλόσκαλα και τοιχογροφlες. Αρχοντικά

συναντάμε στη Βυζ!τσα, AφtTες, Πινακάτες, Μακρυνlτσα, Αγ. Λαυptνπo και Άνω

Λεχώνια.
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2) Αγροτικό σπlτια, μικρό διώραφα κτlσματα σε κότοψη ορθογώνια με τη

πρόσοψη πρός τη μακρύτερη πλευρό. Το ισόγειο χρησψεύει για αποθήκη ή για

σταβλισμό οικόσιτων ζώuN, ενώ ο όραφας, στον οποlο η όνοδος γlνεται με

εξωτερική σκόλα, χρησιμεύει για διαμονή των ανθρώπων. Η μορφή και η

λειτoυργlα του συγκεκριμένου κτlσματος υπόρχει μονόχα στις πεδινtς περιοχές

του Πηλloυ.

3) οι Βρύσες του Πηλlου που χρησιμεύοw κυρlως για την υδροληψlα των

κατοlκων και το πότισμα Π,Ν moζuylwv. Οι πηλιορεlτικες βρύσες ΧωΡ(ζονται στις

ανοικτές και τις κλειστές ή σκ<παστές. Οι πρώτες & .. tXOW προστέγασμα και δεν

πpooφtρoυν ΠΡοστασl" αττό ήλιο και χιόνι, ενώ οι δεύτερες παρουσιόζοw

μπΡοστό ξύλινο πλαKoσκtπαστO υπόστεγο ή χτιστό. Γενικό οι πηλιορεlτικες

βρύοες αττοτελούνται αττό ένα τοlχο που καταλήγει σε τριγωνική επlστεψη. Στην

πρόσοψη του τοlχου υπόρχει αβαθή αψlδα και σε κόποιο ύψος, ένα στόμιο

εκρροής νερού. Σε κόθε στόμιο εlναι τοποθετημένη χούφτα ώστε το νερό να μη

γλύφει τον τοlχο αλλό να τΡέχει σε κόποια αττόσταση αττό αυτόν. Η σημασfα της

βρύσης φαlνεται και αττό το πλήθος των παροδόσεων που σχετfζOνται με αυτήν.

ΚόΒε βρύση έχει και το όνομα της εlτε αττό τον κτήτορο ε!τε αττό την τοποθεσlα

που βρlσKOVΤαι εlτε αττό τις ιδιότητες του νερού.

4) τα Γεφύρια του Πηλloυ εlναι δημιουργήματα μαστόρων αττό τα Μαστοροχώρια

της Ηπεlρου καθώς και Πηλιορειτών μαστόρων. Για μεγόλες εργασfες οι ομόδες

των μαστόρων ήταν πολυμελεlς και για φροντισμένες κατασκευές

συμπληρώνονταν και αττό ηλικιωμένους μόστορες. Βέβαια ούτε σε αριθμό ούτε

σε μέγεθος μπορούν να συγκριθούν με αντfατoΙXα σε όλλες περιοχές της

Θεσσαλlας και της Ηπεlρου. Η ποιότητα αυτών ήταν κατώτερη αττό όλ/ων

αντιστοlχων τους και γι'αυτό τα περισσότερο κατέρρευσαν και δεν όντεξαν στον

χρόνο όπως το γιοφύρι του Καλοκαιρινού στην ΖαγοΡό που κστέρρευσε το 1840.
Πόντως μερικό Πηλιορεlτικα γεφύρια, όπως ατις Αηδονοφωλιές του Άνω Βόλου

και στη Ρεματιό των Λεχωνlων εlναι στέρεες κατασκευές. Η σWΤΉρηση αυτών

ε!ναι χρονοβόρο και πολυέξοδη υπόθεση. Σε συνδυασμό όμως με την διόνοιξη

μεγόλων μονοπατιών στο Πήλιο, εlναι δwατόν να ΠΡοοελκυστεl τουρισμός που

σέβεται το φυσικό περιβόλ/ον και θέλει να ζήσει μέσα σ'αυτό.

8.1.3. Η Ιστορlα και οι παροδοσιακοl πολεοδαμικοl τύποι των οικισμών

στην περιοχή του Αλμυρού και Bελεστfνoυ

Αλμυρός

Ο Αλμυρός στην ΤoυΡKOKpaτlα περιγρόφεται ως τουρκική κωμόπολη που

κατοικεlται αττό τούρκους και αττό λιγους Έλληνες που καλλιεργούν τα κτήματα

των πρώτων. Στα 1896 αττελευθερώνεται αττό τους τούρκους και αρχlζει η

αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσμού και η πνευματική ζωή. Στα 1896, με

πpωτoβαυλlα του Νικ. Γιαννόπουλου συγκεντρώνονται αρχαιότητες της περιοχής

στο μικρό νεοκλασσικ6 μουσεlo Αλμυρού. Επlσης εκεlνη την εποχή ιδρύεται η

φιλόρχαιος εταιρlα "Όθρυς"". Τότε εκδ.ιδεται και το "Δελτlον της Φιλαρχαloυ

Εταιρlας Όθρυς", με πoλλtς Kt:I ενδιαφtρo~σες μελέτες. Την lδια περlοδα με το
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"Γυμναστικό Σύλλογο Αλμυρού" δημιουργεlmι αξιόλογη αθλητική κlνηση που

αναδυκνεlει ονομαστούς πρωταθλητές σε Πανελλήνιους και βαλκανικούς αγώνες.

Φυ1ώρια του αθλητισμού αυτού εlναι οι αγώνες "Τα Κρόκια" που διατηρήθηκαν

για πολλό χρόνισ". Στα 1901 ιδρύεmι η Φιλαρμονική που έπαιζε κάθε Κυριακή

στη πλατεlα και η οποlα διαλύεται με τον πόλεμο του 1912. Μετά την

απελευθέρωση αλλάζει η σύνθεση του πληθυσμού, δημιουργε/mι ένο

υποτυπώδες οδικό δικτυο και κτlζονται διώροφα σττlτια. Όλα αυτά βtβαια

συνοδεύονται από άγριο κόψιμο των δtντρων. Η Kατάσmση μέχρι σήμερο δεν

έχει αλλάξει πολύ, το σύγχρονο Επαρχιακό δlκτυο της περιοχής βασlζεται στο

αρχικό, τα περισσότερα σττlτια εξακολουθούν να εlναι διώροφα, ενώ έχει

αναμoρq-..ιθεl η κεντρική πλατεlα. Χαρακτηριστικό της πόλης του Αλμυρού ε;ναι

το πλήθος των αρχαιοτήτων και μνημεlων που φυλάσσονται σε περιφραγμένους

χώρους γύρω από την πόλη.

Ο μεγάλας και γόνιμος κάμπος του Αλμυρού, το γνωστό και πανάρχαιο

"Κρόκιον πεδloν", όπως επlσης και το διπλανό του "Αθαμάντιον πεδlον", ειναι

γεμάτο από lχνη αρχαlας ζωής, που παρό την έλλειψη συστηματικών

αρχαιολογικών ανασκαφών, προβάλλουν μέσα από το χώμα και εντυπωσιάζουν

τους επισκέπτες. Γνωστά αρχαlα μνημεlα που μπορούμε να θαυμάσουμε στον

Αλμυρό ( πινακας 8.2. ) εlναι":

- Η Ακρόπολη των Φθιωτfδων Θηβών, σΊνα λόφο κοντά στο χωριό Μικροθήβες,

όπου σώζΟV1QΙ ερε/πια από τεlχη, lχνη αρχαlου θεάτρου, θεμΙ,ια μεγαλοπρεπών

οικοδομημάτων και άλλο πυκνά δεlγματα αΡXαlας ζωής.

- Η Ακρόπολη της Aρxαlας Άλου πάνω σ'ένο δlδυμo λόφο, στην θέση Κεφάλωση,

με σαφή lχνη αρχαlων οχυρώσεων και θεμελιώσεων, όπως επlσης και την θέση

της Αρχαlας πολιτεlας όπως αποκαλύφθηκε με πρόσφοτες ανασκαφtς στην

"ΠλαtανιώτιKη Μαγούλα", κοντά στους πρόποδες του Ιδιου λόφου και δlπλα στον

αρχαlο ποταμό Άμφρυσο.

- Ίχνη νεολιθικού αλλά και Μυκηναικού και Ελληνιστικού οικισμού, στο λόφο

ZΕρtλια, νοτιοδυτικά του Αλμυρού και δlπλα στο έρημο σήμερα χωριό Ζαράκι.

- ία <pεlma της ομηρικής φυλάκης, δlπλα στο ομώνυμο σημερινό χωριό.

- Τα αρχαlα ερεlπια που πιθανόν ανήκουν στην πόλη Δlον ή Ορχομενός, μισή

ώρα έξω αττό το χωριό βρύναινα, στις βορεινές πλαγιές της Όθρυος.

- Ανεξακρlβωτα οικοδομικά lχνη στη δεξιά όχθη του Χολαρέματος, δυτικά της

Άλου, όπου πιθανολογεlται η θtση της αρχαlας πόλης Ίτωνος.

- Aρxαlα ελληνικά τεlχη, με μεγάλες ορθογώνιες πέτρες, που περικλεloυν την

Ακρόπολη του Κισλάρ. Στη θέση αυτή πιθανολαγε/ται ότι βρισκόταν μια από nς

αρχαlες πόλεις Μελlτεια και Πνεύμα.

- Το μεσαιωνικό κάστρο στην κορυφή·,mρIβλEmoυ λόφου της παραλlας του

Πτελεού, καθώς και τον Αλατόπυργο. "
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- Ίχνη βυζανπνού οικισμού ανόμεσο στην παραλlα του Ππλεού και στο AXlλλειo,

όπου ανακαλύφθηκε και ψηφιδωτό δόπεδο της Ιδιας περιόδου.

- Στους πρόποδες της Όθρυος βρlσκονται τα φημισμένα μοναστήρια της Άνω και

Κότω Ξενιός. Ψηλότερα βρlσκεται η μονή της Άνω Ξενιός, που εlναι αφιερωμένη

στην Παναylα και κατό την παρόδοση KτlατηKε τον 150 αιώνα. Το mθαν6τερο

όμως εlναι ότι εlναι ΚΤΙσμα του 110υ ή 120υ αιώνα. Το μοναστήρι ξανακτlστηκε

στα 1546 και διακοσμήθηκε με έξοχο ξυλόγλumο και επlXρυσo τέμπλο. Στα 1665
απέκτησε τις αγιογραφlες που διστηρεl μέχρι σήμερα, εWι στα 1867 η μονή της

Άνω Ξενιός εγκαταλεlφθηκε αττό τους μοναχούς της. Η κότω Ξενιό ΚΤΙστηκε στα

μέσα του 170υ αιώνα στη μνήμη του Άγ. Νικολόου, πόνω στ:: (;φtλια παλιότερης

βυζαντινής εκκλησlας. Η Μονή καταστρόφηκε στους σεισμούς του 1980 και

σήμερο κτfζεται νέα σε περlοπτη παροκεlμενη θtση με σκc>πό να λειτουργήσει ως

γυναικεlα.

- Η Μονή του Αγ. Νικολόου της Βουνένης του Νέου. Το μοναστήρι αυτό

βρισκόταν κοντό στο παλιό χωριό Mπακλαλl (σήμερα η θtση ονομόζεται ΑλΙα),

και καταστρόφηκε κατ6 την τουρκοκρατlα. Στην θέση του βρlσκεται μια μικρή

εκκλησlα στη μνήμη του lδιου Αγlου, εκκλησlα όπου σώζεται και ένα μικρό τμήμα

του παλιού μοναστηριού.

βελεστlνo

Το Bελεστlνo βρlσκεται στη θtση των αρχαlων Φερών και εlναι γνωστό

αττό τον Ρήγα Βελεστινλή και τον Νικόδημα Φεραlο. Για την μορφή που εlχε το

aWCΗίνο ,",ι:nό ίίΊν ΤUi..iμ;\c,κμuϊ1α ΔC;Ύ' tXG-':jJZ ~ΡiΥr:ψ:'j. Τ= C'!'!!n:::: !i~t!i!~ '.'~

ανήκαν στον τύπο του αγροτικού πεδινού αττιτιού. Μετ6 την αττελευθέΡωση

apxlζow να κτlζονται λιθόκτιστα και διώροφα σπιτια καλύτερης ποιότητας αττό τα

αρχικό. Αυτό που χαρακτήριζε το βελεστlνo εlναι το Φυτώριο που δημιούργησε ο

διευθυντής της ΕταιΡlας Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων και πατέρας του διόσημου

ζωγρόφου Τζιόρτ~o ντε Κlρικο. Το Φυτώριο αυτό αποτελούσε πνεύμονα

ολόκληρου του Θεσσαλικού κόμπου.

8.1.4. Η Ιστορlα και τα παραδοσιακό κτlσματα των ΒοΡεlων Σπορόδων

Σκιόθος

Το παλιό χωριό της Σκιόθου βρισκόταν στο βορειότερο όκρο του νησιού

και αττοτελούσε ορμητήριο πειρατών, στέκι του Νικοτσόρα, του Σταθό και του

Κατσώνη, καταφύγιο προσφύγων αττό την Επανόσταση του '21. Ως τα 1829 το

χωριό μένει πόντα γύρω από το Κόστρο, εWι με το πρωτόκολλο του Λονδlνου

(Μόρτιος 1829) με το οποlο ιδρύεται το Ελληνικό κρότος, οι Σκιαθlτες

εγKατtλειψαν το Κόστρο και κατέβηκαν στο λιμόνι στα νότια του νησιού όπου

δημιουργήθηκε η καινούργια μικρή πoλιτεlα. Τον Αύγουστο του 1845 έγινε το

ρυμοτομικό σχέδιο στο οποlo βoσfστηKε η οικοδόμηση στο νησl. Τα περισσότερα

κτlρια στην αρχική πόλη ήταν διώροφα με πηλΙΟΡεlτικη ατέγη και σε πολεοδομικό

τύπο παρόμοιο με αυτόν των Αρχοντικών του ΠηλΙου. Τα Kτfσματα που

χαρακτηρlζοw το νησl ( ΠΙνακας 8.2. ) εlναι31:
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- το Κάστρο της Σκιάθου

- η εKκλησfα του Χριστού στο Κάστρο

- η εν ενεργεlα Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (1794)
- η εγκαταλειμένη Μονή της Παναγιάς ΚεΧΡεάς

- η εγκαταλειμένη Μονή της Παναγιάς Koυνfστρας

- η εγκαταλειμένη Μονή του Άι Γιάννη

- ο ναός TUN Τριών Ιερορχών

Σκόπελος

Η Σκόπελος εlναι η μεγαλότερη αττ6 τις Β. Σποράδες και στην

Επανάσταση του '21 αττοτελούσε ορμητήριο πολεμικών επιχειρήσεων, καταφύγιο

προσφύγων, θέατρο εμφυλloυ πoλtμoυ, στόχος άγριων πειρατικών επιδρομών.

Μέσα σε αυτές τις πολεμικές πεΡmtτειες, οικονομικές κρlσεις, ΠOλmκές

ανωμαλlες μεγαλώνει σε έκταση και ομορφιά η πολπεlα της ΣKOπtλOυ. Τα σττlτια

εlναι σχεδόν όλα διώροφα και πυκνά κτισμένα. Οι δρόμοι του νησιού εlναι

ανηφορικοl και δαιδαλώδεις ενώ η ρυμοτομlα δεν ακολαυθεl την ψυχρή

γεωμετρικότητα στην χάραξη TUN δρόμων. Η ρυμοτομlα της ΣKOπtλαυ εlναι

προσαρμοσμένη στις υψομετρικές διαφορές, με αμφιθεστρική διάταξη που

πρoσφtpει το μεγαλύτερο ποσοστό θέας, της εναλλαγής προοπτικής και της

πλήρους αξιοποlησης των φυσικών στοιχεlων. Από τα παραττάνω γlνεται

φανερός ο έντονος παραδοσιακός χαρακτήρας του νησιού. Kτfσματα που

χαρακτηρlζουντο νησί ( πlνακας 8.2. ) εlναι":

- ο ναός του Αγ. Αθονασιου στο Κάστρο

- ο ναός του Αγ. Αποστόλου στο Βράχο

- ο ναός του Αγ. ΔημητΡlου στο Χριστό

- η Μονή του Ευαγγελισμού

- η Μονή της Παναγlας της Λειβαδιώτισσας

- η Μονή του Προδρόμου

8.1.5. Εκκλησιαστικά κτlσματα

Οι εKκλησfες με την αυλή τους παlζουν στο Ελληνικό χωριό Ράλα πολύ

ευρύτερο από την άσκηση καθορά Θρησκευτικών KαθηKόνTUN. Ειναι τόπος

κοινωνικών εκδηλώσεων, χώροι όπου γlνονταν τα ετήσια πανηγύρια με τους

χορούς, τα τραγούδια και τα φογοπότια τους ( πlνακας 8.1. ). Τα τελευταlα

χαρακτηριστικά των πανηγυριών αττοτελαύσαν πόλα έλξης επισκετπών και

περιπατητών στους εκκλησιαστικούς χώρους που γlνoνταν, με αττoτtλεσμα με

την πάροδο του χράνου να χρησιμεύουν σαν σημεlα αναφοράς του χώρου και να

προσελκύουν εττισκέπτες απ'όλη την Ελλάδα.

Για τους παραττάνω λόγους αξlζει να μελετηθούν οι επικρατέστεροι τύποι

εκκλησιαστικών κτισμάτων ατην Mαγνησfα και να εττισημανθούν εκεlνα που

μπορούν να αναστηλωθούν και να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση

τουριστών. Οι εΠΙKpατtστερoι τύποι Εκκλησιαστικών κτισμάτων εlναι":
"
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- ο τύπος της Μεγάλης Ξυλ6στεγης Τρlκλιrης Βασιλικής, που αποτελεl τον

κανόνα για τις Ενοριακές εκκλησίες aλλό και για μεγόλο ποσοστό των

Μοναστηριακών. Όπως αναπτύσσονταν με γοργό ρυθμό τα ΠηλιOρεlτΙKα χωριά,

εlναι φυσικό να χρειάζονταν και μεγαλύτερες εκκλησίες. Οι αναγκαστικά μικρές

μονόχωρες δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της ενορlας που μεγόλωσε,

με aπoτέλεσμα να εξaπλωθεl γοργά ο συγκεκριμένος ρυθμός εκκλησίας. Ο

συγκεκριμένος τύπος εκκλησιαστικού κτlσματος απαντάται κυρlως στο Πήλιο, έχει

δlρριχτη στtγη καλυμμένη με σχιστόπλοκες, αρκετά πλούσιο λιθaνάγλuφo

διάκοσμο και συνήθως συνοδεύεται με ξυλ6στεγα υπόστεγα. Η Αγlα Μαρlνα στον

Κισσό, ο Άγιος Γεώργιος στην ΖαγοΡά (1765) και η Αγlα Παροσκευή στην

Περοχώρα Ζα\'οΡάς αποτελούν δεlγματα τέτοιας εκκλησιαστικής τεχνoΤΡOπfας.

Μερικά Καθολικά Μοναστήρια ακολουθούν το λεγώμενο Οθωνικό τύπο, όπου

στις πλοινές πλευΡές προβάλουν ημικυκλικές κόγχες, οι χοροl. Παραδεlγμο,α

τέτοιου τύπου εκκλησιαστικά κτlσματα εlναι ο Άγιος Ιωάννης Συκής (1795) και η

Παναγlτσα ανάμεσα στην Πορταριά και Mακpυνlτσα.

- Αρκετά Ξωκλήσια αποτελούνται aπό τετράγωνο μικρό χώρο σκεπασμένο με

τρούλο που στηρlζεται σε τέσσερα τόξα, ενώ το ιερό καλύmεται aπό στενή

καμάρα. Τα περισσότερα aπό αυτά τα Ξωκλήσια έχουν υπόστεγα εlτε μόνα στην

δυτική πλευρά εlτε μόνο στην νότια. Τα υπόστεγα αυτά εlναι ξυλ6στεγα και

στηρlζονται σε ξύλινους στύλους ή σε χτιστές τοξοστοιχlες. Παραδεlγματα

ξωκλησιών τέταιου τύπου, κυρlως μαν6χωρων, εlναι ο Άγιος Aθaν6σιoς στην

θtση KωτfKια Λούκου, ο Άγιος Γεώργιος στον Κισσό, η Παναγιά οτις Μούσγες

Προμυρlου, ο ΆηΓιάννης ο Πρόδρομος και η εκκλησlα της Μεταμορφώσεως στην

πλaτεlα της Μακρυνlτσας.
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στoΙXεlων για το μόθημα

Πανεπιστ/μιο Θεσσαλίας

MεAtm ΛαοΥροφικώι rαoακΠlDlOΠΚώι Ν. Mανvtισfqς

Κορδότου-Φ. ΑδρΙμη, 1995, ομάδα πoλιτισnKών

Έναλλακτικές μορφές ΤOUΡισμού στο Πι\λιο",
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8.2. Παραδοσιακά Eπαyytλματα

8.2.1. Λα,κή Τέχνη

8.2.1.1. Αγγειοπλαστική

Δεν γνώρισε μεγόλη ανόmυξη στο Πήλιο επειδή τα χώμστά του δεν εlναι

πολύ κατάλληλα για το ε!δος αυτό. Μόνο στις περιοχές KανόλJα και Διμήνι

βρlσκονται κόπως καλά χώμστα, αλλά αυτό χρηc;;μοποιήθηκαν aπό νησιώτες

αγγειοπλ.Jστες που εγκαταστάθηκαν στο Βόλο μετά την aπελευθέpωση 'ης

Θεσσaλlας. Μεγαλύτερη άνθηση γνώρισαν εικαστικές τέχνες όπως η ζωγραφική,

η λιθογλυΠΤ1κή και ξυλογλυπτική και aντlθετα με τις εφαρμοσμένες τέχνες όπως η

μετaλλoτεχνlα και η αγγειοπλαστική, δεν ξεπέρασαν τις aντfστoΙXες

δραστηριότητες όλλων περιοχών της Ελλάδας".

8.2.1.2. Mεταλλoτεχνfα

Η Mετaλλoτεχνlα στο χώρα της Maγνησlας δεν δημιούργησε δικές της

μορφές. Η XσλKoυργlα παράγει τα κοινό σ'όλη τη νοτιοσνστολική Ευρώπη και τη

Μικρασlα ε!δη για οικιακή, επαγγελμστική και εκκλησιαστική χρήση, με τα lδια

σχήμστα και διακόσμηση. Εlναι χαρακτηριστικό πως η επαγγελματική ορολογlα

tχει τουρκική ή περσική προέλευση. Πασlγνωστα δραστήρια κέντρα xaλKoυργlας

υπάρχουν στο Πήλιο και συγκεκριμένα στην ΜακΡυνlτσα και την ~oρταριά. Η

Σ:5ηp::::p;1~ ~-ρ!σΡ!ζ!!C! ZΠ:V r.,:!"!,,::!~!:,-I!Ί κα! f'τ/~~Uf) !1VT!I(j:'I! ιινι.ι.rv nIl(lnla~l.: και

επαγγελματικής χρήσης. Σχεδόν σε κόθε χωριό υπήρχε σιδηραυργεlο για την

κάλυψη Ίων τοπικών αναγκών, ενώ η προμήθεια των πρώτων υλών γινόταν aπό

μετaλλεlα σιδήρου, κασσlτεραυ, χαλκού και ασημιού που υπήρχαν στο Ανατολικό

Πήλιο".

8.2.1.3. Υφαντική

Από την Υφαντική τέχνη μας aπασxoλεl μονάχα η οικιακή σε μάλλινα

έγχρωμα ε!δη οικοσκευής. Η βιοτεχνική παραγωγή, σε τόπια, σκουτιού για κάπες

και μεταξωτών ή μαλλομέταξων υφασμΌΊΩV ανάγεται κυρlως στην οικονομική

εξαγωγιr.~ δραστηριότητα στη Θεσσaλlα και όχι στην καλλιτεχνική δημιουργlσ Τα

υφαντά με τα χρώματα τους αποτελούν αληθινά έργα τέχνης που στoλlζoιuν κάθε

γωνιά Ίων Αρχοντικών, του Πηλlου κυρ/ως και πpoσδlδαυν ένα ιδιόμορφο

χαρακτήρα σ'αυτό.

8.2.1.4. Ζωγραφική

8.2.1.4.1. Κοσμική Ζωγραφική

Eκnpoσωπεlται κυρ/ως aπό τις τοιχογραφlες των Αρχοντικών. Εlναι κατά

κανόνα ζωγραφιστές φρlζες στους τοlχους Ίων χώρων υnoδaXής, ψηλά, αμέσως

κάτω aπό το ταβάνι. Οι τοιχογραφlες Ίων Αρχοντικών συγγενεύoιuν με τις

αντfoτoΙXες τoιxoγραφlες των ΑμπελακlωΥ και της Βόρειας Ελλάδας στο ύφος και
,
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στο θεματολόγιο. Τα θtμετα αυτών προέρχονται από την αρχαlα μυθολογlα, αττό

το Bυζόνno, την Επανόσταση του '21, αττό την νεoελληνιK~ ζω~ και ιστορ/σ.

8.2.1.4.2. Αγιογραφlα

Η Αγιογραφlα καλύmει το μεγαλύτερα μέρας της ζωγραφιK~ς

δραστηριότητας. Εlναι πόρα πoλλtς οι Πηλιορεlτικες εκκλησlες καθώς κσι όλλες

με μερΙK~ τοιχογρόφηση, έργα κυρlως ανώνυμων Πηλιωρειτών αγιογρόφων. Η

Πηλιορεlτικη κυρlως Αγιογραφlσ ακολουθεl τις γενικές τόσεις που εmκρστούν

στον κορμό της ηπειρωπK~ς Ελλόδας και εlνσι συγκερασμός βυζαντινών

στoΙXεlων με ανόμειξη δυτικοευρωπαικών και νεορώσικων εmδρόσεων. Το

σύνολο σχεδόν των υπογΡσμμένων τοιχογραφιών ανήκει σε ξεν6φ..ρτους ~ με

όδηλη πρotλευση ζωγρόφους. Γνωστοl ντόπιοι ζωγρόφοι" εlναι οι: Μ.

MσKριντζtώτης, Κ. Μηλιώτης αττό τις Μηλιές, Ι. Νιαώτης από τις Aφtτες, Δ.

Μπόιμπος από τη Δρόκεια, Γ. Γιατραγιόννης αττό την Αργαλοστ/. έργα αυτών

βρlσκονται στις εKκλησfες της Ζωοδόχου Πηγ~ς στην Σκόπελο, στον Άγιο

Αθανόσιο ΣκοΠέλου, Στη Moν~ Ευαγγελισμού στη Σκιόθο, στο ξωκκλ~σι της

Παναγlσς στις Μούσγες Πραμυρlου Κ.α.

8.2.1.5. ΓλυΠΠK~

8.2.1.5.1. ΛιθoγλυΠΠK~

Περιορlστηκε στην εκτέλεση χσμηλών αναγλύφων στους εξωτερικούς

τοlχους από σττlτισ, εκκλησlες και βρύσες. Από τις αρχικές ότεχνες εσώγλυφες

επιγραφtς με σττόνια αττλό διακοσμητικό θtματα, περνόει στην εξώγλυφη τεxνιK~

με εΠιμελημένη Πλαισlωση και διακόσμηση για να φτόσει, πρ6ς τα τέλη του iiiou
αιώνα στ/ν απόδαση ανθρώπινωνμορφών και σκηνών. Υπέρθυρα, προσόψεις

από βρύσες, κτητορικέςεπιγραφtς και πραπαντόςοι κόγχες του ιεραύ εκκλησιών

κοσμούνται με πλ~θoς λιθονόγλυφων. Χαρακτηριστικό λιθανόγλυφο εκκλησιών

βρlσκονται στην Πανσγιό της Λαμmδώνας (1796), στόν Άγιο Ιωόννη ΣυK~ς

(1795), στόν Άγιο Ιωόννη MαKΡUΝlτσσς (1806). Τα λιθανόγλυφο συτό ε!νσι έργσ

του Μlλιου Ζουπσνιοπολlτη και του Θεοδασlου από τη Βρόχσ των Αγρόφων.

8.2.1.5.2. EKκλησιαστιK~ Ξυλογλυmικ~

Η EKκλησιαστΙK~ ΞυλoγλυΠΠK~" γνώρισε ιδιαlτερη όνθηση στο Π~λιo και

τις Β. Σπορόδες. Σε γενικές γραμμές ακολούθησε την εξέλιξη ολόκληρης της

EλληνιK~ς EKκλησιαστΙK~ς ΞυλoγλυΠΠK~ς. Ξεκινόει από το χαμηλό ανόγλυφο με

τα λlγα συμβολικό δισκοσμητικό θtματα, τα λεγόμενα στρωτό τέμπλο κσι

πραχωρόει πρ6ς το έντονο ανόγλυφο με πλουσιότερα θεματολόγιο, για να

Kαταλ~ει στα λεγόμενα κεντητό ~ σκαλιστό στον αέρα τέμπλα, επηρεασμένα αττό

το Ευρωπαικό μπαρόκ, με σχεδόν ολόγλυφες μορφές αττό τη Παλαιό ΔΙ~Kη, τα

Ευαγγέλια και τα Σwσξόρια ,ων Αγlων. Μεγόλο πΜθος χαρακτηριστικών

δειγμότων EKκλησιαστΙK~ς ξυλoγλυΠΠK~ς βρlσκονται:

- στην Εκκλησlα της Παναγlας στην Ανεμούτσσ Πηλlου

- στην Αγlα Τριόδα Άνω Βόλου

- στη Moν~ Κοlμησης της Θεοτόκου της Κεχριός Σκιόθου
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- στην εκκλησlα του Σταυρού ατην Ανεμούταα Πηλloυ

- στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού στην Σκόπελο

8.2.1.5.3. Οικιακή και Ποιμενική Ξυλογλυmική

Η Οικιακή Ξυλογλυπτική χωρlζεται σε δύο τομεlς: στα σταθερά στοιχεlα

του σττιτιού ( στα ταβόνια, οι αρμοl των σανfδων, στις εσωτερικές πόρτες οι

μικροl σκαλιστοl ταμπλόδες, τα ντουλόπια, τα κόγκελα και οι μεσόντρες,

σύγχρονες μορφές σκευοθήκης ) και ατα tmπλα και σκεύη ( Kασtλες, σκαμνόκια,

σοφόδες, πιναKωτtς ). Χαροκτιηριστικό δεlγματα Οικιακής Ξυλογλυπτικής

σUΝαντόμε κυρlως ατον εσωτερικό διόKoσ~,o των ΠηλιορεlTlκων σπιτιών και

Αρχοντ",ών.

Η Ποιμενική Ξυλογλυπτική δεν εlχε στο Πήλιο τη διόδοση που γνώρισε

σ'όλλες κτηνοτροφικές περιοχές της Θεσσαλlας. Τα ποιμενικό ξυλόγλυmα εlναι

.δημιουργlες μοναξιός. και γι'αυτό dvaI λιγα σε αριθμό. Υπογρομμlζουμε κυρlως

τιην ύπαρξη αυτών σε χωριό ειδικευμένων ξυλογλύφων που σKαλlζouν και

πουλούν γκλlτσες και ρόκες, ενώ το κύριο χαροκτηριστικό τιης ποιμενικής τέχνης

εlναl η όσκηση τιης από τους lδtoυς τους βοσκούς με απλό εργαλεlα.

8.2.2. Εμπορική δροστηριότιητα

Η οικονομική δροστηριότητα του Ν. Mαγνησfας, στα χρόνια της ακμής του,

βασlστηκε κυρlως στην πρωτογενή παρογωγή και μεταποlηση. Οι ελαιώνες στον

Ρ..λ:Jl}pQ, crτσ '5ι..'11!1:σ Κι:Ι! γόηι::'l Π"!λ,σ, t!C_(fY~ Τ/V ~ριtlσιμΓ! ελιά και το λάδι

σημαντικό εξαγωγικό προιόντα. Σημαντική εlναι και εξαγωγή φρούτων, ενώ αυτό

που χαροκτιηρlζει τιην εξαγωγική δροστηριότιητα του νομού στις αρχές του αιώνα,

εlναι το μετόξι του Πηλloυ, οι παραγωγή του οποlου έφτανε σε τερόστιες

π0σ6τιητες αττοφέροντας μεγόλο κtρδη στους ντόπιους παραγωγούς. Σ'αυτή την

εξαγωγική δροστηριότιητα συντέλεσε και το λιμόνι του Βόλου ως κύριο Θεσσαλικό

κέντρο, αλλό και ως ρυθμιστής των εξαγωγών - εισαγωγών από και πρός τον

Θεσσαλικό κόμπο.

8.2.3. Μεταποlηση

Τα χωριό του νομού Mαγνησlας πέρο από τη ιδιαlτερο ανεmυγμένη

εμπορική δροστηριότιητα τους σημειώνουν και αξιόλογη βιοτεχνική ή οικοτεχνική

δροστηριότιητα. Πρώτη και σττουδαιότερη όπως αναφtρoμε παραττόνω, dvao η

κατεργασlα μεταξιού και ακολουθεl η υφαντική, η νηματουργlα, η βυρσoδεψlα και

η χαλκουργlα. Aυτtς οι δρσστηριότητες παρουσlασαν σημαντική ενεργηTlκότιητα

από της αρχές του 180υ αιώνα έως τα μέσα του 190υ όπου όρχιζσν να

παροκμόζουν, με σττoτtλεσμα το εργατικό δυναμικό του νομού να στρσφd πρός

όλλες εmκερδής δροστηριότιητες.
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100ς σι.
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::....
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~ _,;.:::;.. ;;::.;::::,'-..";_,.;:".:.......'-.",,.:ι;.

1741

180ς αι.Εκκλησlα ΑΥ. Τριάδας

ΕκκλησΙα ,ων ΓΊαμμιγlσιων

Ταξιαρχών

Εκκλησάκι ,ου Αν. Νικολάου

Ekkλησlα Αν. Παρασκtυής 18ος αι.

..~:~ EΚϊvφ{ις'Άν-T~"':";:T: '::T!'!r-:' ·Ι?:
.:i. .. . AνιaςΊ(~K(lΆν.':."~~.:,:~ .i·

_~~;;:.... ,.::~: ..;:::,,:;:'-..,,-It(ιιίp.xφν '; ",::;:,.,,;::; ...i::,::':';;;,~ :.,:"

EKκλησkι της ΠαναγΙας,ης

Μιγαλομά,ας

....

"''''Τ ".",.

... ::'

Χορευ,ό

Σι cmηλlά -κρυφό σχολιό σιην

ΤoυΡKoκρcnlα·σιη συνοlκlα

ΦακΙσιρα

ΧπσμΙνοσια ιρεfπια cφXalouναού

μι roΙΧΟΥραφItι;;

. ....•••.....•..••;....•:.;..:::.:.:::-:.;..: : : ~'. '"ΛYgλOO' '.0<. c ~ ,.. ~..L~.~~.
EK!<λησ1α Αν. Aeawιalou 1785 Αξιόλογο ,ψπλο

:_: Εξωι:;Ν'ιαl ΑΥ.Τρι6δας ,.,'::..:~;:::~:::::~ ..:.:.Γ'2:~:' rOl~,όuΊ'IαyώVΗ

.':Enλησιά-Aν:HιιΦλlιou ..,::π:.γ" .. ~.,.~ :~:~!~. ':'0 ','" ,.~-- ''''''"-,,, ':~:;i.-:' _~

ΕΚΚ'ri:~~~α7γ1ας Έδωσι ,ο όνομα ,ου σro χωριό

"~~":Γ"::""::'''':'''Γ::1:-::;:,'' 'E"'::'~"""~I':;:::'- ·"'·-<:::·"~"'·T,;:"':·""',:~=:Ι:-'·:-""'-'''~:'l<J.αoNιδιfVμa'ιTη)φfiW.η~ . ,"
:" .;"~,, κκ""σ 11 ίowιuινAwp'yupωv 1" i>\ΛIΦωνO '" .;..~,~"

';:1', .""" ~":..:,, .,,~,~.,. ;;<:.:=:-:<:' ",.. "~-:" ...::"':~,;i;::. ,'" . ,.. ,......=< ....,.:: ,_,. cφXΙ,ιιcrOVΙKι'κ ";,;::.:ι.,,.
N,ριισΙλ::J Νιρο,ριβι:1ο για ,ο Kυλlμια

τρφρ. :h:7.r:;tit~~~ifi::;"Ρ:;'R!r:!i:::I~~~ii:~!Ηi'/Ψί!β;~ι;;:(::;:q9Ξ\i;;:'."μ';",:,::",'f;~',. .- ""~'·\~:·;:~'!:Ι:'''~~·~!jL.:!l,

Τ;;!~λ-::: ~':'T_'!~!"! '!~ Ι'''.~<::'""''.~'''''':'

ιπιχρυσωμΙvo ,Ιμnλo και δισnoΠKό

θρόνο φnαγμΙνο σιη 8αpκtλόνη

,,,,"",,",, :;':i,;~: ..... Eu:NjσIa toυΆy.'λ8cMίσklυ ":rit:;;:Ι1799 ·,:~.'!Ιί:,'.ΜDY6t;λriη.Jkzσιλια'ιμι; Υρα6λο: ::

ΕκκλησΙα ιων Αν. AvαρyUΡΩV 190ς 01. Moνό~η βασιλική μι ΙVΙOΙXlσμΙVΑ
πολύχρωμα ρoδl,ικα πιάια

::;::;;,;:::::~~Ι;~:':~~::~:~:~~~~~~~~,E;:~~~;;~~!~;~;;~:~::'~~:~~~:::;;;~;~~;!:i~~t~,:':';~~;!i;:'
ΚορνόΥιο Αν. Κυριακής

ιόιap:σράca ~ :;'~=E;";~;5:"':·~~~J;i~~"T:T"'?-:i::ff:t;;".1~j'2Tι";~"':;;;:'·;::''''';"~,··:···:;ζ:"·"'··Ξ~:;·::'~Ξ:Ξi;~i.:~::i;Ξ~·~'
θασιλlKόι; Ρυθμός, ξυλοσκάλισια

,Ιμnλa
"'Ψ.;' • ...""....., .~.ι:. ", ...-.......... -

:.;: ::'B~κ6C ~,ξ~lUιcrι~·
,,;.ι" .;:'-.~,: .ftμπλα .. -'.:
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Α. Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 9
Συμπεράσματα - Προτάσεις

ι ιροιοσεις
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Από όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια αντιλαμβανόμαστε

την σπουδαιότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ν. Μαγνησίας,

προβλήματα που επιδρούν αρνητικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Τα

μεγαλύτερο προβλήματα που εντοπίστηκαν σχετίζονται με:

1. Της χαμηλής ποιότητας προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες

2. Τον τουριστικό υπερκορεσμό των Σποράδων, Βόλου και δευτερευόντως της

Μακρυνίτσας και Πορταριάς σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού.'. '.

3. Την έλλειψη συνδυασμού τουρισμός - προστασία και γνωριμία με τη Μαγνησία

και τον φυσικό χώρο της.

4. Τα διαρθρωτικά και δημογροφικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός

πληθυσμός των ορεινών περιοχών του Πηλίου, αλλά και των πεδινών περιοχών

της υπόλοιπης Μαγνησίας

5. Βασικά προβλήματα υποδομής, κυρίως στο Οδικό δίκτυο.

Γνωρίζοντας τη φύση των παραπάνω προβλημάτων, προτείνονται

συγκεκριμένα μέτρα που θεωρούνται πως θα δώσουν τη δυνατότητα ανάmuξης

συγκεκριμένων μορφών τουρισμού που σέβονται όχι μόνο το περιβάλλον καθώς

και τον λαογραφικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της Μαγνησίας, αλ/ά και

συμβόλ/ουν στην προβολή και προστασία του στα πλαίσια του αξιώματος της

Αειφορίας. Η ανάπτυξη αυτών των προτάσεων ακολουθεί στις επόμενες

παραγράφους.

Β. Προτάσεις

9.1. Βελτίωση υποδομών

Η ποιότητα των υποδομών επηρεάζει άμεσα την ζωή των εργαζομένων

μιας κοινωνίας και επιδρά σημαντικά σ'ένα από τα σπουδαιότερα οικονομικά

χαρακτηριστικά που μπορούν να δι.ίJσOυν συνολική εικόνα της οικονομικής

κατάστασης του νομού, της απασχόλησης. Η απασχόληση και η διάρθρωση του

ενεργού πληθυσμού στον Ν. Μαγνησίας, όπως αναmύχθηκε στο κεφ. 4 της

διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζει σημαντική μεΙωση στον τομέα της

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις στις μεγάλες

βιομηχανικές μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. δεν αφήνουν περιθώρια στον ενεργό πληθυσμό

του νομού για οικονομική επιβίωση. Οι επενδύσεις (πίνακας 4.4. β.)
συγκεντρώνονται κατά 5,08% στον πpιtJΤOγενή τομέα, κατά 77,73% στον

δευτερογενή τομέα και κατά 17,19% στον τριτογενή (έναντι 8,48% για όλη τη

περιφέρεια Θεσσαλία). Το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών στον τριτογενή
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τομέα (υπηρεσίες κ τουριστικές δραστηριότητες) φανερώνει το γενικότερο

ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσμού γιο αυτού του είδους τις δραστηριότητες,

που Τις κρίνει από μόνος του πλέον ως την τελευταία λύση για την οικονομική

βιωσιμότητα του. Είναι χαρακτηριστική η εξάρτηση που παρουσιάζουν αυτού του

είδους οι τουριστικές δραστηριότητες από την ποιότητα των δικτύων υποδομής.

ΓΙ' αυτό τον λόγο στην συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις

βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής, όπως αυτή αναλύθηκε στα προηγούμενα

κεφάλαιο.

9.1.1. Οδικό δίκτυο

Είναι απαραίτητη η διάνοιξη δρόμων πρός κάποιες παραλιακές περιοχές

ανατολικά του νομού (Βόλος-Μηλίνα, Βόλος-Τρίκερι), όπως επίσης και οι διάνοιξη

δρόμων σε κάποιες περιοχές των τριών μεγάλων νησιών των Β. Σποράδων. Η

κακή ποιότητα του συγΚΕκριμένου οδικού δικτύου ή και η ανεπάΡΚΕια του ακόμα

μειώνει τις τουριστικές δυνατότητες των περιοχών αυτών κοι κρίνεται αναγκαία η

άμεση βελτίωση του. Για συγκεκριμένα τμήματα του Επαρχιακού δικτύου στον

νομό προτείνεται 33 ;

ι

Ι

)

Ι

1. Τμήμα Άνω Βόλου - Μακρυνίτσας - Σταγιατών - Προφήτη Ηλία

Προτείνεται διάνοιξη 2 χλμ. από τα συνολικά 6.8 χλμ Τα 0,8 χλμ. από τα 4,8
κυκλοφορούμενα χιλιόμετρα του δρόμου είναι χωρίς οδόστρωμα και προτείνεται

ασφαλτόστρωση αυτών.

2. Τμήμα Ποοταριάς - Μακρυνίτσας

Από τα 2,5 κυκλοφορούμενα χιλιόμετρα του τμήματος αυτού προτείνεται νέα

ασφαλτόστρωση σε 1,5 χλμ. αυτών.

3. Τμήμα ΖαΥοράς - Πουρί πρός Σκλήθρο ( μέχρι τα όρια του νομού)

Το συνολικό μήκος του νομοθετημένου τμήματος είναι 30 χλμ. και τα

κυκλοφορούμενα αυτών είναι μόνο τα 6 χλμ. Προτείνεται διάνοιξη 21 χλμ. του

τμήματος αυτού και ολοκλήρωση της διάνοιξης των ημιδιανοιγμένων 3 χλμ

120

6. Τμήμα ΑΡΥαλαστής - -υνόβρυσης
Προτείνεται συντήρηση του τάπητα στα 6,7 χλμ. του κυκλοφορούμενου δικτύου.

7. Τμήμα ΑΡΥαλαστής - όρμου Πάλτση

Προτείνεται νέα ασφαλτόστρωση σε μήκος 7 χλμ. από τα 1Ο χλμ. του

κυκλοφορούμενου οδικού δικτύου

5. Τμήμα ΑΡΥαλαστής - Τρίκερι

Προτείνεται νέα ασφαλτόστρωση σε 10 χλμ. του κυκλοφούμενου τμήματος λόγω

κακής ποιότητας του τάπητα.

4. Τμήμα Αγριάς - Δράκειας - Χορεύτραc
Προτείνεται ασφαλτόστρωση 3 χλμ. του κυκλοφορούμενου δικτύου (κακή

κατάσταση) και διάνοιξη 9,5 χλμ του μη κυκλοφορούμενου τμήματος.
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8. Τμήμα Αργαλαστής - Λαύκου - Πλατανιά

Από τα 12,6 χλμ. του κυκλοφορούμενου οδικού δικτύου στα 6,4 χλμ. κρίνεται

αναγκαία η συντήρηση του τάπητα λόγω κακής κατάστασης.

9. Τμήμα Μηλίνας - Προμυρίου
Προτείνεται νέα ασφαλτόστρωση σε 3,9 χλμ. του κυκλοφορούμενου δικτύου λόγω

μέτριας κατάστασης.

10. Τμήμα Βόλου - Καναλίων πρόc Αγιά μέχρι των ορίων του νομού

Προτείνεται συντήρηση του τάπητα σε 5 χλμ. του κυκλοφορούμενοu οδικού

δικτύου.

11. Τμήμα Γλαφυρών - Βένετου
Προτείνεται νέα ασφαλτόστρωση των 9 χλμ. του κuκλοφορούμεvοu δικτύου.

' ...
12. Τμήμα Καναλίων - Κεραμιδίοu

Η ποιότητα του τμήματος αυτού βρίσκεται σε καλή κατάσταση, με εξαίρεση ένα

τμήμα 0,5 χλμ. που βρίσκεται σε κακή κατάσταση και προτείνεται η

αντικατάσταση του τάπητα σε αυτό.

13. Τμήμα Βόλου - Διμηνίου - Παλιουρίου

Προτείνεται η ασφαλτόστρωση ενός τμήματος 2,5 χλμ. από το κυκλοφορούμενο

οδικό δίKΤUO.

14. Τμήμα Ριζομύλου - Καναλίων
Κρίνεται αναγκαία η διάνοιξη τμήματος 6,5 χλμ. από το μη κυκλοφορούμενο

τμήμα του οδικού δικτύου.

15. Τμήμα Αλμυρού - Φυλάκης από Ευξεινούπολη

Προτείνεται η διάνοιξη τμήματος μήκους 4 χλμ. από το μη κυκλοφορούμενο

οδικό δίκτυο.

16. Τμήμα Αλμυρού - Ανάβρας πρός Μελιταία Νεοχωρακίου - ΤζουρνάΚΩ
Από τα 44,1 χλμ. του κυκλοφορούμενου δικτύου τα 2,3 χλμ. βρίσκονται σε κακή

κατάσταση και προτείνεται νέα ασφαλτόστρωσή τους.

17. Τμήμα Αλμυρού - Πλατάνου - Βρύναινας
Πρότείνεται νέα ασφαλτόστρωση σε 4 χλμ. και συντήρηση του τάπητα σε 1,5 χλμ.

από το κυκλοφορούμενο δίκτυο.

18. Τμήμα Βρύναινας - Αγ. Ιωάwη

Από το κυκλοφορούμενο τμήμα του οδικού δικτύου στην περιοχή τα 5 χλμ.

χρειάζονται συντήρηση ή και αλλαγή του τάπητα λόγω καιρικών συνθηκών.

19. Τμήμα Σούρπης - Αμαλιάπολης
Προτείνεται νέα ασφαλτόστρωση σε 3 χλμ. του κυκλοφορούμενου δικτύου.
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20. Τμήμα Σούρπης - όρμου Νnές

Προτείνεται νέα ασφαλτόστρωση σε 4 χλμ. του κυκλοφορούμενου δικτύου.

21. Τυήυα Πτελεσύ - Παραλίας
Προτείνεται νέα ασφαλτόστρωση σε 2,5 χλμ. του κυκλοφορούμενουδικτύου

22. Τυόυα Σκιάθου - Κουκουναριές
Στο συγκεκριμένο τμήμα, 11 χλμ. του μη κυκλοφορσύμενου δικτύου χρειόζονται

διάνοιξη, ενώ από το κυκλοφορούμενο τμημα, 2,5 χλμ. βρίσκονται σε κακη

κατάσταση και χρειάζονται ασφαλτόστρωση και 8 χλμ. χρειάζονται συντηρηση

του τάπητα.

23. Τυόμα Σκοπέλου - Λουτρακίου μέσω Αγνώντος - Γλώσσας
Προτείνεται συντήρηση rq~ τάπητα σε 14 χλμ. του κυκλοφορούμενουδικτύου και

νέα ασφαλτόστρωσησε τμημα 3 χλμ. αυτού.

24. Υλοποίηση της σχεδιασμένης διάνοιξης του Μονοπατιού Χάνια - Κισσός

(βλέπε παράγραφο 9.6.5.).

9.1.2. Θαλάσσιεςσυγκοινωνίες

Το θαλάσσιο δίκτυο του Ν. Μαγνησίας εξυπηρετείται από 6 λιμάνια, το

μεγάλο εμπορικό λιμάνι του Βόλου και τα μικρότερα κυρίως τουριστικά λιμάνια της

Σκιάθου, της Σκοπέλου, της Γλώσσας Σκοπέλου και του Πατητηρίου της

Αλλονησου. Το λιμάνι του Βόλου άρχισε να αποκτά κυρίαρχο ρόλο στην

διαμετακομιστικη κίνηση της Θεσσαλίας μετά το '77, η κίνηση κορυφώθηκε το '79,
ενώ μετά το '79 αυτή η κίνηση άρχισε να μειώνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η

ακτοπλοία δεν αποτελεί το βασικό συγκοινωνιακό μέσο για την μεταφορά

επιβατών από την ηπειρωτικη Ελλάδα πρός τις Β. Σποράδες. Συγκεκριμένα"

κατά την περίοδο 1981-87 η συνολικη επιβατικη κίνηση του λιμανιού του Βόλου

αυξηθηκεκατά 36,54%, η αντίστοιχη επιβατικη κίνηση της γραμμης Βόλου 
Σποράδων αυξηθηκε κατά 36,161 %, ενώ η συνολικη διακίνηση επιβατικών στην

γραμμη αυξηθηκε κατά 119,73%. Τα παραπάνω νούμερα φανερώνουν της

συνεχώς αυξανόμενη ζητηση για θαλάσσιες συγκοινωνίες στην περιοχη, καθώς

και τον ρόλο που διαδραματίζουν αυτές στις διερχόμενες τουριστικές ροές. Η

ποσότητα και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών που είναι σε θέση να παρέχουν οι

ακτοπλοικές εταιρίες της περlOχης καθορίζουν την περαιτέρω έκβαοη της

τουριστικης ζητησης καθώς και την ικανότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόμενης

διαμετακομιστικής κίνησης. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων

προτείνεται:

1. Δημιουργία της αναγκαίας υποδομής στα λιμάνια ώστε να είναι σε θέση να

δεχτούν το φόρτο της επιβατικης και εμπορευματικης κίνησης σε περιόδους

αιχμης.

2. Στελέχωση των ακτοπλοlκών εταιριών από άτομα που είναι σε θέση να

εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.
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3. Πρόβλεψη της αναμενόμενης ζήτηαης σε θαλάσσιες συγκαινωνίες,

μηχαναγράφηση των κρατήσεων, αργάνωση των δραμαλαγίων.

4. Τεχνική Kατάρτrση και εκπάιδευση των εργαζομένων των ακτοπλοlκών

εταrρlών σε software που αφορά managment, μηχανογράφηση, σύγχρονα

λογιστικά πακέτα και βάσεις δεδομένων.

9.1.3. Αεροπορικές συγκοινωνίες

Το δίκτυο των αεροπορικών συγκοινωνιών του Ν. Μαγνησίας

εξυπηρετείται από το πολιτικό αεροδρόμιο της Σκιάθου και του στρατrωΤΙKoύ

αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου. Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν αυτά

τα δύο αεροδρόμια και θεωρούνται ως ΟΙ πλέον αναγκαίες για την άμεση

εξυπηρέτηση των αερΟΠ9ρικών συγκοινωνιών της περιοχής κυρίως κατά την

τουριστική περίοδο. Συγκεκριμένα προτείνεται:

1. Μελέτη μελλοντικής επέκτασης της αίθουσας αναχωρήσεων - αφίξεων του

αεροδρομίου της Σκιάθου.

2. Συντήρηση του Αστυνομικού και Πυροσβεστικού τμήματος του αεροδρομίου

της Σκιάθου.

3. Δυνατότητα λειτουργίας του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου ως πολιτικό σε

μεγαλύτερο βαθμό από ότι γινόταν μέχρι σήμερα την τουριστική περίοδο.

4. Αύξηση των χειμερινών διαδομών του εσωτερικού από 2 σε 3 την εβδομάδα.

9.1.4. Δίκτυο ύδρευσης

Οι ανάγκες ύδρευσης του Ν. Μαγνησίας καλύmοντσl κυρίως από

γεωτρήσεις και πηγές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του νομού ΟΙ ανάγκες

καλύπτονται από τη δημιουργία ενιαίου δικτύου ύδρευσης. Για την δημιουργία του

έχουν γίνει συμπράξεις μεταξύ ορισμένων περιοχών όπως, Άγ. Τριάδας,

Σούρπης, Δρυμώνα, Αργαλαστής, Ξυνόβρυσης και Λαύκου. Σ'όλες τις παραπάνω

περιοχές η αποθήκευση νερού γίνεται σε δεξαμενές, εκτός του Στεφανοβίκειου

όπου υπάρχουν υδατόπυργοΙ. Συγκεκριμένα προτείνονται:

1. Να τοποθετηθούν σ'όλο το νομό υδρόμετρα για να αντιμετωπιστεί η αλόγιστη

κατανάλωση νερού.

2. Να δημιουργηθούν δύο φράγματα στο Νεοχώρl και στον Άγιο Ιωάwη για την

εκμετάλλευση των βρόχινων νερών.

3. Δημιουργία υδατόπυργων στις ορεινές περιοχές του Πηλίου, όπως στην

περίπτωση του Στεφανοβικείου.
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4. Ελεγχόμενη εκμετόλλευση των γεωτρήσεων για να αντιμετωπιστούν τα

προβλήματα υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα, κυρίως σε περιοχές του

βορείου Πηλίου.

5. Επέκταση των συμπράξεων μεταξύ περιοχών για την δημιουργία ενιαίων

συστημάτων ύδρευσης.

6. Διαχωρισμός του δικτύου Ύδρευσης - Άδρευσης.

9.1.5. Δίκτυο Αποχέτευσης

Στον Ν. Μαγνησίας τα μεγαλύτερα αποχετευτικά πρόβληματα

παρατηρούνται σε περιοΧές όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός των οβρίων νερών

από τα λύμματα. Τέτοιου τύπου παντσροικά δίκτυα αποχέτευσης παρατηρούνται

στις περιοχές του Πηλίου, στο Βελεστίνο και στον Αλμυρό, ενώ στα νησιά των Β.

σποράδων ( με εξαίρεση την Σκιάθο) τα λύμματα οδηγούνται απευθείας στην

Θάλασσα. Οι προτάσεις βελτίωσης του αποχετευτικού δικτύου βασίζονται στα

δύο μεγάλα αυτά προβλήματα. Συγκεκριμένα προτείνονταΙ'

1. Εφαρμογή δικτύου αποχέτευσης που βασίζεται στον διαχωρισμό των οβρίων

υδάτων από τα λύμματα.

2. Μείωση των απορροφητικών βόθρων μέσω της ένταξης οικισμών σε ενιαία

δίκτυα αποχέτευσης όπως παρουσιάζεται στην πρόταση 1.

3. Πλήρης ανάπτυξη λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού στην πόλη του

Βόλου, εκτός της πρωτοβάθμιας καθίζησης σε ανώτερα επίπεδα.

4. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του υπάρχοντος αποχετευτικού δικτύου στην Σκιάθο

και πλήρης ανάπτυξη λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού.

5. Δημιουργία Βιολογικού καθαρισμού στην Σκόπελο με αρχικό στόχο την

λειτουργία πρωτοβάθμιας καθίζησης των λυμμάτων.

6. Δημιουργία Βιολογικού καθαρισμού στις ΒΑ και ΝΑ περιοχές του Πηλίου.

7. Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις απευθείας ρήψης λυμμάτων στην

θάλασσα και σε υδάτινους πόρους.

9.1.6. Υγεία - Πρόνοια

Τα περισσότερα προβλήματα στον τομέα της Υγείας - Πρόνοιας

εστιάζονται στην λειτουργία των Κέντρων Υγείας και στην ελλειπή υποδομή που

παρουσιάζουν τόσο αυτά όσο και το Νομαρχιακό Νοσοκομείο του Βόλου.

Συγκεκριμένα προτείνεται:
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1. Η στελέχωση των Κέντρων Υγείας και η προώθηση της νοσοκομειακής

υποδομής αυτών.

2. Ολοκλήρωση της δημιουργίας των νέων τμημάτων του Νομαρχιακού

Νοσοκομείου Βόλου και πλήρη ανάπτυξη των 450 κλινών που προβλέπονται.

9.2. Εκπαίδευαη • Επιμόρφωαη του τοπικού πληθυσμού

Η επιτυχία εφαρμογής του προγράμματος Οlκοτουρισμού στην περιοχή

- του Ν. Μαγνηαίας εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα κατανόησης των

προβλήμάτων που απορρέουν από την συγκεκριμένη μελέτη. Η επιμόρφωση του

τοπικού πληθυσμού πάνω σε αυτά τα προβλήματα κρίνεται αναγκαία, ειδικά των

ατόμων που ασχολούνται με τις Οικοτουριστικές και Αγροτοτουριστικές

δραστηριότητες σ'όλες τις~~oινότητες του νομού.
"

Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν σε

μεγάλο ποσοστό από Κοινοτικά προγράμματα, κατά 75% από το Ευρωπαικό

Κοινωνικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ. ) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, ενώ ο Δήμος

Βόλου σε αυνεργααία με τη Περιφέρεια Θεσααλίας και το Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας προτείνεται ως φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι

χώροι που διαθέτει το Πεδίο του Άρεως κρίνεται ιδανικό για τέτοιου είδους

προγράμματα, ενώ η οργάνωση που μπορεί να παρέχει ο Δήμος Βόλου είναι σε

θέση να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Ειδικότερα προτείνεται 3,

κάθε χρόνο να πραγματοποιούνται 2 προγράμματα Οικοτουρισμού των 15
ατόμων και 200 ωρών το καθένα, με τον παρακάτω ενδεικτικό προυπολογισμό

σε τιμές 1994:

1 1.

2.

3.

4.

1α. Δαπάνες εκπαιδευομένων ( 15'200'600 δρχ. )
1β. Έξοδα διαμονής και Μετακίνησης, ημερήσια

έξοδα διατροφής, κλπ.

Δαπάνες διδακτικού προσωπικού

( Αμοιβή. έξοδα διατροφής και μετακίνηαης )

Αναλώσιμα

(Αναλώσιμα υλικά και ενοκίαση κτιρίων,

υπολογιστών, κλπ. )
Λοιπές Δαπάνες

( Δαπάνες Διοκητικού προσωπικού, διαχειριστικού,

βοηθητικού προσωπικού, Δ.Ε.Η., σΤ.Ε .. έξοδα

διαχείρισης, κλπ. )

1.800000

1.500.000

2.000.000

1.000.000

1.500.000

Σύνολο 7.900.QOO

Οι προυποθέσεις για τον επιτυχή προγραμματισμό των παραπάνω

ενεργειών είναι:
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1. Η ανάθεση της εκτέλεσης των προγραμμάτων σε ειδικευμένο επιστημονικό

προσωπικό, με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Υπόβαθρο για ανάπτυξη τέτοιου είδους μελετών βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της

Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών. Η υπάρχουσα βιλιογραφία και το διαδακτικό

προσωπικό έχουν την απαραίτητη εμπειρία για τέτοιου είδους μελέτες.

2. Το επίπεδο της επιμόρφωσης ( θεωρητική διδασκαλία και πρακτικές

εφαρμογές ) να αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουριαμού και ειδικότερα τις

Οικοτουριστικές μελέτες.

3. Η ευρεία πληροφόρηση των κατοίκων των υπό μελέτη περιοχών για την

ύπαρξη και το περιεχόμενο αυτών των επιμορφωτικών προγραμμάτων, την

μορφή ενημερωτικών φυλλαδίων. τηλεοmικών και ραδιοφωνικών

προγραμμάτων.

9.3. Δημιουργία multimedia πακέτων

Η δεκαετία που διανύουμε σφραγίζεται από την καταλυτική παρουσία των

Πολυμέσων (multimedia) ως τεχνολογικού εργαλείου. Τα Πολυμέσα

χαρακτηρίζονται από την ανθρωποκεντρική θεώρηση του τεχνολογικού

δυναμικού και από την ικανότητα της χρήσης της εικόνας ως μέσο απόδοσης

πληροφορίας. Η ανάmuξη εφαρμογών τέτοιων multimedia πακέτων στον τομέα

της Πληροφόρησης - Παρουσίασης σε θέματα τουρισμού, έχει τελευταία μεγάλη

ανταπόκριση στο νέο κοινό και φανερώνει τα πλεονεκτήματα της χρήσης των

Πολυμέσων. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των πακέτων είναι η δυνατότητα

πρόσβασης στην ποιότητα και ποσότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται

στον τελικό χρήστη. Η πρόσβαση ε[ναι τόσο εύκολη που επιτυγχάνεται με απλή

επαφή του δαχτύλου στην οθόνη, αντλείται πληροφορία μέσω φωτογραφιών,

κειμένων, γραφικών - animation, ήχων και video.

Τα στάδια σύνταξης ενός multimedia τουριστικού πακέτου αποτελούται

από τα εξής στάδια39 :

1. Κατανομή Πηγών - Στοιχείων, βάση της φύσεως της πληροφορίας. Η κατανομή

αυτή περιλαμβάνει φωτογραφίες, Λαογραφικά κείμενα, συνεντεύξεις, video και

φίλτρα.

2. Επιλογή του multimedia προγράμματος. Η επιλογή γίνεται βάση οικονομικών

κριτηρίων και από την ικανότητα ευελιξίας του προγράμματος. Η δυνατότητα

παροχής εύκολης πρόσβασης σε πληροφορία και η ικανότητα ευελιξίας μέσα στο

πακέτο είναι κριτήρια που ενδιαφέρουν τον χρήστη και συντελούν στην ορθή

επιλογή του προγράμματος.

3. Δημιουργία του σκελετού πάνω στον οποίο θα κινηθεί το πρόγραμμα. Το

υπόβαθρο αυτό θα περιλαμβάνει στοιχεία ξενάγησης, στοιχεία ιστορικής και

πολιτιστικής εξέλιξης, τη Βάση ανάmυξης.

120



,
4. Μετατροπή των στοιχείων σε μορφή δεδομένων στον Η/Υ. Το ατάδιο αυτό

περιλαμβάνει scanners, επεξεργασία ήχου και εικόνας. Στην συνέχεια ακολουθεί

τμηματικό χτίσιμο της εφαρμογής.

5. Δοκιμή του multimedia πακέτου. Επίδειξη των δυνατοτήτων του

προγράμματος σε άτομα εκτός της περιοχής μελέτης.

9.4. Επεμβάσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς

Ως "Παραδοσιακοί" χαρακτηρίζονται οι οικισμοί που πληρούν τους όρους

του Π.Δ. της 19.10.1978 (ΦΕΚ 594 Δ/13.11.1978) και οι οποίοι χωρίζονται σε

συγκεκριμένες ομάδες Ι, 11 και lΙί με βάση το Π.Δ. της 11.7/4.8.1980 (ΦΕΚ 374 Δ),

βλέπε Παράρτημα Β. Οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται στην περιοχή του Πηλίου και ο

διαχωρισμός αυτών στις π,χραπάνω ομάδες γίνεται ως εξής'Ο:

ΟΜΑΔΑ Ι ( Οι οικισμοί που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαροκτηρα ανέπαφο και χρηζουν

απολύτου προστασίας)

1. Μακρυνίτσα
2. Βuζίτσα

3. Πινακάτες

42.Ξυνόβρυση

Δ3.Παναγία

Τρικερίου

44.Πορταριά

45.Πουρί

46.Προμύρl

47. Σταγιάτες
48.Συκή

49.Τρίκερl

50.Τσαγκαράδα
51.Χορευτό

52.Χόρτο

29. Κισσός
30.Λαμπινού

31.Λαύκος

32.Λεφόκαστρο

33.Λύρη

34.Μακρυρράχη

35.Μετόχ ι

36.Μηλιές

37. Μηλίνα
38.Μούρεσι

39. Νεοχώρl
40. Νταμούχαρι
41.Ξουρίχ τι

16.ΑφέΤQΙ

17.Βένετο

18.Δράκεια

19.Ζαγορά

20.Γλαφuραί

21. Καλαμάκι
22. Κάλαμος
23. Κανάλια
24 Κατηγιώργης

25. Κατηχώρι
26. Κεραμίδι
27. Κερασιά
28.Κορωπί

ΟΜΑΔΑ 11 ( Οι οικισμοί που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα με μικρές μόνο

αλλοιώσεις)

4.ΆγlOς Βλάσιος

5.Άγ.Γεώργlος

Νηλείας

β.Άγlος Δημήτριος

7.Άγlος Λαυρέντιος

Β.Άγlος Ονούφριος

9.Ανήλιο

10.Άνω Βόλος

11.Άνω Γατζέα

12.Άνω Λεχώνια

13.Αργαλαστη

14.Αργυραίlκα

15.Άφησος

59.Κάτω Λεχώνια

60. Πλατανιάς
61. Πλατανίδια
62. Μελισσιάτικα
63.λ/λη Μεριά

64.ΆγJoς Ιωάννης

ΟΜΑΔΑ 111 ( Οι οικισμοί που διατηρούν λιγότερα παραδοσιακά στοιχεία και βρίσκονται κοντά

στη πόλη του Βόλου ή είναι παραθαλάσσιοι)

53.Ανακασlά

54.Αγ. Κυριακή(Τρικερίου)

55.Αγ.Παρασκευή(Δ.Βόλου)

56.Αγριά

57. Καλά Νερά

58. Κάτω Γατζέα

Στο άρθρο 2 (ΦΕΚ 374 Δ), καθορίζονται οι Όροι Δόμησης των οικοπέδων

που βρίσκονται εντός των οικισμών που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες.

Προτείνεται τροποποίηση αυτών των όρων με στόχο την ελεγχόμενη οικοδόμηση,

την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών και την προστασία

του περ/ντος. Συγκεκριμένα για τα οικόπεδα εντός των οικισμών των παραπάνω

ομάδων καθορίζονται τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων με βάση το

εδάφιο 1α του άρθρου 2 του Π.Δ. της 11.7/4.8.1980 (ΦΕΚ 374 Δ):
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1. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα

2. Ελάχιστο βάθος τριάντα (30) μέτρσ

3. Ελάχιστο εμβάδόν: χίλια (1.000) Τ.μ.
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Κατ'εξσίρεση για τον οικισμό της Τσαγκαράδας. με βάση το εδάφιο 1β του

άρθρου 2, αυτά καθορίζονται:

4. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μέτρα

5. Ελάχιστο βάθος τεσσαράκοντα (40) μέτρα

6. Ελάχιστο εμβάδόν: χίλια πεντακόσια (1.500) Τ.μ.

Με βάση το εδάφιο 3 του άρθρου 2 του ίδιου Π.Δ. ορίζεται:

7. ως μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων το 60%.

Κατά παρέκκλιση των εδαφίων 4 Kαr 5 του παρόντος άρθρου προτείνεται:
8. συντελεστής δομήσεως (σ.δ.) των οικοπέδων που προορίζονται για xpιjσεις

κατοικίας τα πενήντα εκατοστά (0.5) και

9. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων σε δύο (2)

Κατά παρέκκλιση των εδαφίων 4 και 5 του παρόντος άρθρου πρoτείνεταr:

10. συντελεστής δομήσεως (σ. δ.) των οικοπέδων που πρooρίζoνταr για

Κοινωφελείςκαι Τουριστικέςχρήσεις τα εξήντα εκατοστά (0.6) και

11. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων σε τρείς (3)

Στο άρθρο 3 του Π.Δ. (βλέπε Παράρτημα Β) παρουσιάζονται στοιχεία για

την σύνθεση των όγκων των κτιρίων και στοιχεία για την διάταξη αυτών.

Συγκεκριμένα:

12. η διάταξη των κτιρίων επlβάλλεταr να προσαρμόζεται στα παραδοσιακά

πρότυπα του περ/ντος, ως πρός τη σύνθεση, τη κλίμακα και τη αναλογία των επι

μέρους όγκων αυτών (εδάφιο 1).Επίσης επιβάλλεται η κατασκευή τετρακλινούς ή

πολυκλινούς στέγης για την επικάλυψη των κτιρίων, με τις απόλυτα ελάχιστες

κατά τα παραδοσιακά πρότυπα κλίσεις που δε πρέπει να ξεπερνούν το 35%. Η

επικάλυψη της στέγης επιβάλλεταr να γίνεταr με πλάκες Πηλίου. Μόνο στην

περίπτωση των οικισμών της ΟΜΑΔΑΣ 111 της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. είναι

δυνατή η επικάλυψη με κεραμίδια Βυζαντινού τύπου.

9.5. Δραστηριότητες στα πλαίσια του Οικοτουρισμού

9.5.1. Θαλάσσιες δραστηριότητες

9.5.1.1. Θαλάσσιος Τουρισμός

Η ανάπτυξη του Θαλάσιου τουρισμού πρέπει να γίνεται μέσα σε πλαίσια

στόχων και μέτρων πολιτικής που σXετίζoνταr κυρίως με την ευρύτερη ανάπτυξη

του θαλάσσιου αθλητισμού της περιοχής του Ν. Μαγνησίας. Συγκεκριμένα η
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θαλάσσια αναψυχή εξεταζόταν και στο παρελθόν ως κλάδος με δυνατότητες

προσέλκυσης ενδιαφερομένιύ\/ για θαλάσσια σπόρο Στην συγκεκριμένη

περίπτωση ''ο θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται σε διάφορα μεγέθη ξένου και

ντόπιου πληθυσμού που χρησιμοποιε! τη θάλασσα ή ευρύτερα υδάτινους πόρους

για δραστηριότητες αναψυχής ή για μετακίνηση για λόγους αναψυχής" '. Παρά

την έντονη παρουσία του θαλάσσιου στοιχείου στην ζωή της Μαγνησίας οι

σχετικές μ'αυτή δραστηριότητες υπαίθριας αναwυχής φαίνεται νά'ναι

περιορισμένες από την άποψη αριθμού συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού σε

αυτές. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται μ'αυτές τις

δραστηριότητες που αναφέρονται:

1. Στον τρόπο οργάνωσης - διάθεσος. marketinq του προιόντος με αποτέλεσμα

την διαφυγή σημαντικών ποσών συναλλάγματος.

2. Στο υπάρχον ελλιπές" νομοθετικό πλαίσιο στήριξης των συγκεκριμένων
δραστοριότητων.

;3. Στην κατάστασο του τεχνολονικού εξοπλισμού και στην ανοργάνωτη κο!

ελλιπή τεχνικό υποδομή.

4. Τον κατακερματισμό τος παρανωνός και την ανάγκα λήψης επενδυτικών

σχεδίων και μέτρων πολιτικής.

5. Στον μορφή της χωρικής συγκέντρωσης αυτού του είδους των

δραστοριότοτων κυρίως γύρω από την πρωτεύουσα.

6. Στον έλλειψη κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό

του κλάδου και τους νέους

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων προτείνεται μια σειρά

μέτρων που αναφέρεται σε κάθε επιμέρους πρόβλημα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα

για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οργάνωσης - διάθεσης των

θαλάσσιων δραστηριοτότων (πρόβλημα 1) στους ενδιαφερόμενους προτείνεται:

.', j

J.
-,!

] J,,
, ΙJ

1
1
•

-.

1.1. Δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στον Βόλο ( π.χ. στο Εκθεσιακό

Κέντρο στον Πεδίον του Άρεως ), είτε για αποκλειστική χρ[ηση του κλάδου, είτε

στα πλαίσια ενός ΠανελλήνlOυ Κέντρου Εκθέσεων.

1.2. Οργάνωση δικτύου για την προβολή του Θαλάσσιου τουρισμού και του

ναυταθλητισμού. Η οργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία περιοδικών

εκθέσεων των προιόντων του κλάδου για την προώθηση των πωλήσεων, την

διαφημιστική προβολή της θαλάσσιας αναψυχής και των θαλάσσιων

δυνατοτήτων του νομού από τα media, καθώς και με την προβολή ειδικών

Documentaries και εκθέσεων από τα γραφεία του ΕΟΤ.

1.3. Δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών, αρχείων, συλλογών μουσείων για τη

συγκέντρωση σχετικού υλικού πάνω στην ναυσιπλοία και τη ναυπηγική τέχνη,

διάσωση - συντήρηση αρχαίων ναυτοπλοικών δειγμάτων μέσω ενίσχυσης

υπαρχόντων ιδρυμάτων και φορέων.
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Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω

των ελλιπών ρυθμίσεων του νομοθετικού πλαισίου (πρόβλημα 2) προτείνεται:

2.1. Σύνταξη δέσμης διοικητικών και νομοθετικών μέτρων που αναφέρονται σε

όρους και κανονισμούς δημιουργίας, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

και γραφείων ναύλωσης τουριστικών σκαφών.

Η βελτίωση της κατάστασης του τεχνολογικού εξοπλισμού (πράβλημα 3)
απαιτεί:

3.1. Πράγρομμα διατήρησης - εκσυγχρονισμού και ανάmυξης παραδοσιακών

κατασκευαστικών μονάδων ξύλινων σκαφών - Ταρσανάδες. Φορέας του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο ΕΟΜΜΕΧ που θα καθορίσει το ύψος και

την διαδικασία δανειακών χορηγήσεων και επιδοτήσεων με χαμηλότοκα δάνεια.

Ο ίδιος ο φορέας θά'ναι αυτός που θα καθορίσει τις ευνοlκές προυποθέσεις για

την παραπέρα οργάνωση των διεσπαρμένων μικρών μονάδων για τον

σχηματισμό κοινοπρακτικών μονάδων, κυρίως στο νησιωτικό επίπεδο των Β.

Σποράδων.

3.2. Πρόγραμμα ανάπτυξης ναυπηγοεπισκευστικών μονάδων σκαφών αναψυχής.

Οι κύριοι άξονες προσανατολισμού του προγράμματος είναι:

- η παραγωγή συγκεκριμένων σκαφών αναψυχής που ανταποκρίνονται στις

ανάγκες αθλητικών ομοσπονδιών και ναυτικών ομίλων

- η παραγωγή μικρού μεγέθους σκαφών κρουαζιέρας. για να εξυπηρετηθούν οι

ανάγκες για θαλάσσιες συγκοινωνίες πρός τις Β. Σποράδες και την Εύβοια.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου λόγω του

κατακερματισμού της παραγωγής και της έλλειψης συγκεκριμένων μέτρων

πολιτικής (πράβλημα 4) προτείνεται:

4.1. Σχετική ενίσχυση οπά κρατικούς φορείς (όπως το ΕΟΜΜΕΧ. ΟΠΕ.

Τράπεζες) με στόχο να ιδρυθούν προμηθευτικές και εξαγωγικές κοινοπραξίες ή

συνεταιρισμοί ώστε να επιτύχουμε κάλυψη των αναγκών σε πρώτες ύλες των

επιχειρήσεων, την προώθηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά με

συντονισμένη πολιτική marketing και οργάνωση συμμετοχής σε πανελλήνιες

εκθέσεις του κλάδου.

4.2. Σύνταξη οικονομικών μέτρων και προυποθέσεις δανείων για πάγειες

εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης, που να επιτρέπουν την παροχή

χρηματοδοτικών και δημοσιονομικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις που

σχετίζονται με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου κλάδου.

Τα προβλήματα που προέρχονται από την μορφή TOc χωρικής

συγκέντρωσης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων γύρω από την πρωτεύουσα
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(πρόβλημα 5), έχουν ως οποτέλεαμα οι παροθαλάααιες περιφέρειες νο μην

αναπτύσσουν πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Είναι αναγκαία η

λήψη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μέτρων που να τους παρέχουν τη

δυνατότητα χωρικής συγκέντρωσης τέτοιων δραστηριοτήτων και τη περαιτέρω

αποσυγκέντρωση αυτών από το εξωγενές περιβάλλον της πρωτεύουσας.

5.1. Σε βραχυχρόνια δράαη μπορεί να επιτευχθεί η ρύθμιαη προβλημάτων του

σημερινού τόπο.υ εγκατάστασης των μονάδων, επέκτασης, επανεγκατάστασης

και άδειας λειτουργίας αυτών. Έτσι σε βραχυχρόνιο διάστημα μπορεί να

εξασφαλιστεί ευνοικό κλίμα που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με

τον θαλάσσιο τουρισμό να προγραμματίσουν την ανάπτυξη τους.

5.2. Σε μακροχρόνια βάση μπορεί να εξασφαλιστεί η δημιουργία ΟΟΥανωμένων με

δίκτυα υποδομής χώρω",-, σε βιομηχανικά - βιοτεχνικά πάρκα για την

επανεγκατάσταση νέων μονάδων.

Η βελτίωση της έρευνας, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης μέσω

επιμορφωτικών προγραμμάτων (πρόβλημα 6) μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω

συγκεκριμένων μέτρων όπως:

6.1. Βελτίωση και στελέχωση με προπονητές των σημερινών σχολών και ίδρυση

νέων ναυταθλητικών σχολών στα πλάισια του προγράμματος του Υφυπουργίου

Νέας Γενιάς και της ΓΓΑ με αυμμετοχή αρμόδιων φορέων καθώς και αχολών

προπονητών. Η παράδοση των σχολών της κωπηλασίας, της ιστιοπλοίας και της

υδατοσφαίρισης, δείχνει το ικανοποιητικό επίπεδο στελέχωσης καθορίζοντας έτσι

μια ορθή πορεία που πρέπει να συνεχιστεί.

6.2. Εφαρμογή ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων και δημιουργία κατάλληλου

εργαατηριακού εξαπλιαμού αε ΑΕί για την αχεδίααη και παραγωγή μοντέλων

ακαφών, λαμβάνοντος υπόψην διεθνείς προδιαγραφές και αύγχρονες εξελίξεις

ατις ονάγκες της εσωτερικής αγοράς

6.3. Προγραμμάτων επιμόρφωσης των νέων στην ξυλοναυπηγική και σε

διάφορες μορφές του θαλάσσιου τουρισμού. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να

εισαχθούν μέσω σειράς μαθημάτων σε κατατόπους σχολές του ΟΑΕΔ ή τις

περιφερειακές υπηρεαίες του ΕΟΜΜΕΧ. Η χορήγηαη υποτροφιών κατά τη

διάρκεια της μαθητείας θεωρείται ισχυρό κίνητρο για την επιτυχία αυτών των

προγραμμάτων. Ενδεικτικά ποσό της τάξης των 30.000 δρχ. μηνιαίως θεωρείται

αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για την εκμάθηση της τέχνης.

9.5.1.2. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοwήσσου Βορείων Σποράδων

(ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ.)

Το ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ. είναι το πρώτο επίσημα θεσμοθετημένο θαλάσσιο πάρκο

της χώρας, βρίσκεται στη περιοχή των Β. Σποράδων και διοκητικά υπάγεται στο

Ν. Μαγνησίας41. Η περιοχή του μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυπικό Μεσογειακό

σύστημα νησιών, με κύριο χαρακτηριστικό του τις βραχώδεις και απόκρυμνες

ακτές που καταλήγουν συχνά σε σπηλιές, οι οποίες αποτελούν τον κυριότερο
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βιότοπο της Μεσογειακής φώκιας. Το Πάρκο αποτελεί άριστο βιότοπο για πολλά

Είδη ιχθυοπανίδας (300 περίπου), ορνιθοπονίδας (80 περίπου), ερΠΕτοπανίδος,

αλλά και θηλαστικών με έμφαση στα θαλάσσια. Χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελεί

καταφύγιο για πολλά είδη απειλούμενα με εξαφάνιση όπως η Μεσογειακή φώκια

(monachus monachus), το κόκκινο κοράλλι, το γεράκι Μαυροπετρίτης, ο

Αιγαιόγλαρος και ο Θαλασσοκόρακας κλπ. Επίσης μεγάλη ποικιλότητα ειδών

παρουσιάζει η υποβρύχια πανίδα και χλωρίδα.

Οι προσπάθειες για την ίδρυση του Πάρκου ξεκίνησαν την δεκαετία του

'70, όπου ξένοι επιστήμονες άρχισαν μια εκστρατεία για την σωτηρία της

Μεσογειακής φώκιας. Στην συνέχεια το 1976 προτάθηκε από τον Δρ. Th Schui
ze-Westrum, η ίδρυση ενός θαλάσσιου Πάρκου στην περιοχή των Β. ΣπopάδιιJν.

Το 1986 ΕκδόθηΚΕ η πρώτη Νομαρχιακή Απόφαση που αφαρούσΕ τη προστασία

της Μεσογειακής φώκιας, και του βιοτόπου της και ακολούθησε το 1988, κοινή

Υπουργική Απόφαση τών Υπουργών Περ/ντος, ΓΕωργίας και Εμπορικής

Ναυτιλίας με διάρκεια δύο ετών, η οποία ανανεώθηκε το 1990. Τελικά το Μάιο

του 1992 η περιοχή κηρύχθηΚΕ Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο μΕ ΠΡΟΕδρικόΔιάταγμα.

Η ίδρυση του ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ. έΧΕΙ ως σκοπό:

τη προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής

κληρονομιάς και πολύTlμου εθνικού φυσικού πόρου σε εκτετεμένες χερσαίες και

θαλάσσιες περιοχές των Β. Σποράδων. .
- τη προστασία ενός από τους πιο σημαντικούς στη Μεσόγειο βιοτόπους της

Μεσογειακής φώκιας.

- τη προστασία άλλων σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας

που έχουν βρεί καταφύγιο στα νησιά.

- την ανάπτυξη της περιοχής, μΕ γνώμονα την ορθολογική χρήση των φυσικών

πόρων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Θαλάσσιο Πάρκο διακρίνεται

σΕ δύο κύΡΙΕς ΖώνΕς Προστασίας Α και Β (βλέΠΕ χάρτη 5, Παράρτημα Α), στις

οποίες περιλαμβάνονται 7 νησιά και 22 βραχονησίδες και σκόπελοι (Π.Δ.

519/92). Η Ζώνη Α περιλαμβάνΕΙ τον Πυρήνα (νησί Πιπέρι και θαλάσσια περιοχή

3 ναυτικών μιλίων γύρω από αυτό), ενώ στη Ζώνη Β περιλαμβάνονται οι

μοναδικές κατοικημένες περιοχές του ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ., που περιορίζονται στο νησί

της Αλοwήσου. Στη Ζώνη Α ισχύουν ειδικές απαγορευτικές αλιευτικές ρυθμίσεις

για την άσκηση της Παράκτιας και Ερασιτεχνικής αλιείας, ενώ απαγορεύονται

εντελώς η οστρακαλιεία και η σπογγαλιεία. Στις περισσότερες περιοχές της ζώνης

απαγορεύεται το κυνήγι και η προσέγγιση των επισκεπτών. Η περιοχή της Ζώνης

Β είναι ολόκληρη επισκέψιμη χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς ισχύουν όμως και

εδώ απαγορευτικές ρυθμίσεις για τη Μέση αλιεία, ενώ η Παράκτια και η

Ερασιτεχνική αλιεία επlτpέπovται με τις ισχύουσες διατάξεις του Αλιευτικού

Κώδικα.

Η τουριστική σημασία του Θαλάσσου Πάρκου είναι μεγάλη για τη περιοχή

των Β. Σποράδων, αφού δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς ενδιαφερόμενους να

παρατηρήσουν τα υπό προστασία είδη και να μελετήσουν τη πανίδα και χλωρίδα

της περιοχής. Το θαλάσσιο Πάρκο δεν είναι ένα άθροισμα απαγορευτικών

διατάξεων, αλλά συνάμα κι ένα πακέτο αναπτυξιακών μέτρων, έργων και
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προγραμμάτων που θα δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής και παράλληλο

τη δυνατότητα στη τοπική κοινωνία να συμμετέχει οικειοθελώς στη προστασία

και διάσωση και της Μεσογε'ακής Φώκιας αλλά και όλων των ζωικών και φυτικών

ειδών που έχει το τοπικό οικοσύστημα. Για τη πιο ικανοποιητική λειτουργία του

Θαλάσσιου Πάρκου προτείνονται μια σειρά έργων υποδομής όπως41:

1. Ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Πστητήρι - Γέρακα, συνολικού

μήκους 1a χλμ. Το σποιτούμενο μήκος γισ την ολοκλήρωση της

ασφολτόστρωσης είναι 1Ο χλμ.

2. Ασφσλτάστρωση του δράμου Στενή Βάλα - Καλαμάκια - Βαμβακιές - Αγ.

Δημήτριος, συνολικού μήκαυς 6 χλμ.

3. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πρός τις παραλίες

α. Μεγάλο Μουρτιά' δ. Τζώρτζη Γιαλά

β. Μηλιά ε. Λευκό Γιαλό

γ. Χρυσή Μηλιά στ. Μεγάλη Άμμο

4. Κατασκευή κέντρου Διοίκησης του ΕΘ.ΠΑΒ.Σ. Η κατασκευή θα γίνει σε

οικόπεδο του Δήμουστο ΠατητήρΙ.

5. Ολοκλήρωση Ερευνητικού σταθμού Γέρακα.

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στσθμού (περίφρσξη, πάρκιγκ κλπ.).

6. Αναπαλαιώσεις-ανακατασκευές λιθOστρώτων-KατασKεuή χώρου στάθμευσης

αυτοκινήτων στον οlκιμό Παλιά Αλόwησος.

7. Κατασκευή προσύνεμου μώλου στον οικισμό Καλαμάκια και στο σταθμό

επιτήρησης Γέρακα.

Καλαμάκι: κατασκευή μώλου προστασίας και κρηπίδωμα μήκους 70 m.
Σταθμός Γέρακα: Επέκταση του μώλου και του κρηπιδώματος κατά 15 m.

8. Κατασκευή προσύνεμου μώλου στο νησί Γιούρα.

Κατασκευή μώλου προστασίας και ενός ισογείου κτιρίου 20 Τ.μ. ως σταθμού

επιτήρησης.

9. Αξιοποίηση Σπηλαίου Γιούρων.

Βελτίωση προσπέλασης πεζών.

9.5.2. Δραστηριάτητες στα πλάισια της Ορειβασίας - Αναρρίχησης

Κύρια κατεύθυνση αυτού του είδους δραστηριότητων αποτελεί η σύζευξη

Ορειβασίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τέτοιου είδους προγράμματα

έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και περlλαμβάvOυν
43

:
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Αθλήματα βουνού

- Ορεινή πεζοπορία, παιχνίδια προσανατολισμού

- Τρέξιμο, άσκηση στο δάσος

- Ποδήλοτο βουνού

- Στοιχειώδης ανορρίχηση σε χαμηλούς βράχους

- Ιππασία

Περιβαλλοντικό εκπαίδευση

Ποοτάσει(

]

]

J
J

J

j

- Έρευνες στο Ορεινό φυσικό περιβάλλον

- Μελέτη λειτουργίας των οικοσυστημάτων και προστασία της ορεινής φύσης

- Παρατήρηση πουλιών

- Τέχνη και φυσικό περιβάλλον

(φωτογραφία, ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι)
- Χιονοδρομία

Η αναζήτηση και η έρευνα του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν

πρωταρχικό στόχο αυτών των προγραμμάτων, έχουν σκοπό να αποτελέσουν ένα

ευχάριστο ερέθισμα σε όσους θέλουν να ερευνήσουν και να γνωρίσουν

επώνυμες περιοχές, να καταδείξει τα προβλήματα της ανθρώπινης παρέμβασης

στα ορεινά οικοσυστήματα, να διατυπώσει τις προτάσεις της οργανωμένης

ομάδας που θα ερευνήσει τους συγκεκριμένους χώρους. Ανακαλύπτοντας τις

σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο, στον πολιτισμό και στο

βιοφυσικό του περιβάλλον, εμφανίζονται οι αιτίες και τα αποτελέσματα της

ανθρώπινης παρέμβασης. Ανακαλύπτονται και χρησιμοποιούντιαι όλες οι

γνώσεις, με σκοπό την έρευνα, ανακάλυψη και κατανόηση του συγκεκριμένου

χώρου ζωής. Η αναζήτηση και η έρευνα θα γίνεται με:

1. Άμεση παρατήρηση - πειραματισμοί

- Σχεδιασμός διαδρομών για την προσέγγιση των αντικειμένων έρευνας

Πραγματοποίηση πεζοποριών, τεχνική πρόσβαση (αναρρίχηση), όν

χρειαστεί, ή ακόμα και ποδηλασία (ΠΙ0untaίn bike)
- "Ξύπνημα" και χρήση όλων των αισθήσεων

- Σύγκριση πηγών (ποσότητες, μεγέθη, δομές)

- Δειγματοληψία και ανάλυση νερού

2. Βιβλιογραφική έρευνα που θα προέρχεται από:

- Βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης

- Οργανισμοί και περlVτικές οργανώσεις

- Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Λαογραφίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

3. Άμεση επαφή με πρόσωπα όπως

- Ειδικούς (δασολόγους, γεωπόνους, βιολόγους, ορνιθολόγους, αρχιτέκτονες

Κ.α.)
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- Επαγγελματίες βουνού (υπαλλήλους δαααρχείου, υλοτόμους,

ρηTlνοαυλλέκτες, βοσκούς κ.α.)

- Τοπική Αυτοδιοίκηση γειτονικών περιοχών

- Ορειβάτες
- Συγγραφείς, καλλιτέχνες, ζωγράφους

- Κατοίκους της περιοχής

Προτάσεις

J

- 9.5.3. Δραστηριότητες στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση εισάγει μια διαφορετικής ποιότητας γνώση,

που πρέπει να ξεκινάει από την προσχολική ηλικιά, να συνεχίζεται ως τη

τριτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό να δ!αμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση και

να αναδείξει νέες αξίες και"στάσεις ζωής44. Οι εκπαιδευτικοί αποτελουν το πρώτο

βήμα το οποίο η νέα περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να κερδίσει και στη

συνέχεια η πορεία θα πρέπει να εμπλουτιστεί με καινούργια διερευνητικά

ανοίγματα. Η οποιαδήποτε προσπάθεια ή στρατηγική ενθάρρυνσης της Π.Ε.

πρέπει να είναι προετοψασμένη να αντιμετωπίσει τις διαθέσεις όλων των

εμπλεκομένων βαθμίδων, στην πυραμίδα των υπεύθυνων για πολιτικές

αποφάσεις και επιλογές μέχρι τα πιο υψηλά της επίπεδα. Η παραπάνω

διαδικασία οφείλει να αντιμετωπίσει τρεις προκλήσεις:

- την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στο κάλεσμα της

- την αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και ενδιαφερομένων τώρα και στο

μέλλον

- τη συνέπεια και συνέχεια ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη της Νομοθετικής

και Εκτελεστικής εξουσίας

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων προτείνονται:

1. Πολυήμερα σεμινάρια όσον αφορά στην φιλοσοφία, το αντικείμενο και τη

μεθολογία της Π.Ε. και παράλληλη προβολή των προγραμμάτων τα οποία

εκπονούνται σε σχολεία και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Απόκτηση χώρων για ενημερωτικές συναντήσεις και υλική στήριξη των

ημερίδων.

3. Στήριξη εκ μέρους των διευθυντών των σχολείων, των συλλόγων των

διδασκόντων και των τοπικών αρχών.

4, Πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό Τοπικών οργανώσεων, Μουσείων,

Υπουργείων, Οργανισμών, video ταινιών, σειρές διαφανειών, φυλλαδίων.

5. Σύνταξη εντύπων περιβαλλοντικού περιεχομένου και διατύπωση τοπικών

περ/ντικών προβλημάτων.
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6. Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κ.Π.Ε.) στη Μσκρυνίτσα

(βλέπε παράγραφο 9.6.2.).

7. Δημιουργίσ Μουσείου της Φύσης του Πηλίου στο Κισσό (βλέπε πσράγρσφο

9.6.3.).

9.5.4. Δραστηριότητες στα πλαίσια του Λατρευτικού Τουρισμού

Στο κεφάλαιο 8 έγινε ανάπτυξη των λαογραφικών χαρακτηριστικών του Ν.

Μαγνησίας και συγκεκριμένα στον πίνακα 8.2. παρουσιάζονται όλα τα σημαντικά

αξιοθέατα των Μονών, Εκκλησιών και Εξωκλησιών του νομού. Όπως

παρατηρείται έχουν να επιδείξουν σημαντικό αριθμό αξιόλογων ξυλόγλυπτων

τέμπλων, θαυμάσιες αγιογραφίες, λιθογραφίες και λιθανάγλυφα που μπορούν να

προκαλέσουν το ενδιαφέρον όσων θελήσουν να τις επισκεφτούν. Ο οικολογικός

ρόλος και η αισθητική σχέση ανάμεσα στην μορφολογία του φυσικού χώρου και

στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων, είναι φανερή μια και στο Ελληνικό τοπίο, η

εικόνα των Εξωκλησιών και Μονών μας εκφράζει την αρμονία ανάμεσα στη

φυσική μορφή του τοπίου και την αρχιτεκτονική μορφή του κτίσματος. Για την

προστασία αυτών των μνημείων προτείνεται
45

:

1. Να καταγραφούν, να φωτογραφηθούν και να μπούν σε αρχείο οι αγιογραφίες

και οι λιθογραφίες.

2. Να συσταθεί επιτροπή με ευθύνη της Μητρόπολης και με συμμετοχή

Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών και εκπροσώπων του δασαρχείου που θα εγκρίνουν

τις όποιες επεμβάσεις γίνονται στον ευρύτερο χώρο των παραπάνω ναών.

3. Να υποχρεωθούν οι Επίτροποι να κρατούν ημερολόγιο δραστηριοτήτων και να

καταθέτουν στο ναό. Μετά από πολλά χρόνια θα υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες

που σήμερα απουσιάζουν.

4. Έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων από την Μητρόπολη που θα

περιέχουν πληροφορίες και φωτογραφίες για τους ναούς και που θα

αποστέλλονται στα τουριστικά γραφεία του νομού.

5. Να λειτουργεί κάθε Κυριακή ένα από τα εξωκλήσια και να είναι επισκέψιμη

κάθε Μονή που δεν λειτουργεί.

9.6. Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων και εγκαταστάσεων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκεκριμένα προγράμματα μέσω των

οποίων προβλέπεται αναβάθμιση του Λαογραφικού παράγοντα στην περιοχή

του Πηλίου. Πσράλληλσ με τη δημιουργία συγκεκριμένων έργων Δσσικής

αναψυχής και τη διάνοιξη των Μονοπατιών στο Πήλιο επιδιώκεται βελτίωση της

υποδομής γισ τον Οικοτουρισμό ( βλέπε χάρτη 4. Παράρτημα Α ).
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9.6.1. Μουσείο Λοικής Τέχνης και Ιστορίας στη Μακρυνίτσα

Προrάσεις

Ι

]

Ι

]

1

Ι

Ι

j

j

Στόχος της ολοκληρωσης της στέγαοης του Μουσείου Λαογραφίας στη

Μακρυνίτσα είναι να δημιουργηθεί ένας αξιόλογος πολιτιστικός χώρος που να

αποτελέσει τον πυρήνα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Το

Μουσείο Λαογραφίας στην Μακρυνίτσα στεγάζεται στο Αρχοντικό Τοπάλη. Το

Αρχοντικό βρίσκεται στα νότια της κεντρικής πλατείας της Μακρυνίτσας, στη

συνοικία της Μεταμόρφωσης και πλάι στην ομώνυμη εκκλησία. Είναι ιδιοκτησία

της κοινότητας στην οποία περιήλθε μετά από δωρεά της οκογένειας Τοπάλη, με

σκοπό να στεγαστεί σε αυτό το Μουσείο Λαικής Τέχνης και Ιστορίας του χωριού,

αλλά και της ευρύτερης περιoXιiς του Πηλίου. Το 1985 μετά από εισηγηση της

5ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων, κυρήχθηrε το παραπάνω κτίριο με την

Υπουργικη Απόφαση 1726/27609/28.6.85 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

44/β/15.7.85 ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 1469/50 "περί ειδικης κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων

τέχνης μεταγενεστέρων του 1830". Κτίστηκε το 1844 και αποτελεί ένα από τα

αξιολογότερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της τοπικής λαικής

Αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για τριώροφη λιθόκτιστη οικοδομή με έντονο φρουριακό

χαρακτήρα και διατηρεί παρα πολλά στοιχεία από τους πύργους της

πρωιμότερηςαρχιτεκτονικήςτου Πηλίου. Το Μουσείο Λαικής Τέχνης και Ιστορίας

περιλαμβάνει 307 αντικείμενα, σύμφωνα με μια παλιά απογραφή που έγινε με

αυθύνη της κοινότητας46.

Όλα τα τοπικά λαογραφικά Μουσεία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά

προβλήματα με βασικότερο το οικονομικό, που έχει ως συνεπακόλουθο την

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα μελετήσt:Ι και θα συλλέξει τα

αντικείμενα του λαικού πολιτισμού. Το κάθε Μουσείο θα πρέπει διαρκώς να

εμπλουτίζεται με νέο υλικό, το οποίο αφ'ενός μεν θα σώζετOl από την

εγκατάλειψη, την καταστροφή και την λεηλασία, αφ'ετέρου μέσα από τις εκθέσεις

του Μουσείου το υλικό αυτό θα αναδυκνείεται και θα γίνεται αντικείμενο μελέτης

και γνώσης. Με βάση τα παραπάνω απαιτούνται ενέργειες και αποφάσεις που

πρέπει να στοχεύουν:

1. Στη συνεχιζόμενη συντήρηση των Λαογραφικών εκθεμάτων που παρουσιάζουν

προβληματα συντηρησης λόγω των κλιματολογικών συνθηκών στην περιοχη (
υγρασία κυρίως ). Την συντήρηση των εκθεμάτων έχει αναλάβει πέρα των

δικαιωμάτων της η 5η Εφορεία Νεοτέρων Μνημνείων που υπάγεται στο

Υπουργείο Πολιτισμού.

2. Να καταγραφούν, να φωτογραφηθούν και να μπούν σε αρχείο το Λαογραφικά

εκθέματα.

3. Στην εξεύρεση προσωπικού για βασικές λειτουργικές ανάγκες του οικήματος

όπως τον καθαρισμό, τη φύλαξη και τη συντηρηση των χώρων. Αυτη τη στιγμη

στο προσωπικό ανήκει ένας φύλακας που είναι και μόνιμος κάτοικος της

κοινότητας. Ο διορισμός ατόμων για αυτές τις βασικές λειτουργίες είναι

αρμοδιότητα της κοινότητας και εξαρτάται στις πρωτοβουλίες των τοπικών

αρχών.

137



ΚεΦάλαιο 9 Προτάσεις

,

,,,,
·<

·
!

,,
•
;

J

1

]

J

l

]

J

]

]

,

4. Στην εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων. Μέχρι

σήμερα η εξοικονόμηση στοιχειωδών πόρων βασιζόταν σε επιδοτήσεις από

Κοινοτικά προγράμματα και από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ίσως να πρέπει να συσταθεί επιτροπή που να διαχειρίζεται τα χρήματα από

δωρεές ιδιωτών στο Μουσείο.

5. Στην διάθεση διαφημιστικού εντύπου με τα υπάρχοντα εκθέματα σε

πολιτιστικούς συλλόγους και σε τοπικά τουριστικά καταστήματα.

9.6.2. Κέντρο ΠεριβαλλOVΤΙKής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στη Μακρυνίτσα

Στη Μακρυνίτσα ΤΟ κ.Π.Ε. θα στεγαστεί στο Αρχοντικό Μαυράκη

8ατσαρέα, ένα τριώροφο Πηλιορείτικο Αρχοντικό 400 Τ.μ. Το κτίσμα ανήκε στο

Υπουργείο Παιδείας, κυρύχθηκε το 1995 "Διατηρητέο" και στη συνέχεια

δωρήθηκε στον Ε.Ω.τ. Το δεύτερο εξάμηνο του '95 έγινε δημοπράτηση και

καθορίστηκε ανάδοχος για την μελέτη και κατασκευή του κ.Π.Ε. Οι εργασίες

προβλέπεται να αρχίσουν μέσα στο 1996.' Η δημιουργία του Κ.Π.Ε. πρέπει να

στοχεύει47;

1. Στην ανάδειξη ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς ώστε να μελετήσουν τον

περιβάλλοντα 'χώρο επιτόπου, αξιοποιώντας έτσι τις επιστημονικές τους

γνώσεις. Η λειτουργία του Κ.Π.Ε. θα παράσχει δυνατότητες αξιοποίησης του

τοπικού επιστημονικού δυναμικού και δυνατότητες επιμόρφωσης στελεχών για το

περιβάλλον.

2. Στην ανάδειξη της πολύτιμης φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς μιάς από

της πιο όμορφες ορεινές περιοχές της χώρας, του Πηλίου.

3. Στο να αποτελέσει πόλο έλξης ενός ήπιου, μη μαζικού φυσ!ολατρικού,

εκπαιδευτικού, οικολογικού, περιβαλλοντικού τουρισμού, που θα αυξήσει τις

θέσεις εργασίας, θα στηρίξει το τοπικό εισόδημα, αλλά και τις προσπάθειες για τη

προστασία του περιβάλλοντος.

9.6.3. Δημιουργία Μουσείου της Φύσης στον Κισσό

Τα Μουσεία της φύσης είναι χώροι που εκτίθενται συλλογές ζωντανών,

ξερών και απολιθωμένων φυτών και ζώων, συλλογές ορυκτών και πετρωμάτων,

διαγράμματα και εικόνες φυτών και ζώων και παραδοσιακά δασικά εργαλεία που

συνδέονται μα την ιστορία της χρήσης της γης μιας περιοχής. Τέτοια μουσεία

στεγάζονται σε κτίρια που ταιριάζουν στο περιβάλλον και ανάλογα με το μέγεθος

και τη σημασία τους εκτός από τιςαίθουσες εκθεμάτων, περιλαμβάνουν γραφεία,

βιβλιοθήκη, εργαστήρια έρευνας και αίθουσα οτπικοακουστικών μέσων48 . Με την

χρήση της τελευταίας επιδιώκεται, με τη ζωντανή ενημέρωση και με τη προβολή

διαφανειών και ταινιών, να δοθεί στους επισκέπτες η αίσθηση της γεωγραφίας και

της ιστορίας της περιοχής. Με την χρήση οπτικοακουστικών συστημάτων γίνεται
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συνεχής παρουσίαση προγραμμάτων που μπορούν να δείξουν πως το τοπίο του

συγκεκριμένου φυσικού πόρου μεταβλήθηκε δ1α μέσου των αιώνων και να τονίσει

τι μπορούν να δούν και τι επιτρέπεται να κάνουν οι επισκέπτες. Η ανάπτυξη ενός

τέτοιου Μουσείου της Φύσης αρμόζει άμεσα στο φυσικό περιβάλλον της

περιοχής του Κισσού και κρίνεται πως μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση

ενδιαφερομένων από γειτονικές περιοχές αλλά και στην αντιμετώπιση των

προβλημάτων υποαπασχόλησης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού .

9.6.4. Δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου στον Κισσό.

Στη συγκεκριμένη πρόταση αναφερόμαστε στην δημιουργία Συνεδριακού

κέντρου στο Κισσό, μία κατασκευή μικρού μεγέθους με δυναμικότητα 200-500
θέσεων. Το απαιτούμενο ανά θέση μέγεθος κτιρίου διαφοροποιείται σημαVΤΙKά

ανάλογα με την δυναμικότητα του κέντρου, σύμφωνα όμως με μια έρευνα που

έχει διερευνήσει ο E.O.Τ~,~.Tα ανά θέση μικρά μεγέθη μπορούν να ορισθούν σε

8,5 τ.μ.! θέση το κατασκευαστικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 240.000 δρχ.

(αρκετά υψηλό λόγω των ειδικών κατασκευστικών προδιαγραφών τους). Στην

τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι οικοδομικές κατασκευές και οι απαραίτητες

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι επενδύσεις και ο

επμπεπηγμένος εξοπλισμός. Με βάση τα προυγούμενα, το ανά θέση μέσο

κόστος κατασκευής ενός συνεδριακού κέντρου μικρού μεγέθους υπολογίζεται στα

2.050.000 εκατ. δρχ.! θέση'" "'.

9.6.5. Διάνοιξη Μονοπατιών του Πηλίου - Έργα δασικής αναψυχής

Με βάση τη μελέτη "Αποτύπωσης Παραδοσιακών Μονοπατιών Κεντρικού

Πηλίου", προτείνεται η διάνοιξη συγκεκριμένων μονοπατιών που θεωρούνται πως

θα συντελέσουν στην επικοινωνία μεταξύ των ορεινών περιοχών του Πηλίου.

Επίσης θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή έργων δασικής αναψυχήξΙ. 53

(παγκάκια, στέγαστρα, βρύσες κλπ.) σε συγκεκριμένα σημεία των μονοπατιών

(βλέπε χάρτη 4, Παράρτημα Α) καθώς και η κατασκευή δύο δασικών καταφυγίων

ανάμεσα στα Χάνια - Κισσό και Τσαγκαράδα - Νταμούχαρη. Συγκεκριμένα

προτείνεται:

1. Διάνοιξη του Μονοπατιού Χάνια - Κισσός, μια διαδρομή μήκους 7.200m και

χρόνου διαδρομής γύρω στις 3h και 45 min. Η διάνοιξη του συγκεκριμένου

μονοπατιού θα συντελέσει στην επικοινωνία του Κισσού με το Χιονοδρομικό

Κέντρο των Χανίων και με την πόλη του Βόλου. Με την διάνοιξη της

συγκεκριμένης διαδρομής επιτuγXάνεται η οδική σύνδεση και των ορεινών

κοινοτήτων της Μακρυρράχης, Ανηλίου, Αγ. Δημητρίου και Μουρεσίου με την

πόλη του Βόλου. Είναι χαρακτηριστικό πως καθ'όλη την διάρκεια της διαδρομής

υπάρχουν δάση με οξυές, χώροι στους οποίους μπορεί να τοποθετηθεί υποδομή

Δασικής αναψυχής (βλέπε χάρτη 4, Παράρτημα Α).

2. Διάνοιξη του Μονοπατιού Κατοχώρι - Πορταριά - Χάνια. μια διαδρομή μήκους

8.500m και χρόνου διαδρομής γύρω στις 4h. Κατά την διαδρομή από τη

Πορταριά στα Χάνια κρίνεται αναγκαία η δενδροφύτευση, ενώ στο δασάκι της Αγ.
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ΚεΨάλαισ 9 Προτάσεις

Τριάδας μπαρεί να ταποθετηθεί υποδομή Δασικής αναψυχής (βλέπε χάρτη 4,
Παράρτημα Α).

3. Διάνοιξη του Μονοπατιού Ανακασιά - Κουκουράβα - Μακρυνίτσα, μια διαδρομή

μήκους 3.450m και χρόνου διαδρομής γύρω στις 2h και 15 min. Κατά τη

διαδρομή από τη Κουκουράβα στη Μακρυνίτσα μπορεί να τοποθετηθεί δασική

υποδομή κοντά στους ναούς του Αγ. Γεωργίου και Αγ. Αθανασίου (βλέπε χάρτη

4, Παράρτημα Α).

4. Διάνοιξη του Μονοπατιού Μηλιές - ::ορύχτι - Τσαγκαράδα. μια διαδρομή

μήκους 8.000m και χρόνου διαδρομής γύρω στις 4h και 15 min.

5. Διάνοιξη του Μονοπατιού Τσαγκαράδα - Νταμούχαρn. μια διαδρομή μήκους

3.250m και χρόνου διαδρομής 2 h. Καθ'όλη τη διάρκεια της διαδρομής είναι

έντονος ο ρόλος του φυσικού στοιχείου μέσα από δάση με αγριοκαστανιές όπου

μπορεί να δημιουργηθεί δασικό καταφύγιο.

6. Διάνοιξη του Μονοπατιού Άν. Ιωάwης - Μούρεσι. μια διαδρομή μήκους

2.000m και χρόνου διαδρομής γύρω στις 1h και 30 min.

7. Διάνοιξη του Μονοπατιού Νταμούχαρη - Μούρεσι. μια διαδρομή μήκους

2.100m και χρόνου διαδρομής γύρω στις 1h και 30 min. Σε όλο το μήκος της

διαδρομής κρίνεται αναγκαί η δενδροφύτευση.

8. Διάνοιξη του Μονοπατιού Αγ. lωάwης - Άν. Δημήτριος. μια διαδρομή μήκους

1.350m και χρόνου διαδρομής γύρω στις 1h και 30 min. Η διαδρομή χρειάζεται

δενδροφύτευση σε όλο τα μήκος της.

9. Διάνοιξη του Μονοπατιού Χορευτό - Πουρί, μια διαδρομή μήκους 5.400m και

χρόνου διαδρομής γύρω στις 2h και 15 min. Στην εκκλησία του Άνω Άι Γιάwη του

Πουριανού μπορεί να τοποθετηθεί δασική υποδομή.

10. Διάνοιξη του Μονοπατιού Μούρεσι - Κισσός, μια διαδρομή μήκους 2.900m
και χρόνου διαδρομής 2h. Στην περιοχή που βρίσκεται το Κισσώτικο ρέμα

υπάρχει δάσος με καστανιές και πλατάνια όπου μπορεί να δημιουργηθεί

υπαδομή δασικής αναψυχής.

11. Διάνοιξη του Μονοπατιού Βένετο - Φλαμούρι. χρόνου διαδρομής 2h και 15
min. Το χαρακτηριστικό αυτό μονοπάτι συνδέει την Εκκκλησία της Υπαπαντής

του Χριστού στο Βένετο με το Μοναστήρι της Μεταμορφώσεων του Σωτήρος στο

Φλαμούρι.

12. Διάνοιξη του Μονοπατιού Κερασιά - Φλαμούρι, μια διαδρομή μήκους 3.000m
και χρόνου διαδρομής 2h.

13. Κατασκευή έργων δασικής αναψυχής στην Όθρυς.
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Κεφάλαιο 9 Προτάσεις

9.6.6. Φορέας Προώθησης Εναλλακτικών Μορφών Τουριαμού στο Ν.

Μαγνησίας

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων απαιτεί την ύπαρξη ενός

οργανισμού - φορέα που θα είναι σε θέση να ασχοληθεί με τα προβλήματα

διαχείρισης, διαφήμισης καθώς και οργάνωσης γενικά των τουριστικών

δραστηριοτήτων στο χώρο του Ν. Μαγνησίας. Προτείνεται η σύσταση ενός

τέτοιου φορέα προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Ν. Μαγνησίας,

ο οποίος θα μπορεί να πηγάζει απά τα Συμβούλια Περιοχής του νομού, θα

απασχολεί μόνιμα 4 άτομα, σε περιόδους αιχμής 11 και θα έχει ως έδρα του τον

Βόλο (βλέπε χάρτη 4, Παράρτημα Α). Συγκεκριμένα αρμοδιότητες αυτού του

φορέα θα είναι:

"

1. Η δημιουργία, ο χειρισμός και γενικότερα η ανάπτυξη mulimedia τουριστικών

πακέτων.

2. Το marketing, όσον αφορά τον τουριστικό χώρο.

3. Η διατύπωση και διακίνηση έντυπου διαφημιστικού υλικού, με πληροφορίες για

τόν πολιτιστικό και λαογραφικό χαρακτήρα του νομού. Στις αρμοδιότητες του

φορέα θα είναι και η σύνταξη Οικοτουριστικών χαρτών όπου θα αναγράφονται

πληροφορίες για δασική αναψυχή, Μουσεία, Κ.Π.Ε., στοιχεία του λαογραφικού

χώρου, αξιοθέατα αλλά και γενικότερες χρήσεις γής που συνδέονται με το

ευρύτερο περιβάλλον.

4. Συwενοήσεις με πρακτορεία εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού, για την

προσέγγιση τουριστών υψηλού επιπέδου με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη

γνωριμία και προστασία των φυσικών πόρων, που θέλουν να ασχοληθούν με την

περιήγηση, φωτογράφιση και μελέτη των λαογραφικών και πολιτιστικών

στοιχείων.

5. Φροντίδα για την αξιοποίηαη προγραμμάτων της Ε.Ε. που σχετίζονται με

ήπιες μορφές τουριαμού.
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ΧΑΡΤΗΣ 1: Όρια και έδρες των Ο.Τ.Α. του Ν. Μαγνησίας
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ΧΑΡΤΗΣ 4: Χάρτης έργων κα, εγκαταστάσεων στο Ν. Μαγνησίας

• Δασική αναψυχή

Θ ΜουσεΙο της Φύσης

6 Κ.Π.Ε.

(i) Συνεδριακό κtντρo

Θ ΜουσεΙο Λαlκής Τέχνης και ΙστορΙας

Ο Δασικό καταφύγιο

'iJ ΦορΙας Προώθησης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού για το Ν. ΜαγνησΙας
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Π.ΙΙ. ΤΗΣ 11.714.8.1980 (ΦΕΚ 37411~.,,-t.

..
/

'Οροl Δoμnoεωι::: Οil(ιομώv Πηλίου (Maγνησίος)

τεΥΧΟΣ 810ν)28.12.1980

Π.Δ. τηc 11.7)48.1950
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Ι.,,

/ ΓJεpl χαροκτηρισμου ώς ποραδοσιακων των οίκισμων τnς πε·

ριοχnς ΠηλΙου καί καθορισμου είδικων δρων κο'ι περιορl

σμων δομήσεως εΙς αύτους καΙ εΙς την πεΡΙΟΧήν των δι

OΙKπτtKων όρίων των Δήμων n KoIvoTnTwv έντ6ς των ό

ποίων άνήκουν OUTOI.

-EXOYT~ς {ιπ' oΦ~'·

1. Τός δlπτάΙ~ις ToG άπό 17 Ίοιιλίοll 1923 ΝΔ. «π~ρl Μχ.δίων 1Tόλ.ΩV Ι(λτ\.>.,

ώς μΙτσ:Υn-εοτέρως έτρoπoπoιήθησσv ι<αι συνε-πληρώ€1ησo:ν l<αΙ ε.Lδ~Kώτε.ΡOν τω"

άe!1ρων 9. 10 (ΠΙΤQ-. 2) I<tTl 11 π,'ιτ"σ .
. 2. Τό:ς διστά(f.ι<:;·ΤOU Ν.Δ. 8/1973 «1I~ρί Γ.Ο.Κ.», ώς έτρΟ1ΤQποlήθη δlΟ του Ν .

t. 205/1974 (ΦΕΚ 363!Α ') 1(,..1 <ίδlκώΤ<Ρον των άρθρων 68, 69, 70. '71, 72, 79 (παρ.

6) ώς m.rrη άντlκπτ<""iθη δ,ά της ττttριτγράφο<' 1 του αρθρο!! 4 τoU Ν. 622,77
..TtΣpι .ί:mράε.<ως ίmό του Δη;μΟ:1ιΟ" Τπ.μ.<ίοο τζ1ν δ,α τήν εκδο:1l" rιίKoδoμlKω.. π·

δε'.ω .. Kστ~~αλλoμένω .. φόρων κλπ.> (ΦΕΚ 171/Α), 87 κπι 125 (τιrτp. 2) πότου.

3. τας διrττάι.OIς τοΟ Ν. 947/1979 «ο,<ρί Ο(ΚI(ΤΤικω.. TI<p'OXQv» (ΦΕΙ{ 169/Α)

ΚΏ"Ι .ίδlκώτορον των άρθρω .. 6 (τιπρ. 2) Krτι 62 (ππρ. 1) <"ΥύΤΩΟ.

4. Τάς διατάξεις του Ν. 1032/1980 ι:Τ1ερί σuστάσεως Ύπουργείου ΧωροταΕ,iας

ΟΙκισμου και Περι~άλλovτoς» (ΦΕΚ 57/Α) καί είδικώτερον των άρθρων 1 ("Παρ.

1),2 ("Πrτρ. 2), 3. 71(πι 19 mJτoU.

",~" Τήν ά"Πό 17 Μαρτίω 1979 εΙοήγησιν - αίτιολΟΥll(ήv έκ€,ωιv της Δ/vσ~ως
Παραδαηαl(ων ΟίηομΔν και Π<pl~άλλovτoς (ΓΊ) .

6. την ύ"Π' άριθ. 249/1979 )'νωμοδ6τησιν τοΟ Σuμ~oυλ(oυ Δη\<οσί(..W ·Eρyω~

(Τ",ιημπ Οίκ,πμου).

7. την υπ' άρ~θ. 292/1980 Υνωμοδότησιν τοΟ Συ~~ouλίoυ της ΈτιικρατεΙος.

nP:JTcJoEt τοο <ΙπουΡΥΟΟ Χωροταξίας, Οιl(ιομοu και Πεpι~άλλo~τoς, ό:':"τεφαοίσσμε'.·

]
.... :

W A?.:I;c\" Ι.

Χαρακτπρισμοί.

1. Χαραl(1ηρίζο'./'fΠI ώς τιrτρcrδα1Ι:Tl(oί Ojl(l!T'μOi ΤΤΙΡΠ'" .,-(~)" δ,ά ';Ωσ ππσ 19.10.
1978 Π.Δ. ο:τιερί χαρσl(τ/Ριc:μοu ώς Παραδοσlσ:.l(ών OΙKI~;.ιΔν ,;I~&ν ';ΧΙ ΚΡc:τως

καί Ι(πθορ\.:τμου των δρω.. I(rτ! π<ριοριπμω .. δ<\.uή,,<ως τδν ()lI(O"tIJι.:;.·~ rιύτω\l:> (ΦΕΚ

594.'Δ) ηδη χrrρ,,"κτηρ.πΘ-έντων Κ(ΤΙ οΙ κάτ(.)9ι οlκι<"'μοι ..-ης .".<ρ,οχης τ{)ί) δ;Jο"ς Πη.

λίου:

W ΑΥιος Βλάσ,ος. "Α γιος Δl\μηφιος, "ΑΥ.ιος Ό"'οL>9ρlος. "ΑΥιος ·1 ωξIlονης. ·Α·

\-lΊλlοv, ~Αvω Γατζέ.α, ~Aνω ΛΕχώνlα, 'ΑΡΥο),α:Jτ/, 'ApyuptIl(cr, ""'9έται, 8έν<:,ο.

Γλ~ιιραί (Κάττουρνα), Καλ~ψάl(ι (Πρότ:αν), Κάλ-::ι::μος, Κc:vάλια, ΚατηΥlώΡγης.

Κ:ττηχώρl, Κερο:-:::ιιά, Κορωτιί, Λσ.μτnvοσ, Λαύl(ος, Λει;>όl(αστρο-, Λόρη. "1ακο:.ιρρά",ι;η.

Μιτόχι, MηλΙ~α, Μούρεσι, Ξουριχη, Ξι;..'6~ρυσ'1, ncrvc~y(a Τριl(φίou, Προμύρ' ..
Στ-:ryΙάτες, Σιικη, Χόρτο, 'Avro:.a<Jia, 'Αγία Παρασκευή, 'Αγία Κυρ,σκη TPlI(Epicx;.
Άγριά, Καλα Νερά, Κάτω Γατζέα, Κάτω Λεχών(G', Πλαϊανιι5:ς, Πλσταvίδια jo(o;
M~oλ,ool άτι Krr. .

'Ομάς 11 .

'Ομάς J,

ΠεριλαμGό:vEl τούς l(aT<.Lf.!L OίKΙOμOUς. οί 6TIoloI διατηροΟν τόν -rιαpσ.OOσιαKό·;

τυ .. xrτprτKτfiprr μέ. μ,κo-nς μ6,.,rιν n:λλ{)t~''''<IC

1. "Λγιος Βλάr.(ος. 2. ··ΛΥ'0ς Γ.ώργιος Νηλοίπc. 3. 'ΆΥι{)ς Δη.μήτριος. 4. ··Α.

(Τίθετ:ιι μετά την cελ. 546,2) 546.2:ι:

ΠΕριλο:::μ6άνEl τούς I(crrωBl οίl(ισμούς οΙ ότιοίοι διατηρά'.ν τό\- -rιαρσδOO,:::Kόν

τω'.' xapal(TίΊpa crVZftaφoV Ι(αι xρηζOιJν αηολί;το" 100o-τπ~ίπς.

1. ΜΖ:κρυνίτοπ.

2. BUΖίτπrτ.
3. Π ινακάτ<ς.

ΤΕ.ΧΝΙΚΟΝ !ΝΤΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛft.ΔΟ'L.

2. ΟΙ οΙκιαμοί οΙ χαραl(τηριζόμε\ΟΙ ώς παρα&ooιαK~ί δια της παρ. 1 τού 710·

ρό\"τος δρθρου ώς καί οί ΤΙΡC>a\-αΦεΡ9έ~τες iiδη χαρα"τ/Ρ'σ",J-ένοι δια τ-::ισ ά:nό 19.
10.,978 (ΦΕΚ 594 Δ:'13.1 ι .1978) Π .Δ. διαχωρΙζο\-ται Ι(ατα ομάδ:rς Ι, Ι Ι ;.:αΙ 111
:J, κατωΘ,:
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1. ΆνσκαΟιά, 2. "Αγία Κuριακή (Tp~KεpicrJ), 3. 'Αγίσ Παρσσκειιή (Δήμου

Jόλou) , Α. -'",.."ρ,ά,·5. Κπλά Ν.Ρά. 6. Κάτω Γιττζέrτ. 7. Κάτω .....-X(.)\·,n. R. Πλcπα·

,ι&ς, 9. Πλ':JτσνίδΗΤ, 10. M~λισoιάΤΙKα, 1'1. -Αλλη Μ.ρ'&, 12. -Λγιος ΊUΆWΗς.

w Ap3pc\' 2,

'Όροι δομήσεως.
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·ΟΡΟ' ΔoμήOεuις OίMισμlίιν Πηλίοu {Μσγνηι;ίος}·-'.Δ. της 11.7}4.8.1980

Τά ελά:χ,(1ΤΠ δρ'π Ιμ6πδοϋ ιιπί δ'Π:-Jτά,n_ωv Ι:\ζ κπί Ωί λΩΙ1ΤΩί δρ:ιι, ι("'ι π~pιoρl·

-~oί δομήσεως τΔν οικοπέδων των κεψέΥων έντός των οίκισμω... των ηιριλο::μ6σ·

.I!,>(JV Εις τάς ομάδας Ι, ,Ι και 11 Ι της -π:::φ. 2 τoU 6.ΡΘρou 1 ToU πσρόντος, voμί·

..~ υφιοιαμενων -προ τού Ιτouς 1923, είτε ΤΙεΡιλ~6σvovέ\.";.,}ν Ι"'"fός Lyoι.lKPIμtVOU

::;χεδίο:,) -πόλ'ων, knθορίζοντιη ώς Μοά"τωθ.:

1.σ) Έλ6:,(ιστον -πρ60ω1l:0V: ε(ιιοσι (20) μέτρσ.

'Ελάχιστο,," ~oς: τριάκοντα: (30) .μέτρα.

Έλάχιστον Ιμδαδόν: χίλΙα" (13)()()) τ.μ.

1.β) Kα~' Ιξαίρωιν διά 'Ιόν οίοι.ισμόν ΤσαΥκαράδος lιοθορlζο-.ται:

ΈΜr,(ι-:πov πρόσω-:τσν: είκοοι ;τέvtε (25) μέ'Ιρσ.

Έλά",(ιοτον βό:90ς: 'IEOOCtptillOvta (40) μετρσ.

Έλc:xlOτονΙμΙαb6ν: χ\λια "n-τακόοια (!:.~)..:.μ

1.γ) Κατά τιαρέ.ιο::κλlOιν ~ών τφοηyouμέvω\." -:tερ:τττώοεωv 1α καί Ιβ e~c..'Poίίv.
~α'. dp,.,.:r. καί οΙκοδσ:μήσιμα τι:l d.κό"ιtεδα οίκισμών:

α) Στερουμένων εγκικριμένΟ\! οχεδίΟ\! έφ' δοο .. κστά τόν χρόνον δημoσΙE~

::u....ς τo~ παΡό';τος {?ο..:ν ε.μ6αδό\' κ:::ί διαστάσεις μή ίrlτOλεΙ710μένας τώ\' έ).σχίοτων

-:)I.')'Jτuv τών κ:::θορι ..'="μέvω'J ι.,ά τοϋ d-πό 19.7.19ϊ9 Π. Δ/τος C':1Epi ,,:ροτιο-:τοιηοεως
'. ::-)V δρω'l Κι"::ι -:';".ρ,ορ, ....μ.ών δομή""'ωζ τ{,\ν ΩίKrr:τι'.δω .. rC)V ιο::_'μ(\ω" έvτ6ζ τών 60ίων

-ων νομίμως '.:.;ιι-:rταμέ"Jων 7fPO tcr:' ετους 1923 οί,...ισμών. τών cτΙροι.ψι ....ων ι ....Κε·
';ι'μένοιι ρομ;:ΙΤ(.,ομ.l(.lίί rτ'X.δίΩ". (ΦΕΚ 401 Δ:79). .

β) 'ExtoVtl:JV έΥκεllριμέ\'ον ρvμC"ΤΟ'μιΊ·:όν σχέδιον lI::rt είτε cr.:ερο',)',..ιένl:Jν δρω"
':'Ο:Jήσεως ώς 1Τρός τ6 ~μ6πδόν krιi τάς δ,.--.ητc'.-n'Ιζ _i-r. f:χ6ντω .... τo'oΙ:;~O' 'ς βάπ"ι εί·

"~~.oo Δ/rος, έφ' δf'JΟV !l.r:tti τόν χρόνον δημι;...".ύ:7'ως του -:tΠΡόvrος εχοο\' έμ6::Σδόν

σΙ δ'Π'Tτ~ .. ς μη U10λ.,-:tα,..ιέΙΝΤΙ;: των S,ir "-00 Ν.Δ. 8,11973 ~-:-:'pί r<:\'KnG ΟΙkοδομι,

"ci.ί Κrtvον,σ.μοΙ;,., (ΦΕΚ 124/Α) προΙ;λ"-:ΙΩ,μειιων fι τι:)ν '''Xm., ίnχ,κ'.vτων δ': αιιτό: εί·

."Ι~.ών b'ITTι'r!.w·., '

2. .Σ(οστημc:: δομήοεως ορίζετιι:( τωl πτφύγ(.}~, άφιεμέ\ης υποχρ,ιωτιιιως υ.α·

VJτης ά"l.:>οτόοεως ά':Τό των πλαγίωιι J(:Jί όπ,σ6~ων όρίω\ του οίκο':Τεδοι; μέχρι τής

::::V1:γεΡθηC'ομ.έ"'Τ)ς οίkοδομης έvnΤΊκοιιτα έκατοο-τά τΟΟ μέ ..ρου (0,90). ~··.t

3. Μέ)'ιC'τC!ν πΟClΩΟϊό .... "αλύψεuς τω~- οίΚο:-rέδω .... όριζιτσι έξήκοιιια t':tί τοις

"'.c;τό ... (60%) της ε-πις::::νιίσς α~rτΔν, άπαγo;:ΞυoμέVΗς Kαl.ιJψιως μείζO~Oζ rCIv t·
,ατόν -:rεντήκο\-τ:χ ,ετρ::::γω\"lκων μέψ(,)ν (150 τ ..μ.) όΤιό μ~άς μό~oν οίkοδομης, α/.

ό: ι':':ι':!Jαλλο;.:.έ ....ης ,.ης .μΟΡQολο)'ι,,~ς δ,α:-τ.:':::σεως :-ης συνολι>ιης kcλιJψεως είς τμή,

..στα έ'Πιφσvείας ούχί μεί':;~ν"ς τωι; εκατόν πεντήκοντα ,[,,:ρcryωνΙkών μέτρων (150
.. μ.) ':καστο... 60άκις ή οvι',:>f.ιιιη l(άλUΨις είναι μεΥαλl,;τέρα.

3,,:1) Kcπ' Ιξ~;ριoιν Ι1Ι:1,:ρέ':1i'.ται ή μη Μσ;:ά: ;:ά ως σ:'1ω διά'3πσσις της OU\lo'
Ό.χης ΜαλιJψιuς, τιροκεψέ".-ο'J δ.ά: KOινωφ~λη kτίρ:σ ιιαί ,OUΡIOf,KCJ: τoισU-Τα, καί

;ς)' coov raura σ..οιοι.οδομοVlιται (ί<τό-:; roJ Υ..i:\ΤΡΙΚoU ':1υρ:;\-ος toV οίlιlομΟΟ. Διά

,'-"ς Λπυρέvτ'oς, 5. 'Άγιος ΌνούφΡ'Cζ, 6 ·AVΉλ.'o. 7. '-Α\-ω Β6λΩς. 8. 'Άνω Γπτ(έα,

? "λνω Λ'.χών,n:. 10. 'λργπλΠΩτή, 11. ·Αργ,φέίκπ. 12. 'ΆQηπnος. 13. Άφέτ<"\"'. 14.
::ένΕΤΟ, 15. Δράκ.ισ, 15. IrτyΟDά, 17. Γλσφορπί (Κάπουρνσ) :18. Κπλπμάκι (Πρό.
-αν), 19. Κάλαμος, 20. Κσνόλια. 21. ΚατηΥιώρ)'η5, 22. K~τηxώpl. 23. Κφαμ1δι,
:4. Κ'Ρ:1"σιά, 25. Κορω-:τί, 26. Κ'πnός, 27. Λιτμπ'\·ou. 2f1. ΛtτυKOς. 29. Λ·06κσστΡο.

:'.0. Λύρη, 31. Μιτκρορρά-χη. 32. Μ..,.ό-χ,, 33. Μηλιές. 34. MηλίYι"t, 35. MoUρ_π" 36.
;~εoxώpl, 37. Νταμούχαρl, 38. Ξouρίχτι, 39. Ξuvοορuση, 40, ncrvαyia ΤΡι'l(εΡI0V,
~ •. ΠΟΡΤΠΡ'ά, 42. Ποιιρί. 43. Π ρt:>:JιΊρ, , 44. Στπγ,ά"τ_ς. 45. Σ"κή. Afi. Τρίκ"ρ,. 47.
-:ΟΠΥκ.,-ράδπ, .ι:ιι. ΧΩρ"lιτό. 49. ΧόΡΤΩ.

Όμός 111.
Περιλαμ6όνιl τούς ,<άτωθl οίκισμοίκ;, οί bTloiol διατηOOVΝ όλ.γώnρσ πσραδο·

~1:':Kό: στοιχείσ Ι(αί ώρίΟΚΟ',-ται Μησίον της Τιόλεως τOV Βόλou η ιίVΑI Τισρ:τθαλάο·
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10U ο[κοπέδοο

τω-ν ύ'l1ερκειται
τα τ ι..ιατα αυτων

Όρο. Δομήσιωι:. Οί,(ιομών Πηλίοιι (Μaγνηοίοc)

5. Ι{'Χιά παρέκκλισιν των έδαι;:.ίων 3 και 4 το<} παρόντος 6:.p6po~ έπιτρέπε
τσ~ ή ΆVΈγ~,Ρ:1lς οικοδομων "ιινολ,lκης ιπ,φrrv.ίNς δλι.:ιν τ(7)ν όρόφων οι'ιχΙ μ~ίζoνoς

τ,:;'ν Ικατόν είκοσι τετρ..μέτρων· (lZf;); τ.μ.) καΙ υπό τήν 1"φοϋl16θεσιν σΗ δεν θά

"ρO:>KιJΠTη ποσο:'Jτόν Krτλύψ~ως των οtΚΟ1Ιfbων μ.ίζον τou όγδοηκοντπ 1.'111 τοις εκα

τό': (809,,).

6. ΕΙς τόν σΙJντελεσrήν δομήσεωζ

χ'::ροι ij τμημα-τα σύrων έφ' οσον fl6
πεoι6dλλoHO TOVC υπο ,ειους ω OIJC
pcv τou ~.ν()ς μfΤρο<, μ.

~'" 7. Ό μέγιστος έl1ιτρε'l1όμεVΌς άριβμός όρόφων όρίζεται εΙς τρεις (3), Crvt
ξc:ρτήτως πλάτους όδοσ. Ή Ε.Ε.Α.Ε. διJνα1αι κα-τα τήν κρίσιν της να έπιι5ό.λη u·
π,-,χώρησιν τ/ς οΙκο=c,μης εΙς τό έσωτερικόν τοσ OtKOl1tbOO πρδς έl1ίτευξιν μεγαλυ.

rt?.:rc α-nC:Jτάοεως από της ~~α\.'TΙ γραμμης δομήσεως.

'3. Τό μέγ,στον έ'Ι1ιτρεl1όμε.νον υψος των ο[κοδομων όρίζετω ώς ά,κολοι)9ως;

Εί, οίιδεuίαv θiσιν "(ων ι εων αύτων έπιτ έπεται να v ίσταται Uι.ιιo U'l1E ,ΙSαινo~' ,ά

δέκα μ τοα 10 -UET ο ' ενον ο του ucrlKOlI ε ου TOll '11 ισΤα/ nου

1ε"\i τυ ιαιιο ωu.ε\'ou τοιούτου ει v ετα ουε\ο v elOtv οικοδ i' έ" Ι

τυl) ύψη οτεοο:; σημειου ΑUτ/ς .uη συu";'(φι ιχμ. QΊ.tομέVΗς της στέγης.

Β.α) 'Υπεράνω τού μεγίστου έπιτρεπομέ.\'ου ί.ίψolJ':; της οΙκοδομης α'l1ηορεόε

τι;:~ ο[α6ήποτε κατασκευή πλήν στέγης, KαmιoδόXων καΙ άεραγωγων, Αί έξ~φοU.
με'/αι σδται KO:Τ=Kε~ί Ιπι6ό:λλεται να έχουν :μορφήν, δια-:ΗΟΟεις, ι<λίοεις κλπ., ά·

:10λ&τως σ ....ψφω\,"ΟΙJς πρός τα παραδοσΙα'κά 'φότυπα. 'Ομοίως t'I1loφt-r.ETal ή ΙΥ>-:σ

TtmaOlC ιΊλιακων θεp:μ.oσιφώvων - ίnrό τή~' τφοΟπόθΞ:σιν δτι οΙ t-ιέν ήλιακο\ συλλέ·

Κ,"ΧΙ θα ΙνσωμαΊώνωνται εΙς την :::JτέΥη'l χ.αl έφ' Qc;o", τoUτο δΙν είναι τεχnκώς έ<;Ι\.

I<ΤQν θα Ιπιl<ά31]vται αίιτης, άl<ολουθοΟνιες άπολίιτως ττΊν κλΙQιν της, τό δέ δοχείο\.'

όlloSηl<εΟΟ:Ξως του θερμοϋ δδατος θα τοr:οθετήται x.άτω9ε~' της orlYTJC.

τεΥΧΟΣ 810ν)28.12.198'Ο

ίάζ 1UΡιmώσ"εις αυτας είΨ.lι U1fοχρεωnιοΊ ή ύτιo~oλή εΙς ηΊν 'Ετιιτρο'Πήν 'ΕνaQ"!(ή.

ΟΣ'.:ις Άρχιτεκτονικοϋ Έλεγχου, τιρός κατ' αρχην Εγκρισιν, τφCΨελέτης του άνεΥερ·

l)η:Jομένοι.ι κηρίου. Αϋτη θά π<ρ,λ"-μ8ά1ιη: π) ΤQΤΙΟΥρn:φ,κοv τής 1Τ<ρ.())'ης ~Ις δ θό

d::I'<"lκοvίζετCl,ι 1000\1 ή πρός άvέy<ρn,ν οί><ΟΟομή, orτoν κπί (Τί ηlχιΊν lιφ,ιη;eι:μ<"'"" δ.

μοΡοΙ, β) φωτσγΡ,..,φίnς του π;μ.έ!10ΙI προ::: την άll'Υ<"θη,",(')ομέV!111 ()ίκοδαο•.IΊΊν "Πφ,8άλ·
λοντος κπΙ Υ) κπτόψ .. ς, ταμάς 1(nl δψ.,ς της ά'.'''Υ.Ρθη",ομένης οί)(οδομης υπό κλί·

μα>::α 1:100 τovλάχι.στοll. Ή Έ.τιιτpo7lή Έvαοι<ή-:Jεως 'APXIτI;"'TOV\KoV Έλεγχου,
XCΙ.Ι, δύιιατπ, )(πτά τήν Kpin,v της ~ύ μ<τrr.8άλη την θέ.n,y της e>Ιι<οδ<>μης έντός το<}

c~"oπέδoιι, κπΙ να έ'Π,ΙSάλη τήν δ'άnπrrn,ν πυΠις ~ic Π~Ρ'ιΉ"1'οτέρrrς, Ι.'ΠΙ nκοπ~ δ'l1ως
Ι("I~Φ:"Ί'λίζ~ιπ, ή δ,rrτ-ήρησlς της πrι:ρ"δon,πκης κλί:μπκος 'tqίi ακιπμου Kn\ ~ίς τας

.:.~τσ άΊ.Τγ~ρπ,ν nίκΟΟομάς.

4. Συ~",ελεσηΊς δομήσεως των οίκοπέδων (ο.δ.) όρίζεται όγδοήκοντα έκατο·
:Jt-:t (0,80).

9. Είς ττερ,πτωσιν άνεγέρσεως οίκώομης .εΙς ά,,'τικατάστασιν παλo:rιας το,:ι;.)

της 69ιc,c:μέvης κατα ττΊν δημοσΙευσιν τΟΟ "αρόντος, ή νέα: οΙκοδΟ;":11 Ίοπ09ετείται

ίmOXρεωτιl<ως εΙς τήν θέσιν της παλαιάς. Άλλο:Υή θέσεως τ/ς νέας οίΗ:050μης ω

ναται νά iTInpcrnij μόνον jJET' εΥκριοιν της E.E.A.t" αλλ' άνευ 6ττφ6άπως τω~ έ·
;τιτρ:::πομένων, OIJYτEλtσToG δO'"ιJήoεως καΙ 1Ι0σοστου καλύψεως.

Ή δ";'(πρ.[ις ι<πι άKρ'ΙSής θέr:ις της 71Νλπlας nlκ~μης ~.YTός ΤΩϋ ntKG'ili'.δoι) ι:)ς

~αί έ\i σxέ(1~Ι πρός τάς ό,μόροος Ιδlοκτηπίπς θ' άποS~.,κ'-'Ι·ι~.τπl δ,α φωrΟΥρα<;>ιων'

sε'.vρημένωv 'Ι1αρά τής άρμoδlπς δια τή~' !:κδΟ:'J,ν τω,\i πχ.'tIl<ω~ αδ~,ών '(πτ~δαφί·

,,~ως l<πΙ όνο, l(οSομήn~ως Άρχης.

10. ΆπαΥο:::είιονται αΙ ι<αταοl<ευαί; α) κτιρίων έ'l1ί υ";'(ο::ιτυλωμό:των (SUR
PiLLOTIS) και β) λιιομέ\.ω\.' οΙκίnκωv <ϊς δλ6κλnροv τήν 'Π.ρ,οχήν τήν κ(Χ"ί30ρ,ζο

μέ'Λ]ν ίmό τω .... δ'O'Kη'tll<ω~ όρiων των Δήμ(.)\-' fj ΚΩοι:()τήτων τι:1v οικl-τμΔν 'tnu δροι:ς

ίlηλίoo.

Σύνθεσις ογκων - ΙΙιόταξις κτιρίων - Μορφολογικά στοιχεία.

1. Ή δ,άrπΙ,ς ..ων δγκων των κτφίων Ιπl6άλλ<τπl νά 'Π.ρο.'ΠΡμό(~τ(t( ~Ις τα

.-ταρα500lακα πρOrιr.τα τ"ίi π~ριι!iάλ\ον;ος, ώς πρός τήν r.tJl.-·9~nl\l, την l<λ[μrτKrτ ΚΝί

,α~ αναλογίας των ΙπΙ μέρους Ογκων. Ή Ε.Ε.Α.Ε., ooνrττπl να ι ....IΙSάλη τρο";'(οπο,ή·
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5. υΑπσι.-::α τά Ko<,QώμΙΤΤ(T των δψ~ω" ";<':>11 κτιρίων ιπ,tJάλλ ..τ'7t\ ιιά ~lνζ[Ι Ι~

Al\'rT ώς α!(c:,λούθως;

::r) Τ6: ~ιτiι()mά";ιτ '>6: χωρίζω"r", δ,' ('''Ι"Ωδ,πιρίιτ.(.)1ι (lt.ι"Iϊ"Ιω~') .Ις τ~τρά)"ω·
να η 6pθoyulo"'" ...λ"Ιn,n,

β) Τά έξώφυλλ"α ..ά είναι ιαμ1'.λαδωιά η !(αρφωτά (οανιδωτά), νά τοτιοθε·
",,7,VΤtrl δε .ίς τ6 πΙ)τό ΙττΙτπδο\l μΙ τηll Ι.ε.ωΤ~Ρ'K~ν I:n,ΦΆV"',"C\I ..ω\l "()(χω~ rov !(τ\·

ρόωι.

•
-0" Χ,) Τό: άνοί)'ματα έiιι6άλλεται ν' αι.:oλoUΘOϋ\l τά ':'Ιc:ραδο:::ιιcl(Cι: ο;ιρότιιπα, τό·
., .... '1I~ός riIv 9έιτ'ν πι)rώll ~ίς ..6 !(τίριον (!(n1 δρο;κι.,), διτον I(Πί ώς 1Τρ6ς την

μορφη\ι '1.'" ,.άς n'''.-r'ιB~'c; nun:'l", mnλ<">Υί ....c κnί δ,πιττάιτ .. ,ς.
?) Τά α\·οίΥμ.:rrα των καιαστ/μάfων δίον νά 1Iν~ι 1tεΡtωριc:ψέ~ι:.>ν δ,::ι:οτCιc'·

fw:iJ ειι:. τΡ&ιιον ΟΟτε νά μην l1t.έΡχεται διC:λιισις των δγκω\l των !(ΤιΡίων [Ις τήν βό:.

O,V σύroσ, τ6: δ~ I(o~φώματα cxVτών θά ε!;;αι ιXvc.\όΥe>v Ι(ατασl(εuης μΙ τά ί;116λοιπα

sσuφώj.l~τα toi) ι-:τ:σμOlος (τc:ψ':'lλαδωτά - καρφωτά).

ε) Έτιιτρέτιεται ή ,""ιίο9έτηοις σιδηρC>ν I(ΙΥκλ,δωμάτων άσφαλείας ιΙς ':'Ι::ι:ρά.
Ο;;ρα 1(,:1:1 θύρας, tιop;ιης άο!λης (ρά~oι διατομης σΤΡΟΥΥύλης ~ τετραyώ~'OU, aί

ί.ι~ίaι οχη,ματίζouν τετράγωνα fΊ 6ρθοΥ6νια σ.ι::ή.u::J.:rα). ΤαUτα υττοχρεωτικως θά
x~'..;,-.-ι:xτίζώvται μασρα, .

o~'_ς πΡ<)!(εψένou νά tTIIHυx6ii l1εραιτέρω α/εξαΡΤΟ110ίησις τμημάτων τού δ)~o:,)

του !(ΤιΡίou, μέχρι !(αΙ τής δτwιouργίας "Πλειόνων άττολύτως διακεκ-ριμένων κτιρίων,

Εάν τΟΟτο Ι"Τ1ιGάλλι;ται άπό τάς ΣVΝΘΉKας Kf)l τά χαρο!(τηριστι!(ά ττcι:ραδO::ΙΙOKό: ττρ6.

τι,;-rτ -rr~u ""ρ't!ιάλλn~.,.nς.

2. ΈπltJάλλεται ~ !(ατcι:::",;ευη τεlpαKλlνOUς η Τιολυ!(λl"οίχ; οτέγης διά τήν

KCΙλVΨιν τυν l<ΤιΡίων, μι τάς άTlOλίrtως έλcι:χίOτας κατά τά παp::xδo~lα!(α Τιρ6τυπα.

κλ:σιις ΚΟί πάντως OUXi μrγολuτέ.ρας των τριάΚΟΗΙΤ πέ~,., Ι-πί τοϊς {I(Ο'τόν (35%).
'Η tttlκάλ - ΟΥέ έπιGάJ.,λετ'.1ι νά ivE.Tat διά πλακων Π λίou. Mό~'()ν ε'ς

~I(ισμ τ v δ&~αται'
'Πll(α uΦ'ς νά Υί\.η Ι(ΠΙ δ,ι'r β,ιζmιτ,VΔν κ~Diruι:.>ν.

Ή Ι(οτασκιυή τής τετρal(λινoUς fι "ΠoλυKλll.oGζ Ι(οτά τάς ώς δ\.-ω στΙ:γης ε{να,

u1tcιχ,ρι:ωτll(ή εστω Ι(αί έάν δνω3εν τοσ καrασl(εuaζομε.νou 't'μήμCΠoς οίl(οδομης {.
ΠΙ'::ρεπιταl f\ πρ06λέπιτοl tι l(αrασl(V!Ξή Ιπί πλίον 6ρόφου ~ 6Ρό<;>ων.

Ή στέγη ΙΤιι6άλλιτοι νό: ΠΡςιιξίχη έ!( των δψεωv τοο κτιρίου Ι(ατά πιν1'ήl(ον.

Τι> Ιως έ6δομήκοντιτ Ικιττοητά (O.5O-V.70) Τι'lt) μέτρου.

3. 'Απαγορεύεται ή Ε'οοαΡξις Ι(οί έKτέ.λε~ις των οίκoδc:Jικωll Ιργοοιώll αίτι\ις

c.:y.oλwθoVv τάς τοιαύτας Tov φίροντος 6ΡΥσ-..1':ΙμΟΟ .I(Ci τω,ιι τΟΙχ..ων πληρώσεως τΟΟ

κ .. :ρίου πρό τής πλήρους TIεpaTώoEUS τ~ν Ιρyaσιων καταοκιυης τής στέγης !(αί

η-ι,:; έn-ιl(rΡaμώοrως ιτί.ιτiiς.

4. Αϊ δψεις τμν ΚΤιΡίωv δέον δ':'lως τιροοαι;ψόζωνται είς τά παρa.δooι([oι:ά

-π;,ότvτια τΟΟ 'Inρι6άλλovτoς μΙ τάς ό:~C'λούθοι.κ; υποδε(ξεις:

a) 'λπαγoριVΕταιή δ,α:J6Ρ:Ρι:.>:::ιις [τηπίδou δψεως τού κnρίσι.ι μέ I(UptapXoVlI
tC: &ξοιια, τόν όριζ6νΗον. λαμ6::rνομένωv ττρός τΜο 6π' δψιν καί tC>v μιλλΟ'JΗl(ών

6ρ:>φωι. των δυΗηιένω .... ι.υ Kησθoίiv νομίμως. 'Ε.ν πάση -:tEptTltώoEI δύνο:ιαl ή Ε.Ε.

Λ.~. κατά Tήv κρίσι'" της, ιίς ιLδιl(άς Πε.Ρ:πτώσεις, ι.α Ιπιτρί:πη 6:λ/ως.

β) ΕΙς πtρίπτωσιν κατά τήν δ-:τοίσν ή καταοκιυή άl(ολοt.Jθιί τήν τ.::χ;:αδο.:ιια.

Ι(ήν 4-IOPφiIll l':116άλλε.τat 6 μελtτητής νά τιΡ06λίψη διά τήν Ιιιίσχuσιν ΑVIης Ι(αι' '[~::I

δ:ι::στήματα δι':Σζώματσ (οει.ύζ) tK ξύλou ouμπcryoUς ή ώπλισμέI<OU OK~'Poδtμcr.oς

,~-:κ>ς δέκα [ως δuα έπτά έI(CΠ-O:::ΙIά τΟΟ μέτρσι.ι (0.10---0.17 μ.).

γ) Οϊ xpo:.ιcπ-ιevo! τών τοίχων έξι:.>τερικως ΙπιtJάλλεται vΆ )'ί~·ωι.τQ. διά ),ευ·

KCι~ χρώματος fι Q.a9pώll ά;:σχρ6σει:.>;ι avrov. Ή xpi}::JtS έτέρσι.ι xρ6μ~ έπιτοΕ,

'ΙΙ.:;:αι Ιιr' &1ov τou-,o Ι(υριαρ-χεϊ ii lπαναλαμ6άlo"ιται συχνά εΙς τά 1Iap::rbO::JlciKCt
!( ,~ρια της Τιλη:::;ίοll τ.εριοχης.

δ) ΑΙ l(n-:rv0δ6xo' τω", έπτ,ων (τζάKιn) Krτi οί ιτωλην.ς (I1Tox~.τ~ύn'ωlo" I(rιί των

Ι') γέν" έγ;ΙrrTιτπtάn'ι:.>ν δέον ι.ά ΤΟ7Τ.οθ.τωvτm ~.ε. ολοl(λήροll Ι,vτός. τnιJ σώματος

ΊΟ':) τοίχου (έVΤOIX'~μ.t",OΙ) ii έφ' διτον τούτο δεν ~tlO"(T, έφ'κτ6ν. νι':ι τl:)πoEff.τ~)\.,.ιτ, (.ίς
~,,~""ω"':::'Kδν "1'11.) I(Τιρι ..... ,.
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545.2δ

Έπιη::ί:;.εται ή καταο!(ιυή τωll !(ατω'ίέρω στοιχείων.

Προιξοχώll χώρων (Ι(λειοτοί ιιωσται) είς τόν ηλιυτ-:ί:>ν Ιτ.ιφιπ6μενo~·

τ06 ιωρίou Ι(αί είς δλας τάς δψεις avtoύ. Τό μέγιστον :;.),c.os aurώll με·

ίΕΧ.'.:IΚΟΝ ΙΙ>.Τ;ΙΤΟΥΤΟΝ ΕΝ,λΑΟΣ

,-
- ι
'-

-
ι

[

Ι

ι

.
~', -.. - '" r -_.--- .----.--:- """ ••' 7~:-'~=7'-":-.'.'''::'7-_:-.:..•..:?.,: '._.•.,..........." '.-..~~ ...: ..•••_:.:. ~~ ""-,'(;-1 '~'.-.-::::~;,.;:;.'" ,~-_:"",,:,",••..,.;. ....-::.;:-.... ,. -.~"!'-~~..... -'-4 "".;.~". . ._"-."~,,,,, ,., .-~ ..:">, :••~.~_-r.. ."--~,-_:"..-r .~ ._ r_ .. _.. __.. _~"""""""",,~c._, ... _ •. _ ..... __ ., ........__'._.7::"...~~.:\.o:- .... --:



εΙς τOUς

οι>ν ει

ovσων

. ο

έν 'Π ο156λω εΙ,

'ItΙX2:Q)!~.

Π.Δ. ΤΙ'}(: 1'.7)4.6.1980

έν έσο 
α και

ωστών

" "

(Τίθεται μετά τ/ν σελ. 546,2δ) ·S46,2e.

'Opol Δομήσεως Οίl(ισμών Πηλιou (ΜαΥνησίσς)

ΤΕΥΧΟΣ 810ν)28.12.1980

τou αρθΡOU 1 του ηαΟΟντος.

δ) Ή έλπχίσπ] 6:τιό<'rrα()"lς ~ων μ<τ' ~ν προΜλι:,> H.ω<Jτων έκ τοΟ όρίou των

π-:;ι:ρακεψένων Kαi των έ>r.IVτΙ Ιδlοκτψ1,ων όρ(ζ".ταl ~Ις τέα"ιπΡα (4.00) μέτρ<:(.

ε) τα KlγKλ,δώ.μetτα τών άvοlκτών έν woxn fj έν ηρΟΟόλω 'tE.u.yπCjv δέον vΆ
ε{ναι άπλης μΟΡφης ξίιλιwt fι σιδηρα. έν άΡμονία πρός το: τoιrτϊ;τπ τοο άμέ.σου πε

ριιbάλλοντος τ/ς ο(κοδομης. κατά τά παραδοσιακά πρόtυπα καί συμφώνως ττρός

τάς υπoo>oιι~,ς τ/ς Ε..Ε.Α.Ε.

Διά τούς ο!κ.ισμΟΟς τOVς πφιλαμe.ανομένouς ε{ς την όμάδα 11,1 τfjς παρ. 2
του αρθρου 1 του παρόντος Ι:τιτρέ'Πεται ή τοποθέτησις μεταλλικών ΚΙΥ,κλιδωμάτων
ϊ) ή KrπrτσK~llή mlμ1Τrryων r.τηθιτιων. .

'Απαγορεύεται δ.μως ή χρησιμοποίησις ίIcrλOΤΙινάKΩV έν γένει fj -:tλαστικών u
λlκών ώς κυρίων η δεlJ1ε.Ρευόντων στοιχείων των κιγκλιδωμάτων.

στ) Δεν έηιτοέ;ιεται κατασκει> έ ωτωικων κλl άκων όδ

ό ό OU 1'.':::0 αν ΑVται Kcr.aOKEU Ov;:al ττι κεκ ι Εναι

ϊεχΝlΚΟΝ Ι~ΤΤ!ΤOYTON EΛI~δOΣ

ιαQOρετικα "Πιπε α Αu ης ..
Έττιτρέηεται ή καταοκευη έε,ωτερ\κης κλίμακος όδηγοοΧπις έκ MeTVc;;o:λOU

KVpias είσόδου τοο Ισογείου, μόνον μέχρι V<poυς 'I"".zVΤΉKOVΤα έκατ. τοο μέτpou και

με. Υραμμην ΆVαe.άσ~ως κάθετον ττρός την όψιν τfjς οΙκΟΟο.μης. Έάν λόΥΥ μεγο:λ!J

τέρας κλίσεως τού ΙδάΨOUς άπαιτείται :μεγαλίrrερO" άYά'πτuyμα κλίμακος τό1:ε δύ

ναται νά Kατα..::lKΕUOD9η τό &;τόλοιττον τμημα έ:π:Ι Τ~ί:) κεκλιμένοι> έδάφους είς ~να

fι διαφορετικά έπίττεδα η Ιν άνό:Υκη λόγω έλλεΙψεως χώρου b(.n.oατΙXt ν' άνσ-:πυxθfi

..,αραλλήλως πρός τήν &μιν κα! έν έττο;φη με αύτήν.

ΕΙς τούς ο!κι.σμΟΟς τΟΟς περιλαμδαvoμένouς εΙς 111ν όμάδα j 11 της 'Itc.p. 2 τοο

&.Ρθρου 1 τοο τταρόv;:ος έπ\τρέ.τrεται ή κατασκευή έξωτερΙKΓjς κλίμακος μόνον εΙς

,::εριπτωσιν -προσθήκης ΑVΕξαρτήτ(>I... λειτα>ργικως όρόψou έττ! &nCxPXO·.,oς KτΙq.ια.

τος καΙ Ιν ττάση ηφ~-;π(wει παραλ/ήλωςκαΙ έν έπαψη πρός την όψιν τfjς οΙκΟΟο

μης. Τά κιγκλιδώματα των κλιμάκων της άνωτiρω παραγράφου κατασκευάζονται

('I'..>+.:.φUνως 1τΡός τ' άναφερόμενα είς την παράγραφον 6.ε. τΟΟ τταρόντος άρθρου. ΑΙ

άνοικταΙ κλίμακες δέ", 'TίpoOμεIpoUYTal εΙς τόν ΣVντελεστην δομήσεως καΙ την κά·

λU<.j.ιιν -;:OU οΙκοηέδou. νΑτταντc..' τά κατά την προηΥαιμένην 'Τ"{αράγραφον στοιχεία

ηχ......ιμε.Υον ~K ,.ης άντιοτοίχοο δψε.ωο::; του κτιρίου δε-ν θά ίnrερl!αίvη τα ~ξήκ.οV":"α έ·

κ.ατοστΟ:: (0,60) τoV ,IJiTpou. το ~ δλlκδν μηκος των δέν θό: vnερδσίvrι. το '/, της m;

ρψέτρου του όρόφοιι. ΕΙς τα uπόλο\1'tc( τμημαια τοο ιδίου όp6φou τou χ:τιρίou έτιι
IΌέΠΕται ηΡοεξοχή αύτοίι μέχρι 20 έ"Κ. 1fλάτouς. ~Aπασαι αί ώ!hάvω τιοοεξογαί

1'\00<:1 E,OOVYτat εΙ τον συντελε \ ν δομή σε του o[K01iέδou 'Ε.φ' ooov 1!ρ~λέ.

1't(iΙXt χ:αταοκε ε ς τον τε εuταιoν Ροφον ιω u ο κ CΨηo::; κλειστών έξω

στων έπι6άλλεται δπως το Ιο6Υιισν Ιχει ,μικτόν έΙωτε.ρικόν t:..j>oς τρία ι<αί ημιΣU.

μέτρα (3.50.μ.) ,μετρoVμ,ε.νον &rιδ τού ~αμηλoτέρoo σημείou του ίχνους τής ο.ικΟΟο

μης (TCi'rilc; των όψεων αύτης μετά του ΦUΣ~",ώς fj l1ροοφισταμένou τεχνητως δια

μορφω,μενου έ.δό::ψ<χ.!ς). ΕΙς !Περίπτωσιν δμως τριωρόφου σιl<oδcoμης έτtι~άλλεται δ·

Τιως οί 560 πρωτοι δpcιφoι (χουν μιχ:τόν έΙωτερικόν"".μος tε. .μέτρα καΙ πεντήκοντα

~Kατooτά TO\.l μέτΡOU (6.50) μετρoUμενOν κατά τόν αύτόν ώς άνω τρόπον άκΡι'

ο!.ως. Μ\κρο:ι α/10κλΙσεις άτιό τοο κατά τά ώς άνω όριζCΨέVOυ δψouς έπlτρέποντσι
μόνον μετ' εγκρισιν τής Ε.Ε.Α.Ε.

Τό έλεύθερον δψος όpόψo<J δέον δπως εΙναι τουλά:χιστον000 μέτρο: και τεσσα·

ράκοντα έκ.ατοστό: τoG μ1τρou (2.40 μ.). •

β) Άνοικτων έξωστων περιωρισ,μένων διαστάσεων 'μόνο μετ' έΥκρισιν της Ε.

Ελ.Ε. ΩΩτο! δξγ J!ooσllf.:I~al εΙς τόν συνrελεqτήν δομήσεως. Οϊ ως 6:νω έξω

σται θα Kαλίmτωνται μΙ τήν προέκτασιν της στέ.γης τοΟ 'κηρίαι πλην των περιπτώ
σF;ων έξοστων εν ,.ιροιbόλ~ εΙς κατοικίας διωρό<ψ>ους άΥροτικΟΟ TLrnOU, δια τους ό
ΠOίouς δΙν ό:παιτείται ή έ'ΠιοτέΥασίς των. Πάντως, ό τρern.ος KατασκεUΗς καΙ ή μορ

ψη των έξωστων δέον δ-πως έιιαρμονίζωνται μέ την rrapcrbocrlaKTΊv ,6:ρχιτεκτονικην

~KΤΙ~(~ •

γ) 'Έπιτρέπεται ή KατασKεUΗ έε,ωστων έν iooχfi ε;ς τό Ισόγειον fι εΙς περί.

τ;:τωσιν τριωροφου οΙκοδομης εΙς τόν τελευταίον 6ροφον αι'πiiς με-γΙστou 7tλάτους

2.00 μέτρων και μεγίσται μήκouς 'μέχρι τοο 'j, τοο νήκouς τής όντιστοίχου δψε.ως

τοσ κτιρίου..ΑπαγΟΡεύΕΙ"Ι ή κατασκψή γωνιακων έξ,ωστων έν έσοχ5. Ο( έν έσο·

xfi Ιξώσται 'Π. oσuετ Μαι εΙ τόν συντε ν δο- 'σε(.) τοο o(Kcrπεδoυ:-ΤEν πα·
σει περηπωσει ", αται κ(Ι'[α ν κρισιν της ε ς ει ικας περιτπώσεις

vό: Ιτιιτρέπη 6λλως.

·~·_--=--Δέν !πιτρέ:ιτεται κο:τασκευ ό:νοικτων έ

"ΤΟΟ ΟΙΚΙΟ ου τou ηε ΙΑ
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ΠΡο:::ιcφμ6ζοvτa\ κατά 'fnv μορφήν, τό ίιλιιιόν, το\' τρόOlο\l l<aTσOKtUTι, Ι(σι τoιJς χρω
μcπισμoιX;, ι.ίς τό: ΤΙO:ΡC'.,oσιαKά τφστvτrα τού περι(!ιάλλΟΥτος καΙ εΙς τας U'lTObti,
(ω; της Ε.Ε.Α.Ε.

7. α) Οί μανδρότο."χοl εΙς τοίι<; OiKtOllou, τούς TlEριλα.μl!ιανoμενouς είς τήν

όμάδα Ι της τιαρ. 2 τov δ:ρeρou 1 100 παρΟΥτος έπιGάλλιται νό:: κο:τaσκεuάζωvται
ά1ιδ έμφσνη λιθοδομηv 6λόσωj.lOY (δχι έπέ",δuoιν)' ΕΙς τούς οίκιομoVς τών όμό:δων
[ί και [11 της 1'\"αρ. 2 του 6:pθpou 1 100 τιαρόνroς, δίιναrαι Μαι vΆ κατσσl(ιuά·
ζωνraι καΙ άπό 6πτοτιλινθοδομήν έΠΙΧΡΙΟ!lέ"1V Ιξωτερικως μΙ κοινόν τριπτόll [τιί·

):ρισμσ vά: εχouν δί πλάτος τούλάχσιτον ε\κο:::ιι έIΙα/οστών τσΟ μέτρov (0,20 μ.).
Τ6 CΨΌ'ς των δέIl τφέτtει vΆ Uπερ(!ιαί..η τά δύο (2) μέτρα. 'Οσάκις οΙ μαvδρότoιχoι
XρησψεUoι,ι... σ'JΥχρ6vως καί ώ<; τοίχοι άντιστηρΙξεως bvvm,-at vΆ ό'πεe60uν τό ~.
ψος τω ... δVo (2) μέτρω..., &ι σύτό lφιθή άτtαρι::ίτητoν καΙ Ιγκριθή τouτo ό'πό της

Ε.Ε.Α.Ε.

β) Αϊ αί.ιλόθυραι της κυρίας είοόδου !'i1ιGάλλεται νά είναι ξύλι...αι, ΕΙς 1Ιε

pimc.>σt'" μανδροτοί,(ου με Uψoς μεγαλύτερον τού ένός μέτρου ή αύλ6θuρα τής KU
ρίας εισόδου Ιπι~άλλεται νά ιι ...αι ~στεγασμέVΗ μέ τετραKλιVΗ fι δΙKλιVΗ στέγην.

8. 'Εγκαταστάσεις έπΙ τών κοι\'οχρήστων χώρων.

8. α) 'Έκαστο'" εργον ί.ι1l0δοuης τω ... ΌργανισμωΙΙ' Κοινής Ώ~ελείας (ΔΕΗ,
ΟΤΕ κλπ,) έπιGάλλεταl vΆ [Ι...αι υπόγΕιον. Ή τσποθέτησις των μετρητών ήλεκτΡΙ

KoV ρεύματος κ.λπ., ώς και παντός ετέρo:ιu στοιχείου τω ... 'Παροχώ ... των Όργαvισμώ ...
KoιVΗς Ώ~ελ.είας Ιπι~άλλεται νά γίνεται είς μη 'Προ!::rλλομέvην θέσιν των κοινο

χρήστων χώρω ....
β) ΟΙ ΌργΟ"'.,σμοί KoΙVΗς 'Ω9ε):;:είρ:ς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) UTlOXPEoVvτat νά

αναλc:.,ι6m'ouν ίδΙι::ις δCX"ltό.I'(Ι:ις την tyKatC.Ctao~y η τή ... ά ...αμόρφωοιν καΙ βελτίω

(ιιν τω ... Ιγκαταοτάσεών των .ιίς τήν 'ΠΕρlοχήν ώστε νά διατηρηται η μΟΡφη τού ου

νόλοο.

ΈΤιίσης (ιπoXριoUvται v· ά\'αλαμ6Cn-ouν tf-(. ά;τοll.ατάοτασιν τής αΡ:t.ιll.ης μορ

(ι)ης 6δων και lΙ.οιvoχρήοτων χώρωl' είς ,,:ούς 6,:,:oίCΙΥς l'Πεvέ6ηcαν διά τήl' έγκατά
ntrrOIV των δικτύων των.

Υ) 'Εκάστη Ιργασία άφορωσα εΙς τήν διαμόρ.;οωο;:ι-ιν, ΤΡΟ110ποίηοιν fi chιάτιλα

CtV κοινοχρήστων ;ι:ώρων ς6δώ... nλ~ιιων, κρη'i1ιδωμστων κλπ.) έΥ;τελιίται κατά
τρό':tον τιρ<:ισαρμοζομεvoν ι-ις τά lt':Χραδοσιακά '7φδτιrrισ καΙ κατότιιν !yιφfαεως της

Ε.Ε.Α.Ε,

δ) ΈΤιι6άλ}.εται ή ΙΊr.c:τάστασις άνά Εκαοτ,::\' οίκοδομικόν τετράγωνον μιας

cψαδιt(ης t(εραίας τηλεομάοεως καΙ ε[ς μη 7Ιροο!-;;λλομΙιην θέσιν. Έφ' ocov u'!lάρ

Xcu... εΙς οΙt(οδομιt(~v τ~τράΥωvο, μία !Ί ο;;:λείο ...ες \Jεμονωμi\·αι κερσ\αι, cι~ται crvtt·
καθίστα\'Το:ι δια μίας έξυπηρετοωης δΧδt(ληρον τό οίκο&ιμιt(ό ... ,εΨάΥωι'Ον.

Είς ':tερίΤ:Τω.:Jιν t(α9' η ..., δι' oiov;)ti-:\o;:! λδΙ-';::ν ~έν είν:ιι Ι9ιt(τη ή έΥt(ατάστα,

σις, t(ατά .6: ώς ά';ω ομαδικης κεραίας τ/).~oράoεως, αί μεμο\.'ωμΕ',οως έ),t(αθιστά.

μενς:. τοιανται, δέον vΆ το'Ποθετωντα. έΥΥυς του t(τφίou t(~l της πε.ο';Ράξεως, ωστε

1'6: μη-.> εIνa:ι =Ι~τ/ ή παΡΟ\ΧΨΊ: των, ύ':1:ό την προϋ.1όθεσι ... οτι θά είναι δυ ...aτή ή

λiΊι;.'ις τ'):} όπτιιι;:Χι t(ai άκouσ~ιt(ού -.JήμCΓ.')ς. .
ε) Δέν !πι.ρέτ:εται γε...ικως ή ά:νδ!='ησις 9ωτεινω~· έ7iιγΡaφών fΊ δ,αφη.μίcεων,

Έτιιτρέ"ιται ή άνάΡ'ίηοις άπλων, έ-:τιyρ~φι?~' κοινων ~ εγΧΡώ;Jων κατόπι:, tylcpi~t
CοΧ; 7ης Ε.Ε.Α."!:;. ητις θέλει έΥΙΙ;Ριl.'ει και την θέσιν, τας διαστάσεις και την !J(ιρφην

αύτΔν.

ΑΙ έ':tΙ'ι·ρ::::q>α; 'ιίρέ':tει ν6: είναι ά\~·Eyρq.ι:-έναι εις τήν Έλλη'Jικήv ·.,.λ~C'σαν

Τπι-φέπετCl'ι ή t1παρξις όμου μt.τ6: τiίς Έλληνικης έ;τ,γραφης και ξnογr,ώσC'ω ... τοι,

ούο:ων (μεταφραζοοσών τή ... 'Ελληνική,-) ύ-:τό τόν δρον δη τά ξενόγλωσσα στοι

χεία 6έ\.' θά uπερ6c:ίνοl,;v είς μέγεθος τα ΈλληΗ"ι(ά.

στ) Δ!ν Ιnπρέr.εται ή 6άΡ'ίηοις Ε1ΙιγραφΔΙ.' lnl στ/θαίων δωμάτω\.', έξωστων

καΙ "λιμάt(ων, t(~':"ς καΙ ή ΤΟTfο9έτησις ("ι(ριωμάτων έν ΥέΗΙ έπΙ δωμάτων τών

κτρίων έν-::ός τών άt(αλίr.τ:"ων x(:ψω~' των Ο(ΚfI"1ίδc.JV καί των t(οινοχρι'ιvτων χώρω...
"'O'J οΙκιι;ιμου. 'Ομοίως cl ..· έπ:τ~επετα( ή Τcr!!οθέ;ησις δι~φημίσεων είς χώοους μέ

Ιδιαί-::φα φuσιt(ό: χαρακτηρισ.cκά: t(Qt αρχαιολΟΥιt(oUς χώρους. .
ζ) ΔΙν έΠΙτΡl1lεται :Ί κατ.:ο.σ!<.ευη η ή αλλαγή 6.".οιο:.ιδή1tοτε στοιχείου t(OiVO

χριιC'των χόρων ώς πλC=t(~οφώσιων 6διJ.ν κα; πλc:τι,ων, ι;φεάτων, κρηνών, ό:να!α..

θμών, δένδρων Κο:; -:o~ωτΔν ανοιγμάτων, Είς περίm:ωσιν κατά την οτιοίαν συντρέ

Ί.οι.;ν co6aΡOt λόγοι διό: την ΚGτεδά9.σιν η ΆVΤΙKατάστασιν fi chαrιό~ωσι ... τινός έ ...
tC>v ΆVι.> cτοιχείω ... τΔν κοινοΧρ:Ίο,ων χι:.ψωΥ ά"οι,είται ΙΥκρισις της Ε.Ε.Α.Ε.

η) Ή Ι;;ικcλυψις των 6δώ~: και ;;λατειω\· Ι7Iι~άλ/εται vό Υί\'εται κατά τούς
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"Άρξιp-e1o' 4.

~Eπιτρεπόμεναl χρήσεις.

υ Ap8PQ\, 6,

ΕίδικαΙ διατάξεις.

τΕΥΧΟΣ 810ν)28.12.19-ΟΟ

παρα&OOΙαJωζ,ς τρό'πouς 'O:rTσ.oKEVij.:; η μ~ σύγχρονα ύλικό: κατσπιν έΥκρίσεως της

Ε,Ε.Α.Ε..

θ) Έτιιτρέπιται ή Kατασ!(ιVΗ l1ιτασμάτων δια μονοχρώμα.> ~σματoς μό.
νον .εΙς πιρΙπτ(,Χ;ιν καταστημάτων κα\ χώρων 11αραμOVΗς άτόμων, κιντρων άνΑΨU

χης, κο:τόπnι έΥlφίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. ι<αί μόνον εΙς τΟΟς οΙκι.σμΟΟς των όμάδων 11
καΙ Ι Ι Ι της 11αρ. 2 -roG ~ρoυ 1 το\) 'Παρόντος.

9. neo Πιο:; χαρό:ξει.:ις έl1αρχιακης, KOιVOΤΙKης η δημοηκης όδoi:ί σπαιτείται

(γκρισις της .μελέτης 6116 της Ε,Ε.Α.Ε. ητις δέον vCι:: KOινcrπOιείται ε~ς τούς άρμοδί.

οος φοριις έΥκαίρως (Δ{νσιν Παραδ. ΟΙκισμων της Γεν. Δ/νσιως ΟΙκισμοσ, Ε.στ"

γΠ.Π.Ε. κλτι.) 'Προς ένη,μέρωσιν.

Η,Δ. TηC 1./)4. ,1 80Όροι ομήc:ι;~c. ιι<ισμών Πη 10\.1 [Μογνηοιος

1. Έντ6ς των 6ρίων των εΙς τιαρ. 1 του αρθρου 1 του παρόντος οΙκιομCJν,

έΤCιτρέ"Πεται ή άvέγερσις κτιρ[ων χοι\-ης ώφελείας καί κοιν!?νικοί) lξOltλιΟ'μoD, ά"Πα·

γορε6εται δμως ή κατασκ,(υη οίουδή"Ποτε κτιρίou, ή χρησις του όTl:ο[ou θα ώχλoD.

σε άl1αραδέκτως τήν l1ε.ριοχήν, κατά τήν κρίσιν τf'ις Ε.Ε.Α.Ε. ΈΤι:ίσης άπαΥορείιε

ται ή χρησψΟ"Ποίησις άκαλύπτων χώρων δι' ό:τιορρψματα.

υΑρ$Ρ"Υ 5,------e-
Παρεκκλίσεις.

1:' Δια τήν έl1ισKεuήν καί άτιοκατάστα'Οιν l1αλαιων κτιρίων, άvτιτφOσω"Πευτι
κων της l1αραδοσιακης άρχιτεκτονικης, χορηγεΊται αδεια οΙκοδομης, κατόπιν έΥ

κρίσεως τf'ις Ε.Ε.Α.Ε. εστω και αν αί αίτ06μενσι να έκτελεσθoDΥ "έΡΥα2..!.αι άvτi··
KεΙVΤσι εΙς τας διατάξεις του l1σρόντος Διατάγ;ματος. -
"----είζτας ώς άνω 'Περιπτώσεις KάΓυΠOτcx.ις αύτoUς δρους έπιτρέ"Πεται ή l1ροσθή.
κη κατ.:-.έπέl(τασ τcα αι -των ώρων δ_ιά ν έξυτcηρέτησίν - Ι( οιιΖΙαc, Ι'.ηως

λοiJrροίΓκαΙ κουζ[νας, έφ' δσον ouτοι εν υl1αρχouν η ν υνccvται να ημιouργψ
θo(jy έντός του ι.mάρxoντoς κτίσματος, Ι(αθώς. l(αΙ Τι Ι(ατασκωή φο6ρνου κατ' έ"Πε·

Ι(τασιν ή ΆVΕξαρτ/τως τού κτιρίου,

Ή ίί"Παρξις καΙ Τι θέσις τfΊς παλαιάς οίκοδομης Ιντος τΟΟ οΙκοπέ.δου θ' άποδει

κν6εται διά φωτοΥρο:.φιων, θεωρη-μένων (οπό της άΡμοδίας διά τήν εκδοσιν της σχε

τιl(ης άδείας Πολεοοομιl(ης 'Αρχης.

_ 2. Προκεψένou 'Περί Kηαμeπων Ιρωτωμένων η κατεδαφιστέων ώς έτοψορ

ρόπων η Ιπιl(ινδύνων αvτιTtροσωπιuτιl(ων της παραδοσιαl(ης -άρχιτεΚΤΟΗκης, Ι-;;ι

τρέπεται Τι άναστήλωσις των ε:στω Ι(α[ έαν αΙ άπαιτουμεναι νά έκτιλισθουν έργα

σίαι άντίκεινται εΙς τας διατάξεις τι·υ 'Παρόντος διατάγματος, KarQTl:lV ομως ταμη·

ριωμέ\-ης έρειJ>.ης, έΙ( τής όποίας θα ΠΡOKίmτη Τι άκρu!ιής c:ρχιl(ή μορφή τού κτί

σματος καΙ κατΟi\ιν έγκρίσεως κατά "Περίm-ωσιν της Ε.Ε.Α.Ε ο η του ΥΠ,Π.Ε.
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1. Διά την I(ατc.δό:φισιν "Παλαιων κτισμάτων f\ τήν άφαίρεοιν λειτοuργιr.:ων η

1'>ιακοσμηηκων στοιχείων έξ αυτών ώς καΙ διά ηΊν καθαίρωιν έξο'Πλι-:η.ιου Ιδιωτι

κι:;)ν καΙ δημοσίων χώρων (μάνδραι, λιθόσϊΡωτα, Ι(ρηναι, φρέc::τα, l(ο"Πή άξιολόγων

δένδρων κλττ.)άπαιτείται δδεια. Ή σ;:εηκή δδεια κατεδα<j>ί.σεως η καθαιρέσεως

",αρεχεται μόνον κατόπιν Ιγκρίσεως της Ε.Ε.ΑΕ. fι -κατά "Περίτπωσιν- τΟΟ ΥΠ.

Π,Ε, Ι(αί ύ'Πό την "ΠροϋττόΘεσιν δη το προς κατεδό:φιοιν fι καθαίρεσιν στοιχεΊον δεν

π-π.οτελεί άξιόλΟΥον η χαρακτηριστικόν rcPOTI,)T10V δείγμα της περωχης και ή ά·

φαίρεσις αUτoυ δέν θ' άλλοιώση τήν αΙσθητικήν ένότητα πλήν της περιπτώcεως τf'ις
ά..'αφερομένης εΙς την παρό:'yρcιφoν 2 τoίi l1ροηΥαψένou δρθρου.

2. Διά τήν διαμόΡφωσιν άl(αλίrπτων χώρων των οΙl(οπέδων έπιτρέ'Πovται μό

νον αΙ άϊτολότως άναΥκαΊαι tKQI(C:?Ji.
ΕΙς ΤιερίΤΠω':Ιιν I(f.I(λψένou Ιδάφους έπιτρέπεται ή διαμόρψωσις τοΟ οίl(ο"Πέδο'J

f>t' άναλη,μματιl(ών τοίχων η "Πρανών μεγίστου Οψους έ\-ός και ήμίσιως (1,50) μέ

τρου, άπό του φuσι1(00 έδάφους.

nαρέκκ..λιοις του άνωτέρω μεγίστου Οψους έ"Πιτρέ"Πεται κατ&ττιν έΥιφίσεως της

ΤΕΧΝ!ΚΟΝ ΙΝΣΤιΤΟΥΤΟΝ εΛ."ΑΔΟΣ (Τίθεται μετά την σελ. -546,2σt.Ι~546,2ζ
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Π.Δ. της 11.7) •. 6.1960 ·Op~ι Δομήσεως Οίκισμών Πηλίο" (Moyνrtclcc)

,

Ε.Ε.Α.Ε. ~ -κατά τι(ρίτrτωO"ιν-- τού ΥΠ.Π.Ε. Κα": μ6voν t,{c; τιεpιr.τώσιις δ'Ttοu τού·

.'., tτιι~άλλετα\ ά-:';ολύτως διά λ&γοι>ς "tEXV\Ko6c; ~ α:ίaθηnKως ι<α!. &n-o τήν 'Ttpoϋ;to>

θεσl.ν δτ\ ή Kατασκε.uή c:ι.rrη δύναται νά έvτo::χθη αίσθηn~ς ελς τ6 't"..εΡι!άλλον.

3. Είς τιψΙπτωσ\ν ι<ατ=",ευης τοίχων Cντιστηρίί,εως, oUτοι διαμopφoUν-rαι

ά1tό άπόψεως uλικoV καί τρότι'ou κιχτοοι<[υης, συμψώνως τιΡάς τό: 'Ttαραlxχ:ιιακό.

"pότι.nrα καί -τάς u'Ttοοείξεις τής Ε.Ε.Α,Ε. η -κατά τιφίπωσιν- τoV ΥΠ.Π.Ε.

4. Δεν (χει l.φcpμσyην το άρθρον 102 τού rOK/1973, δια ταύ<; ο!ι<ισμοός των

όμάδων ], ] J και 11 J της παρ. 2 τού &Ρθροο 1 τού παρόντος.

"Ά?5,:ιcν 7.

Γενικαι διατόξεις.

1. Διά ':'11v χΟΡ"'Υησιν oi.ασδή'Γ.οτε ό:δείC"~ δι' άνi.yεpσιν νέου KtιpCOU fi τcpoσ

θήκης fi t-:τισkιuης ι<λπ. ώς Kαi. κc:τ~bc:φίσu.x; η κc::9αιρtσc....ως cτoιxιιωv έξ V;tcφ.

)'ouoων ΟΙkο.κψ~ν, απαιτ.είται, ;;ipσ.. τών ά;ταΙΤαJμέVΩν ίιπο των kElίJlYωV σχετι·

κώ\' διατάζεων στοιχείων kai ή ίι-:ι:ΟΟολή δόο τχιλάχιστον <;ΚJtoyρc:φιών διό των

oτroίων θ' ά:'ιοδεΙkνύεται ή θέσις τού οίκcr.;ι'.δου μετά τοσ τυχον ύπάρχοντος I{ΤΙΟfJα,

τος Υ-αί αϊ δμοροι tδΙOKτη.;;ίσι μετά των έ"...-rός cruτων ι<τισμe:των. λδται δέον νό:

θεωρoVντσι ίι'Πό τής όρμοδίας δια τήν εκδοσιν τής ζητouμει-ης άδείας ΠσλεοΟοο,Jlkης

Άρχης,

2. Πρό τής έkδόσεως άδείας, 6tεyέ.ROεω<;. \.iac; άι<οδο;ι.ης, έ~σι<εviΊς ά7!οχα

τα<r.Cσεως, 'Προσθήκης fi xcrτασxι.ι.-ης .εργων, κατιδα"'f'ί'J"εως η Kα'θ~ιρέσιως στοι·
χε.(ων σΙχοδ:>μΔν ά:'ιc.ιτι.ίταt ε.ΥΧΡισις της Ε.Ε.λ.Ε.

3. ~Αδειc:ι έKδofu,ίoαι μixpι τής δημοσιεί-σεως "("00 'itc:pόνroς Kc:i μή έ9=Ρ<-'Ο'

σ-θείσαι l'o/ δλω fί έν uipt.\, ·άνc:θεωΡο"""'C:Ι έν δλω η δια- τάς ι;rrολQίπσυς έΡΥασίας,

έφαρμοζομένω'ο/τών διατάξεων rou ά;>θΡOU 3 'Tou 'Παρό ...τος Κ([Ι xc.τά τάς vr.-oδtI·
ξεις της Ε.Ε.Α.Ε.

..Aρόικw S.

1. ~~pI)ι lΟ:.aί 'Π!.ριοριι:ruοί δο!,ήοεως διά τήν έIΟ:.,,:Ος τΔ'ο/ 6ρίων τών έν c.p€lpc.:ι

!(;);J ",([ρoνrσς oΙxι.cψ.Δν, 6?J.λ' (·..τΟς τω.., δIΟl,>:ηΤ!!(Δ\' 6ρίυν τών δή;.ιων fι IO:.<ΙΙνι:m;.
,,::,.)ν clI;. τούς ό-:τoίouς t,),:,Iά"yo'IT;::'t οο,οι, Ti:<.:ριοχήν Ισ.ι:Uouν ot 1ipe>e:λεπόμι.vol διΙ:: 700
boό 6.10.78 n. Δ;τος cmpi χc:Goρισμοο ;)Ρων xccl πφιo?ισ~'I δoμiIo!UC; ,,:υν γη

ττiδuν τών lΟ:.ι.·.;.ιέ\'ω\' έκτός τΔ" ρι>μοτσμ'κΔν σι. ...δίυν rl}\i 'Πόλ~y>ν και έκ-:ος τώιι 6
ρίων τών VOj.iψ.ως u9'cτc:μέ.....ωv -:φο TOU έτοι>ς 1932 OιK.,~..~ν» (ΦΕΚ 538 6/78) !:
ζιτ,οέ"Τ.ι .,.nί) σ,;>θρ:-lll 4.

2. Δια ~ή'o/ αί.'":ήν ώς άνω πcριοχήν ί<TXιXκΙV rτί διrπό:ξ~ις .,.ώ'ο/ c.Ρθ;:ιω... 3. 5 καί
αί π:ι;:ρ. 1, 2, 3 Τ()ύ άρθρα} 6 "'00 11 .... p6ντnς.

Ή Ε.Ε ..... Ε. δul'ι':'Τ"'ΤΙ K,":"rir τήν κp(nI" της νά έπ'ι;ιέρη μ,κράς άν.r!γάς. δ:ά λό

νους λ~.ι,,("ouΡΊ'ΙI~cNς. Έ,ίσης ooV('t'tι"Z:l ή έτ.:ικ6:λιψς της r:-:-iyηc; ~ίς τήν I':~τ/ν 7{!.
PIoxrIIJ ','&: yiVO'T{TI δ,ό:: P!iCr."'.T',,·,;:'}'o/ lΟ:."ράμ',.I'.

ΕΙ,;; τόν ΎΠC',Jργόν Χω,:.<ιταξίας, Οί!(ισμoV "αι Πε.ριtάίJ.ο·"'Τος, άν~έτσiJΗ' ιήν
δη.μω~ωσι" )(rτί l.κτέλΟ:(Jlν τ()ύ Πι'l'.-6ντtις Δ'rττ,xyμrττoς.

'Εν 'A9ηl'rτ,ς τfι 11 "/00""00 1980

Ό ί1 ρ6-δρος, τής Δημοκρατίας

.'<ΩΝΣΤΛΝΤΙΝΟΣ r, ΚλΡΑΜΑΝΛΗΣ
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33.8. Παπαθεωδόρου, ΤΥΔΚ, Πίνακες κατάστασης Επαρχιακού δικτύου Ν. Μαγνησίας, 1994
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