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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Σκοπός της εργασίας- εισαγωγή στο θέμα

Η αξιοποίηση των πεδινών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας, από τα μέσα της

δεκαετίας του 1970, αλλά και η ανάπτυξη του τουρισμού στις παραθαλλάσιες περιοχές,

είχε ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σ'αυτές.

Παράλληλα ενώ από την ίδια περίοδο εδραιώνεται ο ρόλος και η θέση στην

περιφεριακή ανάπτυξη των μεσαίων επαρχιακών πόλεων, αναπτύσσονται και οι μικρές

επαρχιακές πόλεις. (Πετράκος-Μαρδάκης)

Πράγματι, τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Ελλάδα η ανάπτυξη

των μικρών αστικών κέντρων 5.000 έως 15.000 κατοίκους, η οποία όπως φαίνεται

ακολουθεί με κάποια καθυστέρηση εκείνη των μεσαίων πόλεων.

Πολλές απ'αυτές τις μικρές πόλεις αντλούν το δυναμισμό τους από τις σχέσεις

τους με σημαντικά περιφερειακά αστικά κέντρα ενώ άλλες τον οφείλουν σε μεγάλο

βαθμό σε καθαρά εξωγενείς παράγοντες (Πτολεμαϊδα, Μεγαλόπολη κτλ). Το σημαντικό

όμως είναι ότι ορισμένες είτε ανήκουν στην πρώτη έιτε στη δεύτερη περίπτωση τείνουν

να μετατραπούν σε μικρούς πόλους ανάπτυξης για την ενδοχώρα τους και να ξεφύγουν

από την απλή προσφορά στοιχειωδών εξυπηρετήσεων.

1



Το γεγονός αυτό αποτελεί ενδιαφέρουσα εξέλιξη ιδιαίτερα σε σχέση ως προς

στο ρόλο που παίζουν αυτά τα μικρά αγροτικά κέ,ντρα μεταξύ της ενδοχώρας τους και

των εξωτερικών αστικών κέντρων και αγορών, και για τη διάχυση της ανάπτυξης, αλλά

πολύ περισσότερο για τις χωρικές και δημογραφικές επιπτώσεις που εμφανίζονται γύρω

, ,
απο αυτα.

Οι παραπάνω μετασχηματισμοί οδηγούν σε σημαντικές χωρικές διαφοροποιήσεις

στο εσωτερικό του δικτύου: "κωμόπολη", "κοινότητα". Το νέο στοιχείο που επικρατεί

σ' αυτούς τους μετασχηματισμούς είναι,ηt στενότερες σχέσεις μεταξύ κωμόπολης και

χωριού, οι νέες δραστηριότητες που εμφανίζονται με επίκεντρο πλέον την κωμόπολη και

,
η αναδειξή της σε αδιαμφισβήτητο κέντρο εγκατάστασης και λιγότερο απασχόλησης του

αγροτικού πληθυσμού.

Παρατηρείται σ' αυτήν την χωρική κλίμακα που πολώνει η κωμόπολη:

α. ανάπτυξη υπηρεσιών και των μεταποιητικών η μη, μικρομεσαίων επιχει-

•
ρησεων,

β. ανάπτυξη των παραδοσιακών και εμφάνιση νέων αγροτικών δραστηριοτήτων,

γ. μεταφορά αγροτικού αρχικού κεφαλαίου για την δημιουργία μη γεωργικών

δραστηριοτήτων,

δ. σημαντική γεωγραφική κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού που σχετίζεται

, "",
μερικως και με την μετεγκατασταση πρωην μεταναστων και με νεες οικονομικες

δραστηριότητες.

Τέλος, ακολουθώντας την γενικότερη προβληματική που αναπτύσεται στην

Ενωμένη Ευρώπη σχετικά με την θέση και το ρόλο του αγροτικού χώρου στην τοπική

και περιφε~ιαKή ανάπτυξη, κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή νέων αναπτυξιακώνκαι

χωροταξικών πολιτικών, θα πρέπει να προσδιορισθούνκαι οι σχέσεις μεταξύ γεωργίας

και αγροτικού χώρου/πληθυσμού. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψη

, , , , ,
τιςκυριαρχες τασεις στο χωρο αυτο που ειναι :
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•

α. η μετάβαση από έναν αγροτικό χώρο με κυρίαρχη δραστηριότητα την γεωργική

προς έναν αγροτικό χώρο που η γεωργία θεωρείται πλέον ως ένας από τους παράγοντες

διαχείρ~σης και ανάπτυξης

β. την ανάπτυξη της πολυδραστηριότητας ως συνιστώσα του γεωργο-αγροτικού

•
συστηματος

γ. την οργάνωση και ενίσχυση των χωρικών συστημάτων σε επίπεδο μικρών

, ,
αστικων κεντρων

δ. συγκέντρωση της ανάπτυξης σε ζώνες και διχοτόμηση του Α.Χ και έλξη προς

εγκατάσταση του πληθυσμού στην κωμόπολη και σε μια σειρά από γειτονικές

,
κοινοτητες.

Στην εργασία που ακολουθεί στόχος είναι η διερεύνηση κυρίως των
.

δημογραφικών, οικονομικών και χωρικών αλλαγών που θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη

για ενα νέο σχέδιο οργάνωσης και ανάπτυξης αντίστοιχων χωρικών συστημάτων στον

, ,
αγροτικο χωρο.

Η διπλωματική μας εργασία επικεντρώνεται ακριβώς στην εξέταση και

ανάλυση των επιπτώσεων που προκαλεί η ανάπτυξη της επαρχίας και της κωμόπολης

των Φαρσάλων που βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλία, πρωτεύουσα της ομώνυμης

επαρχίας με πληθυσμό 22.000 περίπου κατοίκων που κατανέμονται σε 52 οικισμούς και

27 κοινότητες .

Γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης

Η επαρχία αυτή ταυτίζεται με εκείνες τις χωρικές ενότητες οι οποίες παρά το

σχετικό μέγεθός τους (780 τετρ. χιλ.) , (επαρχία Φαρσάλων) δεν διέθεταν δυνατότητες

εκπροσώπησης στο μέχρι πρόσφατα υπάρχον διοικητικό σύστημα της χώρας.
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Καλύπτοντας 750 km2 η επαρχία των Φαρσάλων μια από τις 5 διοικητικές

διαιρέσεις του νομού Λαρίσσης περιλαμβάνει στα διοικητικά της όρια όλες τις κορυφές

των οροσειρών που την πλαισιώνουν. Αποτελώντας την νότια άκρη του νομού η

επαρχία συνορεύει με τρεις άλλους νομούς. Στο νότο με το Ν. Φθιώτιδος και την

Μαγνησία με την οποία σχηματίζει επίσης τα ανατολικά της όρια. Στη δύση συνορεύει

με το συγκρότημα της Καρδίτσας, ενώ στο βορρά οι βόρειες πλαγιές της γραμμής των

Ρεβενίων ( λόφοι κεντρικής Θεσσαλίας ) αποτελούν τα φυσικά όρια μεταξύ των

επαρχιών των Φαρσάλων και της Λαρίσης.

Στο εσωτερικό αυτών των ορίων και στο βόρειο τμήμα της επαρχίας εμφανίζεται

το πεδινό τμήμα της σε μορφή χοάνης που ξεκινά από τα Ανατολικά (όρια Νομού

Μαγνησίας) και συνεχίζει, ενώ διευρύνεται, προς τα δυτικά για να συναντήσει την

μεγάλη πεδιάδα της Δυτικής Θεσσαλίας. Η πεδιάδα αυτή διασχίζεται από τον

παραπόταμο του Πηνειού Ενιππέα τα νερά του οποίου τροφοδοτούν και ενισχύουν σε

σημαντικό βαθμό τα υπόγεια ύδατα της περιοχής.

Η επαρχία περιλαμβάνει στο σύνολό της 52 οικισμούς οι οποίοι κατανέμονται σε

27 κοινότητες. Εκτός από την κωμόπολη των Φαρσάλων της οποίας ο πληθυσμός την

αναγορεύει σε σημαντικό αστικό κέντρο στη περιοχή της, μόνο 2 άλλοι από τους 52

οικισμούς ξεπερνούν μόλις σε πληθυσμό τους 1000 κατοίκους καθώς και άλλες 2

ομάδες οικισμών η απόσταση των οποίων μεταξύ τους δεν ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα.

Για τη μεγάλη πλειοψηφία των υπόλοιπων οικισμών ο πραγματικός πληθυσμός τους δεν

ξεπερνά τους 600 κατοίκους, ενώ για μια σημαντική ομάδα απ'αυτούς ο πληθυσμός

τους κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 κατοίκους.

Η επαρχία ως πληθυσμιακή εστία

Παράλληλα με τα φυσικά πλεονεκτήματα της επαρχίας και εκείνων της

γεωγραφικής της θέσης στο θεσσαλικό χώρο τα οποία τονίζουν την οικονομική σημασία

μπορούμε να προσθέσουμε την ύπαρξη ενός πληθυσμού του οποίου η μεγάλη
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πλειοψηφία αποτελείται
,

απο μια πληθυσμιακή ομάδα με αρκετή συνοχή και

διαφοροποίηση ( κοινωνικο-οικονομική και χωρική ) ως προς τις άλλες τοπικές ή

γειτονικές ομάδες. Ανήκουν από ανθρωπολογική και πολιτιστική άποψη στον πληθυσμό

των Καραγκούνηδων ( κυρίαρχο στοιχείο της Θεσσαλίας) εγκατεστημένοι στη πεδιάδα

και στα ορεινά της επαρχίας. Άλλες πληθυσμιακές ομάδες εγκατεστημένες στην επαρχία

για ιστορικούς ρόλους τόσο διαφορετικούς όσο οι ομάδες μεταξύ τους συμπληρώνουν

τη πληθυσμιακή ποικιλία της πεδιάδας:

Πρώην-νομάδες ή ημι-νομάδες, εγκατεστημένοι οριστικά όπως οι Σαρακατσάνοι

και οι Βλάχοι, Πρόσφυγες από την Μ. Ασία ή από την Βουλγαρία, οι Αθίγγανοι και

τέλος έποικοι από την ορεινή περιοχή της Φθιώτιδος και της Πίνδου.

Όσον αφορά τη θέση της επαρχίας με τον εξωτερικό περιφερειακό και εθνικό

χώρο τρείς εξωτερικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν και αξιοποιούν αυτή την γεωγραφική

θέση της επαρχίας:

α. Ενώ ανήκει γεωγραφικά στη δυτική Θεσσαλία, εντάσσεται διοικητικά στον

ανεπτυγμένο νομό της Λάρισας της ανατολικής Θεσσαλίας.

β. Τοποθετείται στο κέντρο ενός τριγώνου το οποίο σχηματίζουν οι κυριώτερες

πόλεις της θεσσαλίας. Η Λάρισα σε απόσταση 38 χλμ, ο Βόλος 40 χλμ, Καρδίτσα και

Τρίκαλα 30 και 35 χλμ αντίστοιχα.

γ. Η ύπαρξη δύο οδικών και σιδηροδρομικών δευτερευόντων αλλά σημαντικών

κόμβων οι οποίοι συνδέουν το νότο και το βορρά: Αθήνα - Θεσσαλονίκη δια μέσου της

πόλης της Λάρισας, Ανατολή με την Δύση το λιμάνι του Βόλου με την ενδοχώρα της

δυτικής πεδιάδας της Θεσσαλίας και των πολεών της.

Η δυναμική εξέλιξη της οικονομίας και η συγκράτηση του πληθυσμού δείχνουν

ότι προς το παρόν τουλάχιστον η επαρχία φαρσάλων παρ' όλο που βρίσκεται στο

σταυροδρόμι των ζωνών επιρροής τριών από της 4 θεσσαλικές πόλεις, φαίνεται να

επωφελείται από το γεγονός αυτό παρά να ζημιώνει.
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Παρ'όλα αυτά, φαίνεται τα τελευταία χρόνια, ότι η ανάπτυξη της πεδιάδας τη

διαφοροποιεί την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό της και

περιθωριοποιεί τα ορεινά και ένα μέρος από τα ημιορεινά τμήματά της τα οποία

βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται σημαντικά και τις δραστηριότητές του να

περιορίζονται στην εκτατική γεωργία των σιτηρών και στην εκτατική παραδοσιακή

,
κτηνοτροφια.

Τέλος, η επαρχία των Φαρσάλων αποτελεί μια από τις λίγες περιπτώσεις όπου στο

πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης «Περί Συμβουλίων Περιοχής» αυτή

αποτέλεσε με το σύνολο της έκτασής της και επομένως και των οικισμών της

Συμβούλιο Περιοχής με έδρα τα Φάρσαλα. Το γεγονός αυτό φαίνεται να ενισχύει τη

διοικητική της ενότητα αλλά και τη θέση της στο εσωτερικό της Περιφέρειας και της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας στην οποία ανήκει.

Η επαρχία ως πληθυσμιακή ενότητα

Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι - Γεωγραφικές Ενότητες - Συμβούλια Περιοχής

20ς βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με με τους νόμους 1416/84 και 1622/86 ο καθορισμός των γεωγραφικών

ενοτήτων και οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι της επαρχίας Φαρσάλων έχουν ως εξής

l.ενότητα: Δήμος Φαρσάλων, Αχίλλειο, Δίλοφο, Δένδρα, Ναρθάκιο, Καλλιθέα,

Σκοπιά.

2.ενότητα: Σταυρός, Αγ. Γεώργιος, Πολυνέρι, Κατωχώρι, Μ. Ευίδριο, Υπέρεια,

Κρήνη, Ζ. Πηγή, Βασιλή, Βαμβακού, Ρευματιά, Σιτόχωρο, Δασόλοφος, κ.Βασιλικά,

Πολυδάμιο, Ερέτρια, Νεράιδα, Αμπελιά, Βρυσιά.

Με τον νόμο 2218/94 δημιουργήθηκε μια μεταβολή στο σύστημα της διοικητικής

λειτουργίας του κράτους. Ενισχύθηκε η εσωτερική οργάνωση των στΑ με την
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•

δημιουργία συνδέσμων, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 3 του συντάγματος με την

ονομασία Συμβούλια Περιοχής.

Στον νομό της Λάρισας υπάρχουν 11 Συμβούλια Περιοχής. Το 11 Σ.Π θεωρείταιι

ενιαία περιοχή με κοινά χαρακτηριστικά. Οριοθετείται στο νότιο τμήμα του νομού και οι

δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τα Φάρσαλα. Το μεγαλύτερο μέρος της

έκτασης της εδαφικής περιφέρειας κατανέμεται σχεδόν ισότιμα στη πεδινή και

ημιορεινή ζώνη, ενώ η υπόλοιπη ανήκει στο μικρό ορεινό τμήμα. Οπως τονίσαμε ήδη, η

μέχρι σήμερα σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης των πεδινών και μερικώς των ημιορεινών

περιοχών, ενίσχυσαν τις διαφορές μεταξύ των παραπάνω περιοχών και των υπόλοιπων

ημιορεινών και ορεινών περιοχών σε βάρος των τελευταίων.

Το οδικό δίκτυο είναι αρκετά πυκνό και συνδέει όλες τις κοινότητες και τους

οικισμούς με τη φυσική τους πρωτεύουσα που είναι τα Φάρσαλα, ενώ λειτουργούν δύο

Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι στην περιοχή .
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110 ΣΥΒΜΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ( 1991)

Ι . Δήμος Φαρσάλων 8457

2. Κοινότητα Χαλκιάδων 590

3. Κοινότητα Σκοτούσας 746

4. Κοινότητα Αχιλλείου 396

5. Κοινότητα Διλόφου 399

6. Κοινότητα Δένδρων Ι 15

7. Κοινότητα Ναρθακίου 668

8. Κοινότητα Σκοπιάς 332

9. Κοινότητα Σταυρού 939

10. Κοινότητα Αγ.Γεωργίου 273

Ι Ι . Κοινότητα Πολυνερίου 456

12. Κοινότητα Κατωχωρίου 617

13. Κοινότητα Μ.Ευιδρίου 880

14. Κοινότητα Υπερείας 524

15. Κοινότητα Κρήνης 754

16. Κοινότητα Ζωοδ.Πηγής 296

17. Κοινότητα Βασιλή 395

18. Κοινότητα Βαμβακού 1092

19. Κοινότητα Ρευματιας 280

20. Κοινότητα Σιτόχωρου 482

21. Κοινότητα Δασόλοφου 405

22. Κοινότητα Κ.Βασιλικών 429

23. Κοινότητα Ερέτριας 997

24. Κοινότητα Νεράιδας 263

25. Κοινότητα Αμπελείας 400

26. Κοινότητα Βρυσιών 611

27. Κοινότητα Πολυδαμείου 490

28. Κοινότητα Καλλιθέας 297

πηγή: ΕΣΥΕ
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Μεθοδολογία και χρησιμοποιούμενες πηγές

Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε ερευνητής στην Ελλάδα

από τη στιγμή που θα αποφασίσει να επιλέξει ως πεδίο έρευνας διοικητική κλίμακα

μικρότερη του Νομού. Ελλειψη μονογραφιών, λίγα και μη προσαρμοσμένα στην

σημερινή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα στατιστικά στοιχεία, έλλειψη

κτηματολογίου και αρχείων και διάφορων επίσημων εγγράφων στις διάφορες τοπικές

, ,
και νομαρχιακες υπηρεσιες.

Για τις ανάγκες της διερεύνησής μας χρησιμοποιήσαμε δευτερογενή και

πρωτογενή στοιχεία για την ανάλυση τόσο στη πρώτη περίπτωση των διαχρονικών

εξελίξεων, όσο, στη δεύτερη, της σημερινής κατάστασης ιδιαίτερα στο δημογραφικό

,
τομεα.

Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν από επιτόπιες έρευνες στους οικισμούς

Δένδρα, Θετίδιο, (ημιορεινοί) ,Ρεματιά, Μεγάλο Ευύδριο, Μικρό Ευύδριο, Λόφος,

Ελληνικό, (πεδινοί).

Οσον αφορά τα δευτερογενή στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΣΥΕ

(όλες οι απογραφές πληθυσμού που υπάρχουν από ιδρύσεως ελληνικού κράτους,

απογραφές γεωργίας και κτηνοτροφίας της Στατιστικής Υπηρεσίας των Διευθύνσεων

Γεωργίας), των ασφαλιστικών ταμείων για την απογραφή των

καταστημάτων, και τέλος των δεδομένων της ΔΕΗ.

κάθε είδους

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η κοινωνική και πολιτισμική

ιδιομορφία του ελληνικού αγροτικού χώρου όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τις

ιστορικές και σημερινές εξελίξεις (Sivignon :Θεσσαλία 1975), είναι δύσκολο να

μελετηθεί και να αναλυθεί χρησιμοποιώντας μόνο στοιχεία της ΕΣΥΕ ή άλλα

δευτερογενή που αφορούν βασικά την οικογενειακή εκμετάλλευση και την κινητικότητα

του πληθυσμού.
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Η ΕΣΥΕ συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους παραδοσιακούς στατιστικούς

ορισμούς της, αδυνατώντας κατ'αυτό το τρόπο να εντοπίσει και αποδόσει τις

πραγματικές εξελίξεις στον αγροτικό χώρο και ιδιαίτερα τις πρώτες ενδείξεις για

αντιστροφή της αιώνιας τάσης για αγροτική έξοδο. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι

απογραφές πληθυσμού έχουν στόχο πολύ περισσότερο στην καταγραφή της εκλογικής

δύναμης μιας κοινότητας και μιας περιοχής παρά να καταγράψουν τον πραγματικό

πληθυσμό που διαβιεί εκεί.

Ενας από τους βασικούς στόχους της διπλωματικής μας είναι να συμβάλουμε

με τη διερεύνηση και τη μελέτη των μετασχηματισμών στο εσωτερικό ενός αγροτικού

χώρου επιπέδου επαρχίας και με επίκεντρο την εξέλιξη του αστικού του κέντρου, στον

εμπλουτισμό των
,

στοιχειων που περιγράφουν και εξηγούν
,

αυτους τους

μετασχηματισμούς και την γενικότερη εξέλιξη των αντίστοιχων αγροτικών χώρων.

Χρησιμοποίηση πολυκριτηριακής προσέγγισης-μεθοδολογίας.

Για να προσδιορίσουμε τους μετασχηματισμούς στον αγροτικό χώρο, πρέπει

να χρησιμοποιήσουμε μια σύνθετη και πολυκριτηριακή προσέγγιση που θα πρέπει να

λάβει υπ'όψη τα κριτήρια του πληθυσμού. των !lραστηpιoτήτων και των λεΙΤΟVf!Yιών.

Ομως, στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο αυτός ο ορισμός είναι δύσκολος

λόγω της έλλειψης πηγών και στοιχείων.Για αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε ότι η

εργασία αυτή παρ' όλο που γίνεται στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών, να ρίξει

αρκετό βάρος στη τοπική έρευνα και στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων ή

ανεπάρκειας με στόχο να δείξουμε και να προσδιορίσουμε ώς ένα βαθμό τις

απαραίτητες προσαρμογές που θά πρέπει να γίνουν σε στατιστικούς όρους, αλλά και την

δυνατότητα αξιοποίησης νέων πηγών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τον

Αγροτικό χώρο. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα θέματα από τη μια πλευρά, της κατοίκησης

και της απασχόλησης (πολυδραστηριότητας). Από την άλλη, του ρόλου των μικρών

αστικών κέντρων στην Ελλάδα στο εσωτερικό των γεωγραφικών ενοτήτων όπου αυτά

δραστηριοποιούνται.
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Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η προσφορά της τοπικής

έρευνας στον προσδιορισμό των χωροταξικών και αναπτυξιακών προβλημάτων του

ελληνικού αγροτικού χώρου μπορεί να θεωρηθεί σημαντική γιατί υπάρχει έλλειψη

επαρκών ποσοτικών στοιχείων. Από την άλλη, γιατί θα φέρει στην επιφάνεια ποιοτικά

στοιχεία απαραίτητα κατά τη γνώμη μας για τον καλύτερο προσδιορισμό των

ιδιομορφιών του ελληνικού αγροτικού χώρου.

Τέλος, στην εργασία μας θα γίνει προσπάθεια ν'αναλυθούν οι οικονομικές

λειτουργίες και οι κοινωνικές δομές κατά τρόπο συνδυασμένο στο επίπεδο επιλεγμένων

κοινοτήτων της πεδινής και ημιορεινής ζώνης και του μικρού αγροτικού αστικού

κέντρου της περιοχής μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥΣ.

α. Εξέλιξη και τυπολογία στον αγροτικό χώρο.

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ελληνικός αγροτικός χώρος συμμετέχει

ιδιαίτερα μετά την ένταξή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στις σημαντικές

αλλαγές που προσδιορίζουν η επιτάχυνση της αστικοποίησης, η βιομηχανική ανάπτυξη

και οι αγορές των γεωργικών προϊόντων, και που συνοδεύθηκαν απο το 1950 από

σημαντική μετανάστευση προς τις αστικές μητροπόλεις.

Ωστόσο, η πρόοδος που πραγματοποίησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 η ι

ελληνική γεωργία, βασική και κυρίαρχη παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα

στον αγροτικό χώρο δεν κατανέμεται γεωγραφικά ισότιμα. Αυτό αποτέλεσε τον

ουσιαστικό παράγοντα που διαφοροποίησε τους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και

περιθωριοποίησε σημαντικές επιφάνειες του εθνικού εδάφους.
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Για αυτή τη διαφοροποίηση στο εσωτερικό του αγροτικού χώρου οι αιτίες δεν θα

πρέπει ν' αναζητηθούν μόνο στην ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος που

χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες αντιθέσεις του ανάγλυφου και του κλίματος, τις φυσικές

δυσκολίες των ορεινών ζωνών, αλλά και στις κρατικές πολιτικές στους τομείς της

χωροταξίας και της αξιοποίησης των πεδινών τμημάτων της χώρας,

Τα βασικά χωροταξικά και αναπτυξιακά προβλήματα που εμφανίζονται σ'αυτές

τις περιοχές συνδέονται με το γεγονός ότι οι ενεργοί παράγοντες της που προσδιόρισαν

ιστορικά την εξόδου του πληθυσμού από τα χωριά παραμένουν παρόντες ενώ οι νέοι

παράγοντες που εμφανίστηκαν πρόσφατα καθιστούν το πρόβλημα πιο σύνθετο (F. de ..~
iι

Casabianca 1993)

Οι εξελίξεις αυτές και οι μετασηματισμοί στον αγροτικό χώρο προσδιορίζουν

με τη σειρά τους και την ανάπτυξη και το ρόλο των μικρών αστικών κέντρων που

υπάρχουν στις ανεπτυγμένες ή περιθωριοποιημένες αγροτικές περιοχές.

Τυπολογίες και διοικητική διαίρεση του Αγροτικού Χώρου

Ο ελληνικός αγροτικός χώρος χαρακτηρίζεται όπως ήδη τονίσαμε από

ανομοιογένεια και ποικιλία στις εξελίξεις του ανάλογα με τη περιφερειακή θέση του

και τη δυναμική του.

Ο κλασικός ορισμός του αγροτικού χώρου που συναντάμε στην Ελλάδα,

ειδικότερα στις απογραφικές χωρικές κατηγορίες της ΕΣγΕ, με βάση το ανάγλυφο και

το υψόμετρο σε συνδυασμό με την πυκνότητα, και ο οποίος δεν άλλαξε από τις αρχές

του αιώνα, δεν φαίνεται να εκφράζει τις πρόσφατες εξελίξεις και την σημερινή

, ,
υφισταμενη κατασταση.
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Νέες κατηγορίες όπως οι μειονεκτικές, περιαστικές εμφανίστηκαν τα τελευταία

χρόνια '. Αυτές ορίζονται με βάση την υιοθέτηση των κοινοτικών κριτηρίων ως περιοχές

εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όμως αυτές οι κατηγοροποιήσεις δεν μπορούν

να προβάλλουν τις διαφοροποιήσεις ( κοινωνικές,οικονομικές,χωρικές), που υπάρχουν

στο εσωτερικό αγροτικών χώρων επιπέδου

Περιοχής.(ΜΕDΕF 1992).

,
επαρχιας

,
η ενός Συμβουλίου

Το πρόβλημα των τυπολογιών.

Ήδη, στα τέλη της δεκαετίας του 70 το γεγονός ότι η έννοια του αγροτικού 1
χώρου έχει πλέον επιβληθεί και υιοθετηθεί απ'όλες τις επιστήμες, οδηγεί στην

εμφάνιση ενός πλήθους τυπολογιών που συνδέεται με τις διάφορες αντιλήψεις γύρω ~

από την διαφοροποίηση του αγροτικού χώρου.

Η δημιουργία της έννοιας του αγροτικού χώρου βασίζεται σε γενικές γραμμές

στην εμφάνιση νέων χωρικών διαφοροποιήσεων και αντιθέσεων που προκαλεί η

ανάπτυξη των πόλεων. Αλλωστε, αυτή την εποχή οι χωροταξικές παρεμβάσεις έχουν ως

στόχο να μειώσουν τις ανισότητες που προκαλούν σε διαφορετικούς βαθμούς και

περιοχές η ανάπτυξη και οι διαφορετικές ιεραρχήσεις στο επίπεδο των αστικών

,
κεντρων.

- ι Με αυτό το τρόπο, η διαφοροποίηση και η ποικιλία των αγροτικών χώρων

παρουσιάζεται ως προϊόν που συνδέεται είτε με την απόσταση από την πόλη, είτε με τις

λειτουργίες που συναντάμε στο εσωτερικό και στις κωμοπόλεις μιας αγροτικής περιοχής

(SEGESA 1969).

ι Μ . ς'ειονεκτικεςωνες

Οι οριοθέτηση των μειονεκτικών ζωνών βασίζεται σε κριτήρια συνεχούς φυσικής

μειονεκτικότητας (υψόμετρο, ανάγλυφο, διάρκεια χειμώνα, ξηρασία), δημογραφίας (χαμηλή πυκνότητα

και μείωση του πληθυσμού) και τέλος της αξιολόγησης των οικονομικών προβλημάτων της γεωργικής

δραστηριότητας στο τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα το 78,2% του συνόλου της ωφέλιμης γεωργικής γης

εντάσσονται σ'αυτή τη μειονεκτική ζώνη.
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Όσον αφορά τις προσπάθειες μελέτης του αγροτικού χώρου και των εξελίξεων

που παρατηρούνται σ'αυτόν, αυτές ακολούθησαν διαφορετικές φάσεις. Το μοντέλο

ανάλυσης «αστικοποίηση του αγροτικού χώρου» το οποίο κυριάρχησε πριν από τη

περίοδο 1980, συνεχίζει ακόμη αν και σε μικρότερο βαθμό να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα

από εκείνους που θεωρούν το χώρο ως μια «συνέχεια» (continuum), προτείνοντας μια

διαίρεση κατά κλίμακες σύμφωνα με το βαθμό διάχυσης του αστικού εκσυγχρονισμού.

Παρ'όλα αυτά, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η θέση της «ασυνέχειας», στις οποίες

αναφέρονται οι θεωρίες της προσάρτησης και της κυριαρχίας (Mathieu 1992). Στη

δεκαετία του 1980 εμφανίζονται δύο αντιθετικές τάσεις η πρώτη χαρακτηρίζεται πάλι

από την έννοια της εξασθένησης των διαφορών μεταξύ του αγροτικού και του αστικού

και κατά την οποία η κάποια ιδιαιτερότητα που αποδίδεται στον όρο "αγροτικός χώρος"

εξαφανίζεται προς όφελος της έννοιας του τοπικού(Βοdίgue1 1986). Στη δεύτερη,

εμφανίζεται ξανά τον όρο της φύσης με αντικείμενο τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

(Mathieu/Jollivet 1989).

Η κρίση του μοντέλου ανάπτυξης (κρίση του φορντισμού και των διεθνών

σχέσεων) κατά την ίδια περίοδο, ενίσχυσε αυτή τη στροφή προς τον αγροτικό χώρο. Θα

πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι την ίδια περίοδο αναπτυσσόταν στο πλαίσιο του

φιλελεύθερου παραγωγικού μοντέλου η ιδέα ότι η αξιοποίηση των τεχνοπόλεων και των

δικτύων πόλεων ευρωπαϊκής διάστασης προϋποθέτει την εξαφάνιση της έννοιας του

αγροτικού χώρου (Lipietz Α. 1989),

Το τοπικό, αφομοιωμένο στις αρχές από το αγροτικό, αρχίζει να γίνεται

αντιληπτό ως ένας τόπος ενναλακτικός στην κρίση. Πράγματι, από τις αρχές της

δεκαετίας του 1980, αυξάνεται η χρήση της έννοιας της κρίσης στις αναλύσεις των

χωρικών δυναμικών και παίρνει τη μορφή ενός νέου παράγοντα που τείνει να μειώσει
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την διαφορά μεταξύ του αγροτικού και του αστικού προς όφελος της έννοιας του

,2
τοπικου .

,

Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τις επικρατούσες αντιλήψεις περί ανάπτυξης και

κατά συνέπεια και την παραδοσιακή θεώρηση για το ρόλο και την εξέλιξη του

, ,
αγροτικου χωρου.

, \

-. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά η θεώρηση της ανάπτυξης του αγροτικού

χώρου δεν περιορίζεταιστον γεωργικό τομέα, αλλά εκτείνεται και προς άλλους τομείς

της οικονομίας. Αυτό οδηγεί σε μια μια επιστροφή στο χώρο και ικανότητα

ο

συνδυασμένων δράσεων τόσο για την ανάπτυξη όσο και για το περιβάλλον."'

Παράλληλα, αρχίζουν ν'αναπτύσσονται και οι αρχές της βιώσιμης ή αειφόρου

ανάπτυξης οι οποίες προσπαθούν ακριβώς να θέσουν το πλαίσιο για το σχεδιασμό και

την υλοποίηση αυτών των δράσεων.

Η αναγκαιότητα για συνολικές παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο που έχουν

σαν στόχο όχι μόνο την γεωργική ανάπτυξη αλλά την αξιοποίηση και άλλων πόρων με

στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό του αλλά και τη

προστασία του περιβάλλοντος, οδηγεί στην αναγκαιότητα αναθεώρησης της

•

καταλληλότητας των υφιστάμενων διοικητικών ενοτήτων αλλά και των μηχανισμών

ανάπτυξης. Ξαφνικά, ο αγροτικός χώρος αρχίζει να έχει ανάγκη απο' υπηρεσίες που να

είναι σε θέση να προωθήσουν συντονισμένα μια ανάπτυξη που δεν βασίζεται μόνο στην

γεωργία αλλά και απο τοπικούς, οριζόντιους φορείς που να μπορούν ν'αναλάβουν

-,> 2 Η προσέγγιση του τοπικού έλαβε σημαντική διάσταση μετά το 1970. λόγω της κρίσης του

υπάρχοντος « μοντέλου ανάπτυξης» και της αναγκαιότητας για αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων

και πόρων και περιορισμού των επιπτώσεων της αλόγιστης ποσοτικής ανάπτυξης στο φυσικό και

ανθρώπινο περιβάλλον στο επίπεδο μιας μικρο-περιοχής, συνήθως αγροτικής.

-7' J Η έννοια της τοπικής ανάπτυξης φαίνεται να υιοθετείται εύκολα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από

τους νέους οριζόντιους τοπικούς φορείς που είναι οι αναπτυξιακές εταιρείες στην αναζήτησή τους

δράσεων που αποβλέπουν στην διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων ή στην υλοποίηση σχεδίων

αναδιάρθρωσης, και κατά συνέπεια σε μια συνολική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
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πρωτοβουλίες και να συνεργασθούν με τις εθνικές ή περιφερειακές υπηρεσίες.

(Περιοδικό LEADER 1992)

Οι διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των Α.Χ

Οι νέες διαφοροποιήσεις που προέρχονται από τις παραπάνω προσεγγίσεις δεν

φέρνουν σε αντιπαράθεση τον αγροτικό με τον αστικό χώρο αλλά πιο πολύ τους χώρους

σύμφωνα μετις πιθανότητες κρίσης που υπάρχουν.

Παράδειγμα χάρη στη χαρτογραφία των έθραυστων ζωνών φαίνεται ότι η

διαφοροποίηση πόλη-αγροτική κοινότητα έχει εξαφανισθεί (Bontron 1987 & 1989).

Πράγματι όλο και πιο συχνά οι χάρτες προτείνουν μια ποιοτική διαβάθμηση η οποία

λαμβάνει υπ'όψη οικονομικές διαμορφώσεις όπως: η λιγότερο ή περισσότερο

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο χώρο, το ποσοστό των εύθραυστων

δραστηριοτήτων ως προς την απασχόληση ή των χρήσεων γης, οι κίνδυνοι της μη

ανανέωσης των οικονομικών μονάδων και της μη αναπαραγωγής των τοπικών

κοινωνιών, σχεδόν πολύ περισσότερο απ'ότι οι καθαρά χωρικές ιδιότητες (πυκνότητα,

η απόσταση από την πόλη, το δίκτυο υπηρεσιών και εξοπλισμών)
,

στις οποιες

βασίστηκαν οι διαφορές μεταξύ περιαστικού αγροτικού χώρου ή χώρου μικρής

,
πυκνοτητας.

Αυτή η διαδικασία εξέλιξης και οι γενικές τάσεις που τη χαρακτηρίζουν και

που αφορούν τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό του αγροτικού

χώρου, οδηγούν, όπως και στη Δυτική Ευρώπη, και στην Ελλάδα αλλά με αργότερο

ρυθμό, στην ανάπτυξη των μη γεωργικών χρήσεων του αγροτικού χώρου, αλλά και στη

διαφοροποίηση του περιεχομένου των βασικών εννοιών σε σχέση με την προηγούμενη

περίοδο που χαρακτηρίζουν αυτές τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Αγροτικού

χώρου.(Γούσιος Δ. 1995) Rurales.

Οι διαχρονικές προσπάθειες ορισμού του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα μετά το

1950, κινήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους στο πλαίσιο που προσδιόριζε το σύστημα
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σχέσεων πόλης-υπαίθρου,μετρώντας την «αγροτικότητα» με αναφορά στην κοινότητα.

(Γούσιος 1984).

Το πρόβλημα που θέτει ωστόσο αυτή η μέτρηση συνδέεται με το αριθμητικό

όριο στον ορισμό τύπων κοινοτήτων. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι οι ορισμοί αυτοί

παραμένουν σχεδόν οι ίδιοι στην Ελλάδα και σ'όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του

τελευταίου αιώνα παρΌλο που παρατηρείται εισαγωγή νέων εννοιών όπως αυτή της

αστικής ενότητας ή της πολυ-κοινοτικής ενότητας.

Τυπολογία με βάση το βαθμό ενσωμάτωσης στον κοινωνικό σχηματισμό \Ί

Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας των χωρών της Ε.Ε φανερώνει τη σύγκλίση

των ειδικών προς την ταξινόμηση με βάση το βαθμό ενσωμάτωσης στον κοινωνικό

σχηματισμό (Επεξηγηματική) η οποία καταλήγει σε τρείς τύπους αγροτικών χώρων:

(βλέπε επίσης Ευρώπη 2000. Προοπτικές Ανάπτυξης του κοινοτικού εδάφους το

μέλλον των Αγροτικών περιοχών. σελ. 151).

1. Οι
, ,

ενσωματωμενοι χωροι:
,

χρησιμοποιουνται λειτουργικά για

προχωρημένες οικονομικές δραστηριότητες δηλαδή παραγωγικές (γεωργία, βιομηχανία)

ή αναπαραγωγής ( κατοικία, τουρισμός). Οι χώροι αυτοί τείνουν προς την ομοιογένεια,

έχουν μια κοινωνική δομή που πλησιάζει εκείνη του εθνικού σχηματισμού και είναι

διακριτέοι όλο και λιγότερο από τους αστικοποιημένους χώρους.

Στο εσωτερικό αυτού του τύπου θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε δύο

υποομάδες (βλέπε Ευρώπη 2000 +)

- αξιόλογοι αγροτικοί χώροι που γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε σχετικά μικρή

απόσταση από τις αστικοποιημένες περιοχές, ή παρουσιάζουν σημαντική ελκυστικότητα

για τον τουρισμό και τη μαζική αναψυχή. Εμφανίζουν συχνά επιδείνωση του

περιβάλλοντός τους και αποδιοργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
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,

- αγροτικοί χώροι με πολλαπλές δραστηριότητες των οποίων η οικονομία

ενισχύεται από συμπληρωματικές προς τις γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες

εξαρτώνται ωστόσο από το κυρίαρχο ρόλο της γεωργίας.

2. Οι χώροι αναμονής με την έννοια ότι :

α. δεν έγιναν αυτοί αντικείμενο κανενός εκσυγχρονισμού ή σημαντικού

μετασχημα-τισμού κατά την αξιοποίησή τους, οι οποίοι όμως παρΌλ'αυτά διατηρούν

μια παραδοσιακή δραστηριότητα και επιπλέον δυνατότητες ιδιαίτερα στο τομέα της

εργατικής δύναμης.

β. αποτελούν επομένως,ενδεχόμενους χώρους εφαρμογής αναπτυξιακών και

χωροταξικών πολιτικών.

Αφορά περι&ότερο τα ημιορεινά και ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές που

βρίσκονται στη περιφέρεια των προηγούμενων ενσωματωμένων χώρων.

3. Οι χώροι επιτήρησης θεωρούνται υποβαθμισμένοι υλικά(εγκατάλλειψη

γης, μνημεία παραδοσιακής κληρονομιάς) και κοινωνικά ( κοινωνία αποδιαρθρωμένη

και γηρασμένη).

Τέλος, αξίζει να παρουσιασθεί εδώ η τυπολογία που ανέπτύξε ο Francois de

Casabianca (1995). Βασισμένη σε μελέτες στη Νότια Ευρώπη και όντας η πιο πρόσφατη

μπορεί να θεωρηθεί ως η πλησιέστερη στην ελληνική πραγματικότητα. Η τυπολογία

αυτή αναφέρεται σε πέντε σύνολα αγροτικών χώρων στη μεσόγειο:

1. Ο πρώτος αντιστοιχεί στις αρδευόμενες πεδιάδες ( και με αναδασμό) οι οποίες

είναι σε θέση με το γεωργικό δυναμικό τους και την επαγγελματική τους οργάνωση - να
, , ,

αντιμετωπισουν τη παγκοσμια αγορα.

2. Ενας δεύτερος, αντιστοιχεί στις εγκαταλλειμένες περιοχές χωρίς η γεωργία να

προσφέρει πλέον εναλλακτική λύση, και στις οποίες ο οικολογικός έλεγχος έχει χαθεί.

Στους χώρους αυτούς εναλλάσονται φάσεις χερσοποίησης και πυρκαγιών των οποίων η

συχνότητα και η έκταση θα αυξηθούν λογικά στο μέλλον.
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3. Ενας τρίτος χώρος αντιστοιχεί στους χώρους που βρίσκονται σε διαδικασία

απορρόφησης ενσωμάτωσης απο τον αστικό χώρο κατά τρόπο λιγότερο ή περισσότερο

, , , "
οργανωμενο, αναπτυσσομενοι στις περιφερειες των αστικων οικισμων.

4. Ο τέταρτος χώρος αντιστοιχεί στους χώρους όπου έχει επενδύσει ο τουρι-σμός

- β' κατοικίας- ο οποίος διατηρεί ένα δασο-βουκολικό τοπίο στο εσωτερικό ζωνών

έγγεια κατατμημένων απ' αυτό το τύπο αστικοποίησης.

5. Τέλος, ο πέμπτος τύπος αντιστοιχεί σε μια γεωργία ξηρική, αβέβαιη, η

λειτουργία της οποίας εξασφαλίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος απο την μερική

απασχόληση ηλικιωμένων γεωργών

Οσον αφορά τη θέση της περιοχής μελέτης ως προς τις παραπάνω τυπολογίες,

αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι ότι και ως προς τις τρεις τυπολογικές προσεγγίσεις η

περιοχή Φαρσάλων ανήκει στον τύπο των ενσωματωμένων περιοχών και εκείνων που

θεωρούνται ότι μπορούν ν'αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό μέσω μιας σχετικά

σύγχρονης και δυναμικής γεωργίας.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για ενα ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ ενός χώρου

γεωργικού και αγροτικού (έγγειες δομές και σχέσεις) και ενός αστικού χώρου, στον

οποίο ένα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού του εξαρτάται όλο και λιγότερο από τη

γεωργική εκμετάλλευση, απασχολούμενο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα οι

δραστηριότητες των οποίων συγκεντρώνονται στο μικρό σχετικά αστικό κέντρο που

εμπορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά κυριαρχεί στην αγροτική ενδοχώρα αυτού του

ενδιάμεσου χώρου.

Πράγματι, αυτός ο χώρος αποτελεί συνήθως και τον πιο δυναμικό, εξ' αιτίας

του εκσυγχρονισμού της γεωργίας, και της παράλληλης ανάπτυξης της

πολυδραστηριότητας τις περισσότερες φορές με βάση τον τουρισμό.

Ωστόσο, ένα τμήμα της, το ορεινό-μειονεκτικό ανήκει στη κατηγορία των μη

ενσωματωμένων και περιθωριοποιημένων ή των χώρων «σε αναμονή».

Το γεγονός αυτό ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής μελέτης μας

ως προς τους τύπους των ελληνικών αγροτικών χώρων.
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β. Μικρά αστικά-αγροτικά κέντρα και η ενδοχώρα τους

Η εξέταση των μικρών αγροτικών πόλεων (4-12.000 κατ.) στην Ελλάδα σε

σχέση με τις αντίστοιχες της Ε.Ε., μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εξέλιξή τους είναι

παρόμοια όσο αφορά τους διάφορους σταθμούς στην ανάπτυξή τους(παραδοσιακή

βιοτεχνία και εμπόριο,ωφέλειες από τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας της ενδοχώρας

τους μέσω των εισροών και των εκροών, ανάπτυξη των διαφόρων υπηρεσιών που

συνδέονται με τη πρόοδο αυτή), αλλά διαφορετική όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση

(GoussiOS 0.- Pechoux Ρ. Υ. 1995).

Πράγματι, στην Β. Ευρώπη παρατηρείται μια σημαντική μείωση των

δραστηριοτήτων και των κατοίκων των αντίστοιχων κωμοπόλεων χωρίς αυτό να

συνδέεται με τη μη πρόοδο στο γεωργικό τομέα της ενδοχώρας τους. Αυτό μπορεί να

εξηγηθεί από το γεγονός ότι στις χώρες της Β. Ευρώπης τόσο η μεταποίηση των

παραγωγών όσο και η κατανάλωση σε το-πικό επίπεδο ελέγχεται πλέον από μεγάλες

επιχειρήσεις και εμπορικά πολυκαταστήματα μεγάλου εμβαδού τουλάχιστον σ'επίπεδο

,
περιφερειας .

. - Αντίθετα, στη Ν.Ευρώπη παρατηρείται το φαινόμενο ιδιαίτερα στην Ισπανία (

Agro-ciudades), την Ιταλία και την Ελλάδα οι μικρές πόλεις ν' αναπτύσσονται

συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός αρκετά ενεργού δικτύου κωμοπόλεων και μικρών

πόλεων των οποίων η δραστηριότητα εξαρτάται από τη γεωργία (Moyeno Ε. 1996)

Sosiologia Ruralis.

-

Στην Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται
,

παντα και

,
μονο στον

εκσυγχρονισμό της γεωργίας αλλά και στην ανάπτυξη του τουρισμού γεγονός που

επιτρέπει επίσης τη σημαντική ανάπτυξη της πολυδραστηριότητας η οποία συμβάλλει

στη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων. Κατ'αυτό το τρόπο η

δημογραφική ανάπτυξη που παρατηρείται σε αγροτικές περιοχές με επίκεντρο την

μικρή αγροτική πόλη συμβάλλει με τη σειρά της σημαντικά στην τόνωση της τοπικής

κατανάλωσης και επομένως στην ανάπτυξη των εμπορικών επιχειρήσεων.
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Επομένως, με βάση και τα παραπάνω, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ένα βασικό

στοιχείο της ιδιομορφίας του ελληνικού αγροτικού χώρου και σημαντικό μέσο για την

---

ανάπτυξή του αποτελεί η εξέλιξη των μικρών
, " ,

αγροτικων-αστικων κεντρων, γεγονος

που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ'όψη στο σχεδιασμό πολιτικών για τον αγροτικό

χώρο.

~ Πολλές απ'αυτές τις μικρο-πόλεις αντλούν, όπως αναφέραμε στην εισαγωγή

μας, το δυναμισμό τους από τις σχέσεις τους με αστικά περιφερειακά κέντρα ενώ άλλες

τον οφείλουν σε μεγάλο βαθμό σε εξωγενείς παράγοντες(Πτολεμαϊδα, Μεγαλόπολη

κτλ). Αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι είναι ότι ορισμένες είτε ανήκουν στη

πρώτη είτε στη δεύτερη περίπτωση έχουν τάση να μετατραπούν σε μικρούς πόλους

ανάπτυξης στο εσωτερικό μιας γεωγραφικής ενότητας, και να ξεφύγουν από την απλή

προσφορά βασικών εξυπηρετήσεων.

Το γεγονός αυτό μπορεί να ενισχύσει το ρόλο που παίζουν μεταξύ της

ενδοχώρας τους και των εξωτερικών αστικών κέντρων και αγορών,και για τη διάχυση

της ανάπτυξης. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν έχουν μελετηθεί αρκετά ή καθόλου οι

χωρικές και δημογραφικές επιπτώσεις που προκαλούν στην αγροτική ενδοχώρα τους

αυτές οι εξελίξεις και ο ίδιος ο καινούργιος και δυναμικός ρόλος αυτών των

κωμοπόλεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ Η

ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ

Η περιοχή μελέτης όπως έχουμε ήδη αναφέρει ταυτίζεται με τα όρια της επαρχίας

Φαρσάλων και ορίζεται με βάση τα γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της ως

γεωγραφική ενότητα (βλέπε παρουσίαση περιοχής μελέτης). Αποτελεί μέρος της

ενδοχώρας των αστικών κέντρων της Λάρισας και σε μικρότερο βαθμό του Βόλου. Στη

συγκεκριμένη αυτή περιοχή κυριαρχεί ένα αστικό κέντρο με συνεχή ανάπτυξη και

σημαντικό αστικό εξοπλισμό για το μικρό μεγεθός του: η κωμόπολη των Φαρσάλων.

Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα της ανάπτυξης στο εσωτερικό της περιοχής

μελέτης τη διχοτομεί σε δύο αγροτικές ζώνες με βάση τα συστήματα παραγωγής και

23



τους ρυθμούς της ανάπτυξης η εκσυγχρονισμένη εντατική γεωργία στα πεδινά και τα

παραδοσιακά εκτατικά συστήματα παραγωγής στα ημιορεινά και στα ορεινά.

ΕΝΔΟΧΩΡΑ: Κοινωνικο-οικονομικές και χωρικές εξελίξεις

Η διαφοροποίηση του αγροτικού χώρου της περιοχής μελέτης και η θέση

της στη τυπολογία των αγροτικών χώρων.

Τα χαρακτηριστικά των ημιορεινών και ορεινών περιοχών που ανήκουν στις

μειονεκτικές περιοχές όπως τις έχει καθορίσει η Ε.Ε. ι (ιδιαίτερα το ανάγλυφο και το

κλίμα) τις οδηγούν σε μιά εξέλιξη στην οποία η γεωργία συναντάει δυσκολίες και

παίζει ένα ρόλο όλο και περισσότερο περιορισμένο. Φαίνεται ότι, οι φυσικοί

.,
παράγοντες που μειονεκτούν επηρεάζουν την αποδοτικότητα της παραγωγής', γεγονός

που προκάλεσε αρκετά γρήγορα μια τάση εγκατάλειψης του χώρου που μπορούμε να τη

θεωρήσουμε πιο σημαντική απο αυτή που εντοπίστηκε στις γειτονικές πεδινές ζώνες της

επαρχίας.(Γούσιος 1984).

Πράγματι, εκτός των πεδινών ζωνών στις οποίες εφαρμόστηκε ο αναδασμός και

υδραυλικές διευθετήσεις στο πλαίσιο μικρών χωροταξικών πολιτικών, η γεωργική

δραστηριότητα συναντά δυσκολίες: οι παραδοσιακές καλλιέργειες βρίσκονται σε κρίση

και επιβιώνουν μόνο με την ύπαρξη των επιδοτήσεων. Παράλληλα, παρατηρείται μια

ι Τα κριτήρια που χρησιμοποεί η Ε.Ε. για τον προσδιορισμό των μειονεκτικών περιοχών είναι τα εξής

:Οικονομικά: τελική γεωργική παραγωγικότητα ανά εκτάριο ωφέλιμης γεωργικής επιφάνειας και στο

μέτρο του δυνατού, ακαθάριστο εισόδημα της εκμετάλλευσης ανά γεωργική οικογενειακή μονάδα

εργασίας ίσοδύναμα ή κατώωτερα του 80% του εθνικού μέσου. Δημογραφικά: πυκνότητα πληθυσμού

ανά τετραγωνικό χλμ. κατώτερη του 50% του εθνικού μέσου (Medef 1992).

2 Υποδιαιρέσεις mς μειονεκτικής ζώνης;, - Ορεινή ζώνη της οποίας το υψόμετρο ξεπερνά τα 1200 μ.,

Ζώνη πρανής συνεχόμενη της ορεινής ζώνης της οποίας όμως το υψόμετρο είνει κατώτερο των 600 μ.,

ζώνες ξηρασίας οι οποίες αντιστοιχούν στις μεινεκτικές ζώνες που υπόκεινται στο μεσογειακό κλίμα. Τα

κριτήρια αυτά βασίζονται κυρίως στην αναγνώριση των φυσικών δυσκολιών οι οποίες προκαλούν μείωση

της απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μιά σημαντική έξοδο καθώς και την εγκατάλλειψη της

αξιοποίησης του εδάφους.
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τάση μείωσης και γήρανσης του πληθυσμού, ενώ οι γεωργοί που απόμειναν διαθέτουν

πλέον διασπαρμένη και κατακερματισμένη γεωργική γη και μικρές οικονομικές

δυνατότητες.

Σ'αυτούς
,

τους χωρους, αν συνδέσουμε τις πολυάριθμες παραδοσιακές

καλλιέργειες (σιτηρά, κτηνοτροφία) με την απομόνωση των νέων γεωργών, μπορεί να

υποστηριχθεί ότι οι εκμεταλλεύσεις δεν είναι σε θέση να ανανεώσουν καινοτομικά τις

τεχνικές τους,να οργανωθούν,ιδιαίτερα για την καλύτερη εμπορία των προϊόντων τους

στην αγορά. Αλλωστε και οι δημόσιοι οργανισμοί, που είναι προσανατολισμένοι προς

τον εκσυγχρονισμό των δυναμικών ζωνών, σχεδόν εγκατέλλειψαν τις ορεινές και ένα

μέρος από τις ημιορεινές περιοχές τις περισσότερο περιθωριοποιημένες, θεωρώντας ότι

η γεωργία σ' αυτές τις ζώνες δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι αποδοτική και

ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά.(Γούσιος 1996)

Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, ένα μεγάλο μέρος του ημιορεινού και ορεινού

αγροτικού χώρου εξελίχθηκε σε εγκατελλειμένο τοπίο το οποίο παρουσιάζεται αρκετά

ευαίσθητο στη διάβρωση και στη φωτιά: ο κίνδυνος πυρκαγιών παρουσιάζεται όλο και

, ,
περισσοτερο εμφανης.

Παρουσιάζονται επομένως κατά τρόπο εμφανή τρία σύνολα αγροτικών χώρων

,
στην περιοχη:

1. Ο πρώτος αντιστοιχεί στις αρδευόμενες πεδιάδες ( και με αναδασμό) οι οποίες

είναι σε θέση με το γεωργικό δυναμικό τους και την επαγγελματική τους οργάνωση - να

αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που επιβάλλουν η Παγκόσμια

Οργάνωση Εμπορίου και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στο εσωτερικό της

, ,
παγκοσμιας αγορας.

2. Ενας δεύτερος χώρος αντιστοιχεί στις εγκαταλλειμένες περιοχές χωρις η

γεωργία να προσφέρει πλέον εναλλακτική λύση, και στις οποίες ο οικοκολογικός

έλεγχος έχει χαθεί. Στους χώρους αυτούς εναλλάσονται φάσεις χερσοποίησης και
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πυρκαγιών των οποίων η συχνότητα και η έκταση θα αυξηθούν λογικά στο μέλλον.

Αφορά περισσότερο τις Β.Α. και τις Νότιες περιοχές της Επαρχίας.

3. Τέλος, ο τρίτος χώρος-τύπος αντιστοιχεί σε μια γεωργία ξηρική και σε μια

παραδοσιακή στη μεγάλη πλειοψηφία της κτηνοτροφία (εκτός από κάποιες εντατικής

μορφής, αγελαδοτροφικές μονάδες), το μέλλον της οποίας είναι αβέβαιο ενώ η

λειτουργία της σήμερα εξασφαλίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος απο την μερική

απασχόληση ηλικιωμένων γεωργών.
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α. Παραγωγική κατάσταση της περιοχής και οικονομική ενσωμάτωση

Πρωτογενής Τομέας: χωρικές επιπτώσεις της γεωργικής ανάπτυξης 1961-1991

Ιστορική ανάλυση τη, γεωΡΥικής ανάπτυξη, 1961 - 1991

Και μόνο η σύγκριση των πινάκων οι οποίοι εμφανίζουν την διάθρωση της

γεωργικής παραγωγής κατά τα έτη 1961 - 1991 φανερώνει τις σημαντικές αλλαγές και

τους ριζικούς μετασχηματισμούς που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό της περιοχής

μελέτης.

Η αύξηση των καλλιεργούμενων εδαφών οπως δείχνουν οι πίνακες που

ακολουθούν, οι νέες βιομηχανικές καλλιέργειες, η χρήση λιπασμάτων, η εκμηχάνηση σε
•

συνδυασμό με την άρδευση άλλαξαν ριζικά την εικόνα και το γεωργικό τσπίοτης

περιοχής. Μείωσαν σημαντικά την εκτατική καλλιέργεια των δημητριακών και

εξαφάνισαν την προβατοτροφική ή/και την αγελαδοτροφική μονάδα παραγωγής που

ήταν ενσωματωμένη στην γεωργική οικογενειακή εκμετάλλευση.

EE.έλι~ πις; Kαλλι~oύιιε~έκτασηι:. στο σύνολο πις; επαο-νία
~ Ετος Ι 96 Ι Ι 97 Ι % 198 Ι % Ι 99 Ι %-.

Αριθ.Στρε ~

435324 467676 7,43 482000 3, Ι , 493384 2.36. . . ~ .

πηγή: ΕΣγΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Ε έλ~καλλιεργούιιενη' έκτασ.!lS. :ην πεδινή ;"ών1

~ _. Ετος 1961 1971 % 1981 Ο/ο 1991 %
Αριθ.Στρε

154300 158310 2,59 162800 2,83 164657 Ι, Ι 4

πηγή: ΕΣγΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Ωμως, οι αλλαγές αυτές δεν αφορούνπαρά μόνο την πεδινή ζώνη της επαρχίας και

ένα μέρος των ημιορεινών γειτονικών τμημάτων της. Το υπόλοιπο ημιορεινό και ορεινό

τμήμα της επαρχίας χαρακτηρίζεται όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο από
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την διατήρηση μιας παραδοσιακής προβατοτροφίας και προπαντός την εκτατική

καλλιέργεια των δημητριακών η οποία ωστόσο εκμηχανίζεται σημαντικά.

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ βρήκε την πεδινή ζώνη της επαρχίας σημαντικά

αξιοποιημένη τόσο από πλευράς οικογενειακών υποδομών ( αποξηραντικά έργα,

αναδασμός, ηλεκροδοτικό δίκτυο κλπ ) όσο και από πλευράς εκσυγχρονισμού των

οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Γεωργική ανάπτυξη στο εσωτερικό της επαρχίας Φαρσάλων.

Η πρόοδος της γεωργίας στο εσωτερικό της επαρχίας Φαρσάλων ακολούθησε

εντατικούς ρυθμούς από το 1960 μέχρι σήμερα.Η πορεία αυτή
•

μπορουμε να τη

χωρίσουμε σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά την προενταξιακή περίοδο 1960-1981 και

,
η δεύτερη τη περίοδο ένταξης 1981 μέχρι σήμεραΌ

Στη πρώτη περίοδο, η επαρχία εκσυγχρονίζει τις εκμεταλλεύσεις των σιτηρών

με γρήγορη εκμηχάνιση, ενώ μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η κτηνοτροφία και το ζωϊκό

κεφάλαιο ιδιαίτερα στη πεδινή ζώνη. Παράλληλα, αρχίζουν ν'αναπτύσσονται όλο και

περισσότερο οι βιομηχανικές καλλιέργειες με πρώτες το βαμβάκι και τα ζαχαρότευτλα

ακολουθώντας την ανάπτυξη της άρδευσης.

3 Ομως, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι ήδη από το 1977 όταν ορίζεται η μεταβατική περίοδος

μέχρι την ένταξη, μερικά προϊόντα (σιτάρι, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι), από τα βασικά της επαρχίας

αρχίζουν να επηρεάζονται όπως δείχνουν και οι σχετικοί πίνακες.
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Η άρδευση: παράγοντας προόδου και άνισης ανάπτυξης.

Είναι γνωστό για τον μεσογειακό και τον ελληνικό αγροτικό χώρο ότι η

επέκταση της άρδευσης αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της γεωργίας στη

μεταπολεμική περίοδο.

Στην Ελλάδα το κράτος προσπάθησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 να

αναπτύξει την άρδευση χωρίς όμως οι προσπάθειές του να καταλήξουν σε σημαντικές

συγκεκριμένες πολιτικές και χωροταξικές παρεμβάσεις συλλογικού χαρακτήρα.

Αντίθετα, φαίνεται ότι προτιμήθηκε η πολιτική ενίσχυσης σε ατομικό και οικογενειακό

επίπεδο.(Γούσιος 1994)

Αυτό αποδεικνύει η εξέταση της ανάπτυξης της άρδευσης και στη Θεσσαλία

και ειδικότερα στη περιοχή μελέτης μας.

Εξέλιξη των αρδευόμενων εκτάσεων ως προς το σύνολο της καλλιεργού-

μεν ;γης !!lS.επ~ια
Ετος 1961 1971 1981 1991

Αριθμός 56776 69105 116978 201830
Στρεοι οι άτων

% 12,9 14,8 24,3 40,84

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Πράγματι, το ελληνικό κράτος αυτή τη περίοδο ζήτησε από την ελβετική

εταιρία E1ectrowatt την εκπόνηση μελέτης για την άρδευση της Θεσσαλίας. Η μελέτη

αυτή κατέληξε στην πρόταση δημιουργίας μικρών φραγμάτων για τη συγκέντρωση των

υδάτων και στη συνέχεια την άρδευση πεδινών και ημιορεινών περιοχών.

Η θέση ενός απο τα φράγματα αυτά είχε προσδιορισθεί στην τοποθεσία

Παλεοδερλι, νοτιο-ανατολικά της επαρχίας Φαρσάλων.(Sίνίgnοn , Θεσσαλία)

Παρ'όλα αυτά, η μελέτη αυτή καθώς και οι προτάσεις της δεν υλοποιήθηκαν

από το ελληνικό κράτος. Αντίθετα, μπροστά στην απαίτηση για άναπτυξη άρδευσης

από τους παραγωγούς, επιλέχθηκε η λύση της δανειοδότησης των γεωργικών εκμεταλ

λεύσεων για δημιουργία οικογενειακών συστημάτων άρδευσης. Χρηματοδοτήθηκε

κατ'αυτό το τρόπο η διάνυξη αρτεσιανών, η αγορά μηχανών για την άντληση του νερού,
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και τα υπόλοιπα εφόδια για την άρδευση όπως σωλήνες και μπέκ, σε οικογενειακό

επίπεδο.

Στη μελέτη μας, δεν θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε και εκτιμήσουμε τις

επιπτώσεις αυτής της επιλογής στην γεωργική εκμετάλλευση και στο κόστος των

επενδύσεων που ανέλαβε η αγροτική οικογένεια για την άρδευση των καλλιεργειών της.

Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να προσδιορίσουμε τ'αποτελέσματα αυτής της

προόδου όπως αυτά προβάλλονται και διαφοροποιούνται στο εσωτερικό της επαρχίας.

(Γούσιος 1994)

Η πολιτική που ακολουθήθηκε από το ελληνικό κράτος στο ζήτημα της

άρδευσης της επαρχίας είχαν σαν αποτέλεσμα, οι αρδευόμενες ζώνες να περιορισθούν

στην πεδιάδα και ελάχιστα στις γειτονικές ημιορεινές.

Ποσοστιαία σχέση πεδινης ζώνης & συνόλου επαρχίας ως προς την

ε έλ~των α 3δευό ενων εκτάσεων

Ετος 1961 1971 1981 1991

% 71.8 61.2 58.9 60,54

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Όπως δείχνει και ο πίνακας του παραρτήματος που παρουσιάζει το σύνολο των

αρδευόμενων εκτάσεων κατά κοινότητα, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της

ομάδας των κοινοτήτων που έχουν το σύνολο της έκτασής τους στην πεδιάδα και όπου

το ποσοστό αρδευόμενης έκτασης φθάνει το 100%, της ομάδας των κοινοτήτων που

μοιράζονται τις εκτάσεις τους μεταξύ πεδινών και ημιορεινών τμημάτων της επαρχίας

όπου οι αρδευόμενες εκτάσεις μειόνονται σημαντικά, και τέλος

Ποσοστιαία σχέση ημιορεινής και ορεινής ζώνης & συνόλου επαρχίας

πηγη: ΕΣΥΕ. Εθνικες απογραφες γεωργιας

ω προ ν ε.έλιΕ.τι των αρδευόμενων εκτάσεων

Ετος 1961 1971 1981 1991

Σύνολο Καλλιεργ. 281024 309336 319200 328727
•

εκτασεων

Αρδευόμενες εκτάσεις 15989 26766 48019 79622

% 5.7 8.6 15 24,2
• • • •
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οι ορεινές όπου τα ποσοστά άρδευσης είναι αρκετά χαμηλά, ιδιαίτερα όταν το

συνδυάσουμε με τη μικρή έκταση της καλλιεργούμενης γης σ'αυτές. Ο παραπάνω

πίνακας φανερώνει ότι οι ημιορεινές και ορεινές περιοχές βρίσκονται αρκετά πιο κάτω

σε ποσοστά άρδευσης απο τις αντίστοιχες πεδινές.

Εκμηχάνιση

Με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει για τη περιοχή , η εκμηχάνιση των

οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ο εκσυγχρονισμός τους που άρχισαν

στις αρχές του 1950 ολοκληρώθηκαν περίπου σε δύο φάσεις. Η πρώτη γύρω στις αρχές

του 1970 και η δεύτερη στα μέσα περίπου του 1980. (Γούσιος 1994)

Η εκμηχάνιση των καλλιεργειών στο σύνολο της επαρχίας όσο και της

άρδευσης στα πεδινά φθάνει σε υψηλά επίπεδα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτή

η εκμηχάνιση αφορά το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή

τομέα εκτός από την κτηνοτροφία που όπως αναφέραμε παραπάνω συνεχίζει να

παραμένει εκτατική και παραδοσιακή

καθημερινή και ετήσια βάση4.

, , , "
εχοντας αναγκη απο εργατικα χερια σε

Αυτός ο εκσυγχρονισμός απελευθέρωσε σημαντικά τον παραγωγό από τις

υποχρεώσεις που παραδοσιακά τον δέσμευαν και επηρέασε άμεσα τη δυνατότητα

μετακίνησής του. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά, με την

ολοκλήρωση της εκμηχάνισης στην επαρχία απο τα τέλη της δεκαετίας του 1970,

δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς και στις οικογένειές τους να μην ταυτίζουν το

χώρο κατοίκησης με το χώρο απασχόλησης.

4 Η χρησιμοποίηση των στατιστικών πηγών που αναφέρονται στην εκμηχάνιση δεν θεωρούμε

ότι μπορεί να δείξει αυτή την εξέλιξη γιατί στη περίοδο που αναφερόμαστε (Ι 96 Ι - Ι 99 Ι) υπήρξε

σημαντική πρόοδος στη τεχνολογία η οποία εκφράστηκε για τη περίπτωσή μας σε μεγαλύτερα σε δύναμη

και αποτελεσματικότητα μηχανήματα και επομένως στη σταδιακή μείωση του αριθμού τους ιδιαίτερα

μετά το Ι 98 Ι .. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι η διαφορά στις καλλιέργειες μεταξύ της πεδιάδας και

των υπόλοιπων περιοχών της επαρχίας {ημιρεινά, ορεινά} οδήγησε στην αγορά διαφορετικών

μηχανημάτων των οποίων η ποσοτική σύγκριση δεν είναι δυνατή. Πάντως, όπως αναφέρουμε πιο κάτω

τα επίπεδα εκμηχάνισης και για τις δύο περιοχές είναι σε γενικές γραμμές υψηλά.
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Η παράλληλη ανάπτυξη του μοναδικού αστικού κέντρου της περιοχής

αποτέλεσε στην πραγματικότητα τον πόλο έλξης ως τόπος κατοίκησης ενός σημαντικού

αριθμού από τους παραπάνω παραγωγούς και τις οικογένειές τους, όπως θα δούμε στο

κεφάλαιο για τις δημογραφικές εξελίξεις και τη γεωγραφική κινητικότητα των κατοίκων

της αγροτικής ενδοχώρας της κωμόπολης.

Στη δεύτερη περίοδο, επιταχύνονται οι αλλαγές στο εσωτερικό και της

επαρχίας και των εκμεταλλεύσεων. Παρατηρούμε στους παρακάτω πίνακες ότι

διαφοροποιούνται
,

οριστικα τα

,
παραγωγικα

,
συστηματα μεταξύ πεδινών και

ημιορεινών/ορεινών
,

περιοχων. Στις
,

πρωτες εξαφανίζεται σχεδόν
,

οριστικα η

κτηνοτροφία και κυριαρχεί πλέον η μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού με πλήρη

εκμηχάνιση. Στις δεύτερες, η μεγάλη πλειψηφία των εκμεταλλεύσεων περιορίζεται

στην καλλιέργεια των σιτηρών και οι υπόλοιπες στην κτηνοτροφία (Γούσιος 1984)

ΕΕ.έλιΕ.η τnς κ νοτροφίας σε επίπεδο επα ίας

Ετος 1961 1971 1981 1991

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ 7170 5420 2538 1865

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 105200 114350 81915 67080
πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

EE.έλι~~ της κτηνοτ ο ία i.!!lS.πεδ~ώ...Y!li
Ετος 1961 1971 1981 1991

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ 2323 2174 612 449

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 16070 11670 10028 Ι Ι 4 Ι 5

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Ποσοστιαία σ1έσ πεδι .ζώνηl & συνόλου επα ίας ως π ος τ ν εΕ.έλιΕ.η τnς κτηνο

Ετος 1961 1971 1981 1991

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ 32,4 40, Ι 24,2 24,07.

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 26,4 19,8 19, Ι Ι 7,0 Ι

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας
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αγελαδοτροφία σε 9 Koιν~τε ,ης πεδιάδα και των wορειν

ΕΤΟΣ 1961 1971 1981 1991
ΚΟΙΝΟΤ.

Βαμβακού 163 Ι Ι Ο 33 33
Βασιλή 55 30 3 7
Κατοχ.ώρι Ι 18 91 22 12
Μ. Ευίδριο 87 68 14 134
Πολυνέριο 73 73 52 83
Ρευματιά 37 45 17 •

Σιτόχωρο 86 82 19 5
Σταυρός 152 125 55 30
Υπερεία 79 66 17 15

Πίνακας: Εξέλιξη του αριθμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
•

με ων.

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Εξέλιξη του αριθμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με προβατοτροφία σε 9 κοινότητες της πεδιάδας και των
•

ημιορεινων.

ΚΟΙΝΟΤ. Βαμβακού Βασιλή Κατο- Μ. Πολυνέρ Ρευμα Σιτό- Σταυρός Υπερεία

ΕΤΟΣ χώρι Ευίδριο
•

χωροι τια

1961 62 18 69 59 67 29 50 87 55
1971 85 6 36 29 39 10 27 45 35
1981 8 2 6 9 4 3 4 7 12
1991 4 Ι 3 5 4 2 3 6 6

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Τέλος, για όλες τις
,

σιτοπαραγωγικες εκμεταλλεύσεις
, ,

παρατηρειται ενα

σημαντικό πέρασμα από το μαλακό στο σκληρό σιτάρι και αντίστοιχη

κτηνοτροφικών φυτών σαν αποτέλεσμα της μείωσης της κτηνοτροφίας.

,
μειωση των

Ε έλι των δημητριακών καλλιεργειών στο σύνολο..!!l.S,επαn~ίω:

Ετος Ι 96 Ι Ι 971 Ι 98 Ι Ι 99 Ι

ΣΙΤΑΡΙ Σκληρό - 62000 205907 224713
Μαλακό 252313 253000 68774 -

ΚΡΙΘΑΡΙ 37848 87777 71446 38446

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφέςγεωργίας

τις :!!Il!!1.TI)ιακε κα ιεργειε

Ετος 1991 %

ΣΙΤΑΡΙ 38284 17,03

ΚΡΙΘΑΡΙ 226362 58,86

Ποσοστιαία σχέση πεδινης ζώνης & συνόλου επαρχίας το 1991 ως προς

δ . λλ .

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας
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Αυτές οι αλλαγές προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό μετά το 1981 και από την

εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η οποία περιλαμβάνει περιορισμούς για

ορισμένα προϊόντα όπως τα ζαχαρότευτλα και επιδοτήσεις για άλλα όπως το σκληρό

σιτάρι και το βαμβάκι. Αν το πέρασμα των παραγωγών κατά τρόπο μαζικό από το

σκληρό στο μαλακό σιτάρι δεν σήμαινε σε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα

καλλιεργειών, οι περιορισμοί στα ζαχαρότευτλα οδήγησαν στην επικράτηση της

μονοκαλλιέργειας του βαμβακιού αλλά και στη μείωση του χρόνου απασχόλησης των

παραγωγών στην εκμετάλλευση .

. Ε έλ~των 8ΙΟ$ανικών Kαλλι~ειών σε επίπεδο επα..ε!ία

~.~~Oζ Ι 96 Ι Ι 97 Ι Ι 98 Ι Ι 99 Ι

Εκτ/Ποοιον ~

ΒΑΜΒΑΚΙ 54332 48746 89488 187287

ΝΤΟΜΑΤΑ 445 - - 7358

ΤΕΥΤΛΑ 1646 15446 5018 931

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

απο υτου αρι ,μου και ω ποσοστο ω προ το συνο 0.1!lS.επα
Σύνολο Πεδινή ζώνη %

Εκτ/Προιον επαρ)'ία

ΒΑΜΒΑΚΙ 187287 110.915 59,22

ΝΤΟΜΑΤΑ 7358 350 4,75

ΤΕΥΤΛΑ 931 --

Οι Βιομηχανικές καλλιέργειες σε στρεμματα της πεδινής ζώνης το 1991
σε .λ θ' . . λ ίας.

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφές γεωργίας

Το συμπέρασμα που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι αυτές οι αλλαγές ενώ στο

επίπεδο των επενδύσεων, των αποδόσεων και των εισοδημάτων είναι σημαντικά

διαφορετικές μεταξύ των πεδινών από τη μια και των ημιορεινών και ορεινών από την

άλλη, ωστόσο και στις δύο περιοχές επέτρεψαν μια σημαντική απελευθέρωση του

χρόνου εργασίας των παραγωγών ενώ αποδέσμευσαν σε μεγάλο βαθμό τα υπόλοιπα

μέλη της οικογένειας.
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Δημιουργήθηκαν κατ'αυτό το τρόπο οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για

μετακίνηση για ένα μεγάλο μέρος των αγροτικών οικογενειών προς κέντρα με καλύτερη

δυνατότητα επικοινωνίας και εξυπηρετήσεων.

Ενα μικρό μέρος εγκαταστάθηκε σε κεφαλοχώρια, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία

επέλεξε την πρωτεύουσα της επαρχίας τα Φάρσαλα. Η επιλογή αυτή ευνοήθηκε και από

το γεγονός ότι τα Φάρσαλα εκτός του ότι αποτελούν το μοναδικό αστικό κέντρο, η θέση

, " , , ,
τους στο κεντρο της επαρχιας επιτρεπει μια σχετικα γρηγορη επικοινωνια και με τα πιο

απομακρυσμένα χωριά η οποία σε χρόνο μετάβασης δεν ξεπερνά για τα περισσότερα τα

20 λεπτά.(Τοπική Έρευνα)

Αυτές οι μετακινήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού στα

περισσότερα χωριά της επαρχίας μετά το 1970 και ιδιαίτερα το 1990 που σε ορισμένες

περιπτώσεις μικρών οικισμών έφθασε μέχρι τη σχεδόν συνολική εγκατάλλειψη ως τόπο

κατοικίας.(Πυργάκια, Άυρα, Άγ. Αντώνιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός, Αγία Τριάδα)

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ενώ η πλειοψηφία του γεωργικού

πληθυσμού της πεδιάδας λόγω των υψηλών εισοδημάτων επιλέγει τη πόλη των

Φαρσάλων περισσότερο ως τόπο κατοικίας, ο πληθυσμός των ημιορεινών και των

ορεινών στρέφεται μετά τη κατοίκηση σ'αυτή και προς την αναζήτηση

συμπληρωματικού εισοδήματος. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει φυσικά και για τους νέους

της πεδιάδας με μικρή σε μέγεθος και άρα μικρού εισοδήματος εκμετάλλευση.

Συμπέρασμα για τον γεωργικό χώρο: δύο γεωργίες.

Το πρόβλημα που μπαίνει για το μέλλον των γεωργικών δραστηριοτήτων αφορά

τελικά και τις δύο γεωργίες που υπάρχουν σήμερα στο εσωτερικό της επαρχίας

Η πρώτη είναι μια γεωργία όπως αναφέραμε και πιο πάνω, σύγχρονη και με αλλά

και αρκετό δυναμισμό που επιτρέπει αισιοδοξία για το μέλλον της.

Ομως, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει οι κατάλληλοι φορείς να μπορούν

να υποστηρίξουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις τεχνολογικές δομικές (διαρθρωτικές)
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και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές απαραίτητες για την εξασφάλιση της θέσης τους
,

στην αγορα.

Η δεύτεQIL παρουσιάζει ένα αβέβαιο μέλλον : πράγματι, η προοδευτική μείωση

της δραστηριοποίησης μερικής απασχόλησης των ηλικιωμένων γεωργών θέτει το

πρόβλημα της διαδοχής και της συνέχισης δραστηριοτήτων που θεωρούνται σημαντικές

για τη διαχείριση του χώρου.

Με όρους χωρικής οργάνωσης, τρείς λόγοι ενισχύουν τη δομική υποστήριξη μιας

, ,
τετοιας γεωργιας:

1. Αποτελεί το καλύτερο όπλο για τον οικολογικό έλεγχο τέτοιων χώρων,

ιδιαίτερα στο θέμα" πίεση - πυρκαγιές".

,
τον αγρο-τουρισμο και

2. Μπορεί να αναπτύξει μια ολόκληρη σειρά

παραγωγές για τις οποίες υπάρχει το ενδιαφέρον από

καταναλωτές που αναζητούν την ποιότητα.

απο 11 '"τυποποιημενες

3. Επιτρέπει τη διατήρηση των τελευταίων πυρήνων ενεργών ικανών να

προσδιορί-σουν την εγκατάσταση ενός πληθυσμού σ'αυτές τις ζώνες οι οποίες χωρίς

αυτόν θα περάσουν σε κατάσταση ερήμωσης.

ΠαρΌλα αυτά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι:

. Η παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων έχει ελάχιστα την υποστήριξη γεγονός

που οδηγεί στην προοδευτική υποβάθμιση και εξαφάνιση.

Τα μέτρα που θα πρέπει να υπάρξουν για τη διατήρηση μιας παραγωγικής και

διαχειριστικής γεωργίας του χώρου συνδέοντας με την ανάπτυξη εξειδικευμένων

μορφών για τη λειτουργία της χωρικής διαχείρισης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα

πρέπει προηγουμένως οι αρμόδιοι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς να καθορίσουν

ζώνες στο πλαίσιο αυτού του στόχου.

- με τη προσπάθεια οι ενδιαφέρουσες παραγωγές να γίνουν αντικείμενο

στρατηγικών εξειδίκευσης και να επωφεληθούν γι' αυτό των απαραίτητων ενισχύσεων.
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β. Δημογραφικές και χωρικές εξελίξεις της ενδοχώρας: αξιοποιημένος και

μη αξιοποιημένος χώρος.

Η σύγκριση των απογραφών πληθυσμού του 1961 και του 1981 είναι σημαντική

γιατί περιλαμβάνει την αρχή και το τέλος της περιόδου της μεγάλης γεωργικής και

αγροτικής εξόδου.

Η επαρχία φθάνει το 1961, τον αριθμό των 27.220 κατοίκων, που αποτελεί το

μεγαλύτερο σημείο στη δημογραφική της ιστορία. Το γεγονός αυτό είναι το αποτέλεσμα

μιας σημαντικής δημογραφικής αύξησης που γνωρίζει η επαρχία μεταξύ 1951 - 1961

μετά από μια δεκαετία κατοχής και πολέμου.Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 11,4 του

πληθυσμού του νομού, στο 3,9 του συνόλου της θεσσαλίας, και ο οποίος ζεί αντίστοιχα

στο 13,5 του εδάφους του νομού και στο 5,3 της Θεσσαλίας.

Αντίθετα, στα 1981 ο πληθυσμός της δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο το 8,7% και

3,1% αντίστοιχα. Σε επίπεδο νομού η γενική πυκνότητα αυτού του πληθυσμού που

ανέρχεται σε 30,8 κατ/km2 είναι κατώτερη από εκείνη του διαμερίσματος (45,7

κατ/km2) και της περιφέρειας Θεσσαλίας ( 48,5 κατ/km2).

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στο

εσωτερικό της επαρχίας. Η απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ του 1961 δείχνει ότι η

μεγάλη πλειοψηφία των κοινοτήτων που ο πληθυσμός τους αυξήθηκε πάνω από 10%

βρίσκεται στην πεδινή ζώνη και στα οριά της.

Κατά την περίοδο 1940 - 1961 η δημογραφική εξέλιξη της περιοχής μελέτης

επηρεάστηκε από δύο φαινόμενα. Πρώτον η εμφάνιση ενός σημαντικού αριθμού

οικογενειών απασχολούμενων με την κτηνοτροφία και ορεινής καταγωγής οι οποίες

εγκαταστάθηκαν στην πλειοψηφία τους στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη. Δεύτερον, από

την σημαντική αύξηση της κωμόπολης των Φαρσάλων η οποία οφείλεται στην οριστική

εγκατάσταση πολλών οικογενειών από τους οικισμούς της επαρχίας, οι οποίες
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βρίσκοντας καταφύγιο σ' αυτή κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου προτίμησαν με

το τέλος του να μην ξαναγυρίσουν στα κατεστραμμένα νοικοκυριά και χωριά

τους.(Sίvίgnοn: Θεσσαλία)

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η

μεγάλη αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με τη κατάσταση και τις παραγωγικές δομές

στον πρωτογενή τομέα θα προσδιορίσει την δημογραφική εξέλιξη της περιοχής μελέτης

: η στενότητα γης, οι νέες τεχνικές και εκμηχάνηση τοποθετούν ήδη την επαρχία αυτή

σε εκείνες τις περιοχές που σε λίγα χρόνια θα τροφοδοτήσουν την αγροτική έξοδο προς

τις; μεγάλες πόλεις. Αυτές θά επωφεληθούν δημογραφικά με πρώτη, τη πρωτεύουσα της

χώρας, πολύ περισσότερο από ότι οι μικρές σε μέγεθος πόλεις τύπου Φαρσάλων.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι έστω και αν η επαρχία γνωρίζει την μεγαλύτερη

δημογραφική ανάπτυξη το 1961 η μείωση του ποσοστού του νεαρού πληθυσμού που

παρατηρείται σ'αυτή τη περίοδο, φανερώνει τα πρώτα βήματα αυτής της περιοχής προς,

τη μείωση του ποσοστού γεννητικότητας, τη γήρανση του πληθυσμού(Γούσιος Δ. 1984).

Η εξέταση της δημογραφικής εξέλιξης κατά την περίοδο που ακολουθεί το 1961

δηλαδή 1971 - 81 - 91, φανερώνει πιο συγκεκριμένα τις νέες χωρικές διαφοροποιήσεις

που εμφανίζονται στην επαρχία με βάση τις πληθυσμιακές κατανομές. Οι εξελίξεις

αυτές έχουν πλέον ξεκάθαρα ως βάση απόκλισης 3 χωρικές ενότητες : την

ημιορεινορεινή και την πεδινή ζώνη και την πόλη των Φαρσάλων.

Μεταξύ 1961-1981 η διαδικασία της αγροτικής εξόδου σημαίνει το τέλος της

περιόδου εποίκισης της πεδιάδας και των άλλων τμημάτων της επαρχίας αλλά ιδαίτερα

την απελευθέρωση όπως ανφέραμε πιο πάνω ενός σημαντικού τμήματος των εργατικών

χεριών εξ' αιτίας των αλλαγών που προκάλεσε η αποδιάθρωση του παραδοσιακού

παραγωγικού συστήματος και το τέλος των κοινωνικοοικονομικών πρακτικών της

αγροτικής οικογένειας από την εποχή του τσιφλικιού (Γούσιος 1984).
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Πίνακες δημογραφικής εξέλιξης των κοινοτήτων για τη περίοδο 1971-1991 και με βάση την

κατανομή τους σε πεδινές, πεδινές-ημιορεινές, ημιορεινές και ορεινές.

πηγη: ΕΣΥΕ απογραφη πληθυσμου 1971 και 1981

Κοινότητες των οποίων σύνολο της εκτασής τους βρίσκεται στην πεδινή

ζώνη και η δημογραφική τους εξέλιξη μεταξύ 1971-1991

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 71-81 81-91 71-91

Κ.Αγ.Γεωργίου -3.7 -3 Ι -6.8,

Κ.Βαmλή -7. Ι -2 2 -14.5,

Κ.Κατωχωρίου -7.2 1.9 -5,3

Κ.Μεγάλου Ευυδρίου 23.4 -4,8 14.7

Κ.Πολυνερίου -7 -9.5 15.8

Κ.Σταυρού 3.2 -17 14.3

Κ.Υπερείας -9.2 6,5 -3 3,
• • •

Αντίθετα οι κοινότητες της ημιορεινής ζώνης μένουν στάσιμες ή χάνουν ένα μικρό

μέρος από τον πληθησμό τους σ'όλη τη διάρκεια της εικοσαετίας 1971-1991. ανάλογα

με τη θέση τους στα ριζά ή στα ψηλότερα μέρη των ημιορεινών ζωνών. Πράγματι, αν

παρατηρήσει κανείς τους πίνακες των κοινοτήτων που βρίσκονται στις δύο αυτές ζώνες,

θα διακρίνει ότι η μείωση του πληθυσμού είναι πιο σημαντική τη δεκαετία

πηγη: ΕΣΥΕ απογραφη πληθυσμου 1971 και 1981

Κοινότητες των οποίων η εκτασή τους κατανέμεται μεταξύ της πεδινής και

ιοι>εινη, πει>ιο
•

και n δημΟΥιιαφική τoυ~ ε, έλι ~η μετα, ύ 1971-1991
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 71-81 81-91 71-91

Κ.Βαμβακούς -5.5 -2,2 -7.6

Κ.Βρυmών -Ι 1.8 -75 -18.5,

Κ.Ζωοδοχου Πηγής -20. Ι -Ι 0.8 -28.8

κ.κρήνης -39,5 -9.1 -45

Κ.Ρευματιάς -8 -5,7 -13.3

Κ.Σιτοχωρίου 0,3 -4 9 -4 5, ,
• • •

1971-1981 και για τις δύο ζώνες απ'ότι την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, και για

τις δύο δεκαετίες, η μείωση αυτή παρουσιάζεται πολύ πιο σημαντική για τις κοινότητες

που βρίσκονται όπως αναφέραμε στα υψηλότερα ημιορεινά μέρη.
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πηγη: ΕΣΥΕ απογραφή πληθυσμού 1971 και 1981

Κοινότητες που το σύνολο της εκτασής τους βρίσκεται στην ημιορεινή ζώνη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 7 Ι -8 Ι 8 Ι -91 7 Ι -91

Κ. Πολυδαμείου -ι 04 -Ι - Ι 1.3,

Κ.Ναρθακίου -0,9 6,5 5,5

Κ.Δασολόφου - Ι 4.8 -3 Ι - Ι 7,5,

Κ.Ερετρίας -13 -9 -20.9

κ.Κάτω Βασιλικών - Ι 74 -5 2 -2 Ι.8• ,

Κ.Αμπελείας - Ι 6, Ι -9,5 -24

Κ.Δένδρων -29.9 -72 -35,

Κ.Διλόφου - Ι 7.9 4. Ι - Ι 45,

Κ.Νεράιδας - Ι 96 - Ι 72 -335, , ,
•

Τέλος, όπως παρατηρούμε στο τελευταίο πίνακα που ακολουθεί οι κοινότητες που

το σύνολο της εκτασής τους βρίσκεται στην ορεινή ζώνη γνώρισαν μεταξύ 1971 και

1981 την πιο μεγάλη μείωση που φθάνει κατά μέσο όρο το 38%. Η μείωση αυτή

συνεχίστηκε με την ίδια ένταση σ'όλη τη διάρκεια της παραπάνω εικοσαετίας.

Κοινότητες που το σύνολο της εκτασής τους βρίσκεται στην ορεινή ζώνη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 7 Ι -8 Ι 8 Ι -9 Ι 7 Ι -91
Κ.Καλλιθέαι:; -24 -228 -4 Ι 7, ,

κ.Σκοπιά -22,9 - Ι 2,6 -32.6
πηγή: ΕΣΥΕ απογραφή πληθυσμού 1971 και 1981

Η μείωση αυτή των ορεινών κοινοτήτων συνδέεται επίσης με το γεγονός ότι ένα

μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους ήταν πρώην νομάδες κτηνοτρόφοι που εγκαταστά

θηκαν στη περιοχή αυτή και έγιναν ιδιοκτήτες γης ή απέκτησαν το δικαίωμα νομής

πάνω στα κρατικής ιδιοκτησίας λειβάδια αυτής της περιοχής. Αυτοί οι πληθυσμοί

φαίνεται ότι ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να εγκαταλείπουν τα χωριά τους μετά το 1960.

Όμως, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτών των περιοχών στο σύνολό

τους, η μεγάλη πλειοψηφία των αναχωρήσεων των γεωργών άρχισε τη στιγμή της

διαδικασίας και της ολοκλήρωσης από την οικογένεια του εκσυγχρονισμού της

αγροτικής της εκμετάλλευσης.

Ωστόσο εκείνο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι ο τόπος

προορισμού των αναχωρήσεων αυτών για την περίοδο 1961 - ώς τα τέλη της δεκαετίας

του 1970 είναι η Αθήνα και δευτερευόντως η Λάρισα και ο Βόλος. Όπως φαίνεται και
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από την Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθυσμός των Φαρσάλων για την παραπάνω περίοδο

παραμένει στάσιμος με μικρή ενδεχόμενη αύξηση από μια εσωτερική μετακίνηση

πληθυσμού την οποία ΕΣγΕ δεν εντοπίζει.

Σ' αυτή την περίοδο, η πρόοδος του γεωργικού τομέα της επαρχίας, μέσω του

εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων οδήγησε στην ανάπτυξη των χωρο -
Ι Ι, Ι Ι ι

οικονομικων και κοινωνικων σχεσεων του αγροτικου χωρου με τα γειτονικα αστικο -

βιομηχανικά κέντρα αλλά και με την πρωτεύουσα της χώρας.

γφιστάμενη δημογραφική κατάσταση και χωρικές διαφοροποιήσεις

Η συγκράτηση του πληθυσμού στην τελευταία δεκαετία (1981-1991) δεν θα

πρέπει να αποκρύψει τις εσωτερικές δημογραφικές διαφοροποιήσεις.

Η ανάλυση των δεδομένων της απογραφής του πληθυσμού του 1991 κατά

γεωγραφική ζώνη (πεδινά, ημιορεινά, ορεινά )5 και η σύγκριση με τα αποτελέσματα

της τοπικής έρευνας προσδιορίζουν καθαρά το νέο δημογραφικό χάρτη της επαρχίας:

- σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού στην πόλη των Φαρσάλων

- συγκράτηση αν όχι αύξηση του πληθυσμού των πεδινών και μέρος των

ημιορεινών κοινοτήτων και τάσεις βελτίωσης των δημογραφικών δομών

- μείωση και γήρανση του πληθυσμού των υπόλοιπων ημιορεινών και ορεινών
,

κοινοτητων.

Τα πρώτα αποτελέσματα της απογραφής του 1991 ήλθαν να επιβεβαιώσουν τις

ενδείξεις για συγκράτηση του πληθυσμού στο εσωτερικό της επαρχίας. Ωστόσο η

συγκράτηση ή μάλλον η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να κατανέμεται ομοιόμορφα στο

εσωτερικό της. Τη μεγάλη μερίδα φαίνεται να κερδίζει η ίδια η κωμόπολη ο πληθυσμός

, Απ' αυτή την ανάλυση θα πρέπει να επισημανθεί εδώ το εξής: οι παραπάνω γεωγραφικές ζώνες

δεν ορίζονται εδώ με βάση μόνο τον ορισμό της ΕΣΥΕ αλλά προπαντός με βάση το ποσοστό άρδευσης

και επομένως την παρουσία εντατικής γεωργίας και εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
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της οποίας αντιπροσωπεύει πλέον το 55% του συνόλου. Παράλληλα, η πεδινή ζώνη

συγκρατεί τον πληθυσμό της αλλά χωρίς να ενισχύονται οι 4 σημαντικοί αγροτικοί

οικισμοί - κέντρα της. Αντίθετα, οι ορεινές και οι απομακρυσμένες ημιορεινές ζώνες

χάνουν σημαντικό μέρος του πληθυσμού τους και παραμένουν με ένα πληθυσμό

, ,
σημαντικα γερασμενο.

Για πρώτη φορά, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια, η

κωμόπολη αναγορεύεται σε σημαντικό κέντρο τόσο ως προς την απασχόληση και την

προσφορά νέων θέσεων εργασίας, όσο και ως τόπος κατοικίας για τον πληθυσμό της

ενδοχώρας της. Το φαινόμενο αυτό είναι αξιοπρόσεκτο, οδηγεί σε νέες χωρικές και

δημογραφικές συνθήκες και καταστάσεις και προϋποθέτει για κάθε πολιτική οργάνωσης

ττων χωρικών και κοινωνικών υποδομών την διερευνησή του.

-

Στα 1991, 22.670 κάτοικοι διέμεναν σε μια έκταση 750 km2 της
,

επαρχιας

Φαρσάλων. Ομαδοποιημένοι σε 53 οικισμούς οι κάτοικοι αυτοί είναι διασπαρμένοι στο

σύνολο της επικράτειας της επαρχίας. Πέντε από αυτούς τους οικισμούς βρίσκονται σε

αρκετά υψηλό υψόμετρο στο όρος Ναρθάκιο . Δεκατρείς άλλοι οικισμοί βρίσκονται σε

οροπέδια που περιλαμβάνονται μεταξύ των ορεινών όγκων μεγάλου υψομέτρου και των

λόφων. Δεκαέξι οικισμοί βρίσκονται στα ριζά της πεδιάδας, Τέλος δεκαοχτώ οικισμοί

είνα συγκεντρωμένοι στην πεδινή ζώνη.

.

Στο νότιο μέρος της πεδιάδας στους πρόποδες
, , , ,

ενος μικρου ορεινου ογκου

βρίσκεται η κωμόπολη των Φαρσάλων. Η κωμόπολη αυτή αποτελεί κέντρο της επαρχίας

ενώ ο πληθυσμός κατά την ΕΣΥΕ φθάνει τους 8413 κατοίκους. Οι λειτουργίες της

προσομοιάζονται με εκείνες μιας μικρής εμπορικής πόλης παρά με περισσότερο ενός

κοινωνικο-οικονομικού κέντρου. Εξασκεί περισσότερο ένα ενδιάμεσο ρόλο στο επίπεδο

των υπηρεσιών μεταξύ του αγροτικού χώρου και της πρωτεύουσας του νομού και της

χώρας. Μόνο 3 άλλοι οικισμοί συνεχίζουν σήμερα να ξεπερνούν ή να πλησιάζουν το

όριο των 1000 κατοίκων : Ερέτρια στο νοτιο-ανατολικό άκρο της πεδιάδας, Βαμβακού

στο κένρο της και σε απόσταση 11χλμ από την κωμόπολη και ο Σταυρός στο ανατολικό

άκρο στο σημείο σχηματισμού των ορίων της με το νομό Καρδίτσας.
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γ. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ

ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ, ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Πέρα από τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η απογραφή πληθυσμού της

ΕΣΥΕ μεταξύ των πεδινών και ημιορεινών-ορεινών περιοχών της επαρχίας και που

οφείλονται όπως αναφέραμε πιο πάνω στις διαφορετικές εξελίξεις του παραγωγικού

τομέα τα τελευταία 40 χρόνια, η επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήσαμε δείχνει α) ότι η

απογραφή του 1991 έχει υπερεκτιμήσει το πληθυσμό των αγροτικών κοινοτήτων ενώ

αντίθετα έχει υποεκτιμήσει τον πληθυσμό της κωμόπολης, και β) ότι η κινητικότητα

του πληθυσμού περιορίζεται όλο και περισσότερο μεταξύ των οικισμών και της

κωμόπολης.

Αυτή η βαθύτερη μελέτη του πληθυσμού σ'ενα αντιπροσωπευτικό δείγμα

οικισμών πεδινών και ημιορεινών φανερώνει νέες διαφοροποιήσεις και ενδιαφέροντα

φαινόμενα μεταξύ αυτών των περιοχών και των οικισμών τους.

Μια πρώτη σύγκριση μεταξύ των δύο απογραφών και των δύο περιοχών της

επαρχίας δείχνει ότι οι δημογραφικές εξελίξεις και πιο συγκεκριμένα η μέιωση του

πληθυσμού των διάφορων οικισμών μεταξύ 1981 και 1991 είναι, όπως αναφέραμε πιο

πάνω, πολύ πιό έντονες απΌτι το είχε εντοπίσει η ΕΣΥΕ ιδιαίτερα στις ορεινές-

, ,
ημιορεινες περιοχες.

Σύγκριση δημογραφικών δεδομένων απογραφής πληθυσμού 1991 και τοπικής έρευνας 1992

1994 σε κοινότητες της Επαρχίας Φαρσάλων.

Κοινότητες 1991 1994

Μέγα Ευύδριο

Μικρό Ευύδριο

Ελ/ηνικό

222

218

220

216

217

176

Δένδρα

Θετίδιο
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169

106
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Ανάλυση κοινοτήτων της ημιορεινής μη αξιοποιημένης ζώνης.

ΕισαγωΊΙι.

Οπως έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο για τη τυπολογία των αγροτικών χώρων, οι

ημιορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται και στη περιοχή μελέτης μας, απο αδυναμία να

ξεφύγουν απο τις παραδοσιακές εκτατικές καλλιέργειες με στόχο την αύξηση των

εισοδημάτων τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια η αγροτική έξοδος να είναι πιο σημαντική

στους οικισμούς των ημιορεινών απο ότι των πεδινών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα

μεταξύ 1960 και 1975. Απο την άλλη πλευρά, η εγκατάλλειψη της κτηνοτροφίας και ο

εκμηχανισμός των δημητριακών καλλιεργειών επέτρεψαν σε όσους παρέμειναν στο

γεωργικό επάγγελμα, να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο απασχόλησης στις

εκμεταλλεύσεις τους και επομένως τη δυνατότητα εγκατάστασης στη κωμόπολη των

Φαρσάλων πολύ πιο νωρίτερα απο τους γεωργούς των πεδινών οικισμών.

Γι'αυτό το λόγο, θελήσαμε να εντοπίσουμε και να επιβεβαιώσουμε με τη τοπική

έρευνα στους ημιορεινούς οικισμούς,εαν πράγματι υπήρχε μια μεγαλύτερη μείωση του

πληθυσμού τους που η απογραφή του 1991 δεν πρόβαλλε ξεκάθαρα, ιδιαίτερα όσον

, , ,
αφορα τη γηρανση του.

Δένδρα

Ο οικισμός Δένδρων είναι η έδρα της ομώνυμης κοινότητας και βρίσκεται στο στο

Ν.Α. τμήμα της επαρχίας. Απέχει περίπου 16 χιλιόμετρα από τα Φάρσαλα. Ο δρόμος

είναι ασφαλτοστρωμένος και σε καλή σχετικά κατάσταση. Θεωρείται λόγω του

υψομέτρου και των καλλιεργειών της καθαρά ημιορεινή περιοχή παρΌλο που όπως

δείχνουν και οι πίνακες της άρδευσης στο κεφάλαιο για το πρωτογενή τομέα και στο

παράρτημα, τα τελευταία χρόνια έχει να δείξει μια κάποια πρόοδο στην άρδευση.

Όσον αφορά τον πληθυσμό της κοινότητας Δένδρα, αυτός είναι σύμφωνα με την

απογραφή του 1991, 115 κάτοικοι. Ωστόσο ο σημερινός πραγματικός πληθυσμός της
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κοινότητας ανέρχεται σε 106 κατοίκους σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέχθηκαν

από τον γραμματέα της κοινότητας με προσωπική συνέντευξη και με βάση το κοινοτικό

δημοτολόγιο. Πέντε από αυτούς νέοι στην ηλικία μένουν και εργάζονται στα Φάρσαλα

και επισκέπτονται τακτικά αλλά αραιά τους γονείς τους.

Ειδικότερα στην κοινότητα Δένδρα υπάρχουν 30 νοικοκυριά εκ των οποίων τα 3

αποτελούνται από ζεύγος ηλικιωμένων, τα 2 από ένα άτομο και τα υπόλοιπα από

οικογένεια μαζί με παππού και γιαγιά. Από αυτόν τον πληθυσμό οι περισσότεροι είναι

μεγάλης ηλικίας και υπάρχουν μόνο 5 άτομα μικρής ηλικίας που αναγκάζονται για την

εκπαίδευσή τους να μεταφέρονται στις γειτονικές κοινότητες ή ακόμη και στα Φάρσαλα.

Ατομα

πηγή:Τοπική έρευνα

2 18 6 40 20 6 14 106

Στη συγκεκριμένη κοινότητα το δημοτικό σχολείο σταμάτησε να λειτουργεί από

το 1994 και σήμερα τα τρία παιδιά που παρακολουθούν στο δημοτικό σχολείο καθώς

και τα δύο που παρακολουθούν στο γυμνάσιο αναγκάζονται να μεταφέρονται στο

Ναρθάκιο. Για την μεταφορά τους δε, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ταξί γιατί

υπάρχει μόνο μια γραμμή του ΚΤΕΛ που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες

μεταφοράς των παιδιών. Μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως αποτελεί για τα παιδιά της

δευτεροβάθμιας εκαίδευσης που παρακολουθούν το λύκειο, γιατί είναι αναγκασμένα

εξ'αιτίας του συστήματος φροντιστηρίων (παραπαιδεία) να μεταφέρονται και τις

περισσότερες φορές να εγκαθίστανται για εννιά μήνες το χρόνο στα Φάρσαλα

προκειμένου να παρακολουθήσουν στο λύκειο.

Συμπερασματικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σήμερα διαμένουν στη κοινότητα

αυτή μόνο δέκα περίπου οικογένειες με παιδιά κάτω των 20 χρόνων και των οποίων οι

γονείς έχουν μέση ηλικία κάτω των 45 χρονών.
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Θετίδιο

Ο οικισμός του Θετιδίου αποτελεί μέρος της κοινότητας της Σκοτούσας η οποία

περιλαμβάνει άλλους 4 οικισμούς. Ευρίσκεται στο ανατολικό ημιορεινό μέρος της

επαρχίας. Μεταξύ 1971-1981 η κοινότητα έχασε το 1/5 του πληθυσμού της. Κατά την

ίδια περίοδο ο οικισμός του Θετιδίου έχασε το 16% του πληθυσμού του.

Ο οικισμός αυτός συνδέεται με την κωμόπολη των Φαρσάλων με σχετικά καλό

και ασφαλτοστρώμενο οδικό δίκτυο το μήκος του οποίου είναι 25 χλμ μέσω

Βαμβακούς, ενώ συνδέεται μέσω της παλαιάς Εθνικής οδού Λαμίας - Λαρίσης και με

την πόλη της Λάρισας η οποία απέχει 35 χλμ από τον οικισμό.

Οσον αφορά την δημογραφική εξέλιξη του οικισμού η τοπική έρευνα έδειξε ότι ο

πραγματικός πληθυσμός του, αποτελεί σήμερα το 65% εκείνου της απογραφής του

1961. Ωστόσο, το πιο σημαντικό που κατέγραψε η τοπική έρευνα είναι το γεγονός ότι ο

σημερινός πραγματικός πληθυσμός του οικισμού είναι πολύ πιο μειωμένος από εκείνο

της απογραφής του 1991 (169), δηλαδά μια μείωση 35% πρόκειται στην

πραγματικότητα για 30 οικογένειες - νοικοκυριά από τα οποία μόνο τα 7 έχουν

περισσότερα από 5 μέλη όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.

Αριθμός Νοικοκυριών

Ατομα

πηγή:Τοπική έρευνα

Ι

Ι

9

18

4

12

9

36

3

15

2

12

2

14

30

108

Η διαφορά αυτή εξηγείται μάλλον από την ύπαρξη μιας ομάδας 25 οικογενειών οι

οποίοι από την δεκαετία του 1970, μεταναστεύουν στις γειτονικές πόλεις κατά τον

χειμώνα ενώ συνεχίζουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να ξαναγυρίζουν στον οικισμό

και να ασχολούνται με την γεωργία. Από αυτές 1Ο διαμένουν στην Λάρισα, 7 στο Βόλο

και 8 στα Φάρσαλα.

Και σ'αυτόν τον οικισμό συναντούμε μια κοινωνία έντονα γηρασμένη όπου πάνω

απο τα 2/3 των νοικοκυριών έχουν μέλη με ηλικία άνω των 50 χρονών χωρίς διάδοχο

τουλάχιστον που να διαμένει στον οικισμό για την εκμετάλλευση. Καταγράφηκαν 4

46



μόνο παιδιά που βρίσκονται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα οποία εξυπηρετούνται

από το Δημοτικό σχολείο της Σκοτούσας.

Ανάλυση κοινοτήτων της πεδινής αξιοποιημένης ζώνης

Εισαγωγή

Οπως τονίσαμε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, αυτό που χαρακτηρίζει τις

κοινότητες των πεδινών ζωνών ως προς τις σχέσεις απασχόληση-κατοίκηση

μετανάστευση, είναι η σημαντική ανάπτυξη και τα υψηλά εισοδήματα της

οικογενειακής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, όπως και για τις ημιορεινές κοινότητες

όπου οι μη κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν εκμηχανίσει σημαντικά τις

καλλιεργητικές φροντίδες και τις άλλες γεωργικές ασχολίες, και οι εκμεταλλεύσεις των

πεδινών οικισμών έχουν πετύχει παρά τα εντατικά συστήματα που εφαρμόζουν,

σημαντική εκμηχάνιση, πράγμα που σημαίνει μεγάλη απελευθέρωση-μείωση χρόνου

εργασίας. Επίσης, η χρήση του δίδυμου μεταφορικού μέσου αυτοκίνητο-αγροτικού έχει

διευκολύνει πολύ τη δυνατότητα μεταφοράς στο πλαίσιο

δραστηριοτήτων και των ορίων της επαρχίας και του νομού.

,
των γεωργικων

Τέλος, οι συχνοί σεισμοί και ιδιαίτερα εκείνος του 1954, επηρέασαν αρνητικά το

ζήτημα της κατοικίας. Οι συνεχείς ανά κάθε γενιά σεισμοί, ταλαιπώρησαν οικονομικά

τον πληθυσμό αλλά και την αρχιτεκτονική και διαρρύθμιση των σπιτιών. Τα

περισσότερα απ'αυτά είναι σήμερα μη λειτουργικά, αποτέλεσμα συνεχών κατασκευών

χωρίς σχέδιο αλλα με στόχο να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της οικογένειας.
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Πυραμίδα του συνόλου των ατόιιων των πεδινών κοινοτήτων

40 30 20 10 Ο 10 20 30 40

•

Ο Ανδρες-Γυναικες που μένουν στα Φάρσαλα
• Ανδρες-Γυναικες που μένουν στις κοινότητες

Όσον αφορά τους οικισμούς, οι σεισμοί επιτάχυναν τους ρυθμούς μεταφοράς

σχεδόν του συνόλου των παλαιών οικισμών (εκτός από τα κεφαλοχώρια) από τις

προηγούμενες τοποθεσίες όπου υπήρχαν πριν το σεισμό, στις νέες τοποθεσίες που είχαν

επιλεγεί κατά την αγροτική μεταρρύθμιση του 1922, κτίζοντας με βάση ένα νέο

ρυμοτομικό σχέδιο.

Ολα αυτά φαίνεται να συμβάλλουν και να προσδιορίζουν σημαντικά την οριστική

μετανάστευση, ιδιαίτερα των νέων οικογενειών προς τα Φάρσαλα.
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Μεγάλο Ευύδριο & Μικρό Ευύδριο

Οι δύο αυτοί συνώνυμοι οικισμοί της ομώνυμης κοινότητας βρίσκονται στο Β.Δ

τμήμα της επαρχίας, στις όχθες αντίστοιχα του ποταμού ενιππέα. Η απόστασή τους από

τα Φάρσαλα είναι περίπου 9,5 χιλιόμετρα.

Τόσο τα στοιχεία που μας παραθέτει η ΕΣΥΕ όσο και αυτά της τοπικής έρευνας

φανερώνουν ότι ο πληθυσμός τους έχει στην πραγματικότητα μειωθεί χωρίς όμως

ν'ακολουθούν τους ρυθμούς των ημιορεινών και ορεινών περιοχών.

Πυραμίδα των ατόμων του οικισμού Μικρού Ευυδρίου

20 15 10 5 Ο 5 10 15 20

Ο Άνδρες-Γυναικες που μένουν στα Φάρσαλα

• Άνδρες-Γυναικες που μένουν στις κοινότητες

49



Πυοαιιίδα ατόιιων της κοινότητας Μεγάλου Εύυδρίου

ο

Ο Ανδρες-Γυναικες που μένουν στα Φάρσαλα

• Ανδρες-Γυναικες που μένουν στην κοινότητα

30 20 10 Ο 10 20 30

Ενα μέρος των μεταναστών στη δεκαετία 1960-1970 είχε ως προορισμό

ακολουθώντας το εθνικό παράδειγμα,την Αθήνα και λιγότερο τη Λάρισα, το Βόλο και

τα Φάρσαλα. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η έρευνά μας φανέρωσε ότι

υπήρξε μια όλο και μεγαλύτερη στροφή των γεωργών προς εγκατάσταση στα Φάρσαλα.

Πρόκειται στην ουσία, για γεωργούς που ενώ δεν αλλάζουν επάγγελμα επιλέγουν ως

τόπο διαμονής την κωμόπολη.

Αντίθετα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, παρατηρείται μια ανάπτυξη της

πολυδραστηριότητας εκτός γεωργίας που συνδέεται μερικώς με την ενίσχυση του

λιανικού εμπορίου αλλά και των κοινωνικών υποδομών της κωμόπολης. Ενα μέρος από

τους πολυδραστήριους θα επιλέξει για μόνιμη εγκατάσταση τα Φάρσαλα χωρίς όμως να

εγκαταλείψει την απασχόληση στη γεωργία.
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Ελληνικό

Ο οικισμός του Ελληνικού είναι ο τρίτος οικισμός της κοινότητας Μεγάλου

Ευυδρίου. Βρίσκεται 4 περίπου χιλιόμετρα από την έδρα της κοινότητας και 14 από την

κωμόπολη των Φαρσάλων. Εχει πληγεί και αυτός ο οικισμός από το σεισμό του 1954

και επομένως είναι κτισμένος σήμερα με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο που εφαρμόστηκε

" ,
αμεσως μετα τους σεισμους.

Πυοαιιίδα ατόμων της κοινότητας Ελληνικού

ο·

20 15 10 5 Ο 5 10 15 20

Ο Ανδρες-Γυναικες που μένουν στα Φάρσαλα

• Ανδρες-Γυναικες που μένουν στην κοινότητα
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Αριθμός Νοικοκυριών 3 Ι Ι Ι 5 Ι 3 6 4 52

Ατομα 3 22 45 52 30 24 Ι 76

Ι 7 8 2 Ι

Ατομα* 2 2 Ι 24 Ι Ο 6 63

* Ατομα που πηγαινοέρχονται από τα Φάρσαλα στον οικισμό.

πηγή:Τοπική έρευνα
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Παρουσιάζει σε σχέση με τους υπόλοιπους οικισμούς τη μεγαλύτερη μείωση

πληθυσμού με βάση την επιτόπια απογραφή που πραγματοποιήσαμε, ακολουθώντας

ωστόσο σε γενικές γραμμές τις ίδιες επιλογές για εγκατάσταση οπως και οι μετανάστες

των παραπάνω οικισμών (Πρώτη φάση Αθήνα, Λάρισα Βόλος και στη συνέχεια τα

Φάρσαλα).

Πολυδραστηριότητα και γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσμού.

Η τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια προς την πολυδραστηριότητα

συνδέεται με τις μεγαλύτερες δυνατότητες νέων θέσεων απασχόλησης που προέρχονται

από την ανάπτυξη της αγροτο-βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των διάφορων υπηρεσιών

και προπαντός του εμπορίου στη κωμόπολη αλλά και σε μια ζώνη 10 χλμ γύρω απ'αυτή.

Ωστόσο η τάση αυτήεπηρεάζεται επίσης από την μη κινητικότητα των έγγειων σχέσεων

αλλά και από την αδυναμία της αύξησης σε τοπικό επίπεδο της προστιθέμενης αξίας

άλλων προϊόντων εκτός του βαμβακιού. Επομένως, είναι φανερό ότι για την αγροτική

οικογένεια, ο στόχος της επέκτασης της επιχείρησής της προς την κατεύθυνση μη

γεωργικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη κωμόπολη των Φαρσάλων,

εμφανίζεται πολύ πιο ρεαλιστικός και με λιγότερο κόστος.

Αυτό το φαινόμενο της πολυδραστηριότητας φανερώνει ότι η δυναμική των

αγροτικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων τείνει να μετατοπισθεί εκτός γεωργίας

γεγονός που εκφράζεται και από τον προσανατολισμό των οικογενειακών επενδύσεων

ιδιαίτερα προς το εμπόριο όπως δείχνει και ο πίνακας που ακολουθεί.

Τύπος Και Τόπος Απασχόλησης Των Μελών Πολυδραστηριοτήτων Αγροτικών

Νοικοκυριών

Τύπος απασχ.Τόπος Δημόσιο Εργάτες Ελεύθερα Σ' λ Ποσοστά. υνοο
απασχ. Υπάλληλοι Επαγγ. Ιδιωτικά

Καταστ
•
ατα

Φάρσαλα 2 4 7 13 54, Ι

Σε άλλο οικισμό 3 Ι 4 16,6

Οικισμό διαμονής Ι 2 3 6 25,0

Εκτός επαρχίας Ι 1 4, Ι
.
. Σύνολο 4 9 Ι Ι 24

Ποσοστά 16,6 37,5 45,8

πηγή:Τοπική έρευνα
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Ποσοστιαία κατανομή της εξώ-γεωργικής απασχόλησης με βάση τον τύπο

απασχόλησης

Δημόσιο

17%

Εργάτες Υπάλληλοι

38%

Ελεύθερα

Επαγγ.lδιωτικά

Καταστήματα

45%

Ποσοστιαίακατανομήτης εξώ-γεωργικήςαπασχόλησηςμε βάση τον τόπο

απασχόλησης

Οικισμό

διαμονής

25%

Σε άλλο

•
οικισμο

1 7 %

Ε κ τ ό ς

επαρχιας

4%

Φάρσαλα

54%



Μια δεύτερη σημαντική διαπίστωση είναι επίσης το γεγονός ότι το 41 % της

απασχόλησης εκτός γεωργίας των κατοίκων του οικισμού που μελετήσαμε (Μ. Ευύδριο)

δεν έχει έδρα τα Φάρσαλα, αλλά ένα άλλο οικισμό ή τον οικισμό διαμονής. Αν

συνδυάσουμε αυτή τη πληροφορία με τον τύπο απασχόλησης που αντιστοιχεί σ'αυτή τη

κατηγορία θα παρατηρήσουμε ότι αφορά θέσεις εργασίας στην αγροτοβιομηχανία αλλά

και ελεύθερα επαγγέλματα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως, δειλά-δειλά, ορισμένα επαγγέλματα

επιλέγουν ως έδρα οικισμούς που βρίσκονται σε μια ακτίνα 10-14 χιλ. Για να

απευθυνθούν στη πελατεία των γειτονικών οικισμών και ταυτόχρονα, συμπληρωματικά

σε εκείνη των Φαρσάλων.

Ετσι, στους δύο γειτονικούς οικισμούς του Μικρού και Μεγάλου Ευυδρίου

καταγράψαμε τις εξής επιχειρήσεις

Ενα κρεοπωλείο, ένα μικρό σουπερ μάρκετ, ένα μανάβικο, ένα ζαχαροπλαστείο,

τρείς ταβέρνες, δύο συνεργεία επισκευής-βαψίματος αυτοκινήτου και τρία συνεργεία

επισκευής γεωργικών μηχανημάτων. Η συγκέντρωση αυτών των μικρών επιχειρήσεων

που βρίσκονται στη μεγάλη τους πλειψηφία στον οικισμό του Μικρού Ευυδρίου

εξηγείται από τη κεντρική θέση αυτού του οικισμού μεταξύ των 5 οικισμών της

κοινότητας αλλά και ότι διασχίζεται από το διανομαρχιακό δρόμο Βόλος-Λάρισα,

Φάρσαλα, Καρδίτσα.

Αντίθετα, στο πιο απομακρυσμένο πεδινό οικισμό του Ελληνικού (4χλμ. δυτικά

του Μ. Ευυδρίου) αλλά και στους δύο άλλους ημιορεινούς δεν καταγράψαμε παρά

μόνο την ύπαρξη ενός καφενείου στο καθένα. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε το

παράδειγμα του γειτονικού οικισμού της Κρήνης, το οποίο αν και είναι σημαντικό

κεφαλοχώρι με πάνω από 800 κατοίκους (διπλάσιοι κάτοικοι από τους κατοίκους των

δύο παραπάνω οικισμούςπέρα από δύο σημαντικές βιοτεχνίες που στοχεύουν σε

εξωτερικές της επαρχίας αγορές(μηχανουργείο-βιοτεχνία μπαταριών και βιοτεχνία

κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων), δεν διαθέτει παρά 2 ταβέρνες, ένα καφενείο, μία

καφετέρια και ένα βουλκανιζατέρ). Η Κρήνη βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλ. από το

Ευύδριο και 14 χιλ από τα Φάρσαλα. Στο παρελθόν διερχόταν από τη Κρήνη ο δρόμος
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•

που συνέδεε τα Φάρσαλα με τη Λάρισα. Με τη χάραξη του νέου εθνικού δρόμου (1925)

που περνά περίπου 8 χιλ ανατολικά της Κρήνης (οικισμό Χαλκιάδων) και ιδιαίτερα μετά

το τέλος του εμφυλίου το χωριό αυτό έχασε σημαντικό αριθμό από τους κατοίκους του

αλλά και το ρόλο που έπαιζε παλιά στα γειτονικά χωριά.

Το παράδειγμα της εξέλιξης της κατανομής των μαθητών και των σχολείων

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εξέταση της εξέλιξης του αριθμού των μαθητών αλλά και του αριθμού των

Σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν και λειτουργούν σήμερα

αποτελεί ένα άλλο σημαντικό δείκτη για τη χωρική κατανομή των δημογραφικών

εξελίξεων στην επαρχία Φαρσάλων.

Ο ίδιος δείκτης μπορεί να χρησιμεύσει για τον απολογισμό της πολιτικής

συγκέντρωσης και συγχώνευσης των σχολείων αλλά και για το σχεδιασμό νέας

πολιτικής με βάση τα νέα δεδομένα.

Η συγκέντρωση των στοιχείων σχετικά με τον αριθμό παιδιών και των σχολείων

που λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν έγινε από τ'αρχεία του Γραφείου

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φαρσάλων. Αφορά τις χρονιές 1972, 1982 και 1993.

Η πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι :

α. μεταξύ 1972 και 1993 η μείωση των μαθητών αλλά και των σχολείων είναι πολύ

μεγάλη. Περνά από 1799 σε 743 για τους μαθητές και από 43 σε 31 για τα σχολεία.

Πράγμα που μετάφραζεται σε μια μείωση -41,30% για τους μαθητές και -28% για τα

λειτουργούντα σχολεία.

β. Ο αριθμός των μαθητών της κωμόπολης των Φαρσάλων ως ποσοστό στο σύνολο

των μαθητών της επαρχίας αυξάνεται πάρα πολύ. Ενώ το 1972 αντιπροσωπεύει το

41,0 1 % το 1993 το ποσοστό αυτό φθάνει το 32,05 %.
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γ. Η μείωση τόσο των μαθητών όσο και των σχολείων είναι πολύ πιο σημαντική στις

ορεινές και ημιορεινές περιοχές περιλαμβάνοντας ακόμη και τα μεγάλα σε πληθυσμό

χωριά της Β.Α και Β. επαρχίας όπως Ερέτρια, Κρήνη .....

Ο χάρτης της επαρχίας που παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού των μαθητών

και των σχολείων δείχνει καθαρά αυτές τις αλλαγές. Φαίνεται σ'αυτόν ότι τα σχολεία

που λειτουργούν ως εξατάξια και μ'ενα αριθμό μαθητών που ξεπερνούν τους 5 κατά

τάξη, δηλαδή πάνω από 30, δεν ξεπερνούν τα 5. Ομως το πιο σημαντικό είναι το

γεγονός ότι αυτά τα σχολεία βρίσκονται κυρίως στη πεδινή ζώνη και σε μια ακτίνα

περίπου 10-15 χιλιόμετρα από την κωμόπολη των Φαρσάλων.

Τα σχολεία αυτά εξυπηρετούν περίπου 25 οικισμούς. Οι υπόλοιποι 27 οικισμοί

οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν κατά μέσο όρο παραπάνω από 2-5 μαθητές,

εξυπηρετούνται από τα υπόλοιπα σχολεία των οποίων ο αριθμός μαθητών κυμαίνεται

από 5 μέχρι 29. Η τάση στη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των σχολείων όσον αφορά τον

αριθμό των μαθητών συνεχίζει να είναι πτωτική. Πρόκειται για το σύνολο των

κοινοτήτων που βρίσκονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της επαρχίας.

Συμπέρασμα

Τόσο η εξέταση του πίνακα όσο και η ανάλυση του παρακάτω χάρτη όπου

φαίνεται ξεκάθαρα η εξέλιξη και η κατανομή των σχολείων και των μαθητών

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύουν τη γενική διαπίστωση ότι ο πληθυσμός και η

κοινωνική δραστηριότητα της επαρχίας συγκεντρώνονται πλέον σε μια ζώνη μιας

ακτίνας 10-15 χιλιομέτρων γύρω από τη κωμόπολη και ιδιαίτερα προς τη πλευρά της

πεδιάδας.

Η γενικότερη δημογραφική εξέλιξη αλλά και πληθυσμιακή
,

γεωγραφικη

κινητικότητα κυρίως προς τη κωμόπολη των Φαρσάλων επηρεάζουν επομένως και τη

πολιτική της συγκέντρωσης των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που

επιχειρήθηκε στη δεκαετία του 1980.
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Σήμερα είναι φανερό ότι απαιτείται ένας νέος σχεδιασμός. Η μικρές αποστάσεις

μεταξύ των οικισμών αλλά και το καλό οδικό δίκτυο της επαρχίας επιτρέπουν μια

παραπέρα συγκέντρωση των σχολείων για τις περισσότερες ημιορεινές κοινότητες. Το

παράδειγμα του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μεγάλου Ευυδρίου είναι

χαρακτηριστικό. Η αγορά ενός Λεωφορείου επιτρέπει τη καθημερινή μεταφορά των

μαθητών 5 οικισμών. Στη περίπτωση αυτή οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες (3-5

χιλιόμτρα, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι το επιτυχές παράδειγμα συλλογής

μαθητών από 5 οικισμούς).

Αυτό που επίσης ενισχύει μια τέτοια λύση είναι το γεγονός ότι τα σχολεία της

επαρχίας διαθέτουν έγγεια περιουσία περίπου 100 στρεμμάτων τα οποία τους

διανεμήθηκαν το 1922 με την αγροτική απαλλοτρίωση του Βενιζέλου. Κατ'αυτό το

τρόπο, η συνένωση διευρύνει τη περιουσιακή επιφάνεια της νέας σχολικής μονάδας που

δημιουργείται. Ομως, στην αγορά του κατάλληλου μεταφορικού μέσου, μπορεί να

συμβάλλει και το Συμβούλιο περιοχής αλλά και οι κοινότητες μεμονωμένα.(Γούσιος

1984).

Το πρόβλημα παραμένει για μερικές απομακρυσμένες ημιορεινές και για τις δύο

ορεινές κοινότητες της περιοχής. Σ'αυτή τη περίπτωση, η λύση δεν μπορεί να βρεθεί

στα όρια της Νομαρχίας Λαρίσης και του Συμβουλίου Περιοχής Φαρσάλων αλλά

μπορεί ν'αναζητηθεί σε σχολικές μονάδες γειτονικών περιοχών-Συμβουλίων Περιοχής

όπως η επαρχία Δομοκού για την Κοινότητα Σκοπιάς. Επομένως η συνεργασία με ταξύ

των γειτονικών Συμβουλίων Περιοχής που ανήκουν όμως σε διαφορετικούς Νομούς

, ,
ειναι αναγκαια.
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Εξέλιξη των μαθητών και των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη

περίοδο 1972-1973 και κατά οικισμό, στην επαρχία Φαρσάλων.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1972 1982 1 993 % 72-82 % 82-93
Δ. Φ α..Ε..α ά λ ω ν

Φά~ααλα 788 762 832 -3.3 9,2
Αν. Γεώονιοc

Ρύlιον

Σταθuόc

Χαιδάοια

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ο/ο ο ο/ο ο ο/ο ο

Κ.Π ολυνεοίου

Π ολυνέοιον 64 35 6 49 37 8 23 3 Ι Ο ·23.4 ·53. Ι

Κ.Μεν. Ευυδοίου

Μενάλο Ευύδοιον 27 Ι 5 Ο 24 Ι 8.5 . Ι Ι . Ι ·1 Ο Ο Ο

Ε λλ...!lνικό ν 31 Ι 7 2 26 2 Ο Ι 53 71 3 • 16 Ι 103 8
22 Ι 2 2 35 27 Ο 59. 1 -ΙΟΟ,ΟΛόφοc

Πυ..Ε..νόκια

24 Ι 3 3Μικοόν Ευύδοιον - -
Κ,ΒασιλΑ

Βασιλήc 42 23 3 23 Ι 7, 7 28 37 7 ·45 2 21 7
Κ. Αν.Γεωονίου

Αν.Γεώονιοc 39 2 Ι 7 36 27 8 40 53 8 ·7 7 Ι 1, Ι,

Κ.κατω,.χ.ω οίου

35 Ι 9 5 24 Ι 8 5 -3 Ι 4 . Ι Ο Ο ΟΚατωΥώοιον

Α νω Υ ώ..Ε..ΙΟ ν 29 Ι6 Ι 24 Ι 8 5 ·Ι 7 2 - 1Ο Ο Ο

Κ.Βουσιών

Β ο u σ ιά 95 52 8 47 36 3 50 67 3 ·5 Ο 5 6.4
Κ . Β α uJl.a κ ο ύ c
Β α..ιι,Βα κού 1 19 66 Ι 99 76 4 74 99.6 - Ι 6,8 -25.3
Δενδράκιον

Σεol!ιπc

K.ΔασoλόJε.oυ

60 33 4 34 26 2 33 44 4 -43,3 ·2,9Δασόλο..!!!.οc

Κάτω Δασόλοφοc

Κ.Κότω Βασιλικών

Κά τω Βασιλικά 34 Ι 8 9 1 4 Ι Ο 8 9 Ι 2 Ι '58,8 ·35.7
Ανω Βασιλικά 2 1 Ι Ι 7 25 Ι 9 3 1 5 20 2 19 Ο ·4 Ο. Ο

Κ.Κ..Ε..ήνοc

8 1 45 Ο 74 5 7, Ι 36 48 5 ·8 6 ·5 Ι 4Κ ο ή νη

Αύοα 1 5 8 3 - -
Ε λλ...!Lνικ όν

Ελληνικόν Π οοσ..!!!..

Κ. Σκοτούσηc

Σκοτούσσα 25 Ι 3 9 27 20 8 6 8. Ι 8 Ο ·77 8
Ανία Τοιόc

Αν. Κωνσταντίνος 34 Ι8 9 26 2 Ο Ι 6 8, Ι -23,5 '76,9
Ανω Σκοτούσσα

Θ ετίδιον 26 Ι 4 5 - 1 Ο Ο Ο

Κ.Δένδοων

Δ έ νδ ο α 1 8 ΙΟ Ο 1 2 9,3 5 6,7 ·33.3 ·58 3
Κ.Ν εοάιδαc

Ν εοάιδα 29 Ι 6 Ι 1 1 8.5 1 Ο Ι3 5 -62 Ι ·9 1
Ξυλόδεc

Κ. Ζωοδο,ου Π...!Lνήc

ΖωοδόΥΟC ΠΟΥ' 45 25 Ο 27 20 8 1 5 20 2 -4 Ο Ο ·44 4
Κ.Α.,λλείου

~ίλλειoν 50 27 8 33 25 5 26 35 Ο -34. Ο -2 Ι 2
K.EoEτ...e..iac

66 36 7 47 36 3 2 1 28 3 -28 8 ·55 3Εοέτοια

Αν.Χαοάλαμποc

Αποστολίδιον

Αονιθέα 2 1 Ι Ι 7 1 8 Ι 3 9 20 26 9 - 1 4 3 Ι 1. Ι

Ασποόνεια 42 23 3 1 9 Ι 4,7 26 35 Ο ·54 8 36.8
Παλαιόυυλοc 37 20 6 29 22 4 9 Ι 2 Ι -2 Ι 6 ·69. Ο
Κ.Αuπελείαc

Αυπελεία 53 29 5 32 24.7 1 8 24 2 -39 6 ·43 8
Κ.Πολυδαμείου

Π ολυ δ ά...ιιειον 32 ι 7 8 26 2 Ο Ι 8 Ι Ο 8 - 18 8 ·69 2
Ρήναιον 36 20 Ο 1 5 Ι Ι . 6 - ·58 3
Κ.Ναοθακίου

Ναοθάκιον 6 1 33 9 78 60 2 34 45 8 27.9 -56 4
Καστάκιον

Κ.Δ ιλ όJε.o u
52 28 9 3 1 23 9 36 48.5 ·4 Ο 4 1 6 1Δίλοφον

Κ.Καλλιθέαc

Καλλιθέα 1 6 8 9 8 6 2 4 5 4 ·50 Ο -5 Ο Ο

πηγή:Πρωτοβάθμιαεκπαίδευση
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Εξέλιξη των μαθητών και των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη

περίοδο 1972-1973 και κατά οικισμό, στην επαρχία Φαρσάλων.

πηΥη:Πρωτοβαθμια εκπαιδευση

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ι 1972 1982 1993 % 72-82 % 82-93
Αγ.Αντώνιοc 1 8 1 Ο, Ο - -
Δενδροχώριον

Κοκκίνω 1 1 6,1 1 1 8.5 -
n λά τανος

Κ. Ρευματιάc

Ρευματιά 46 25,6 31 23,9 1 Ο 13,5 -32 6 -67 7• ,
Κ. Σιτοχωρίου

Σ ιτόχω ρον 53 29,5 38 29,3 21 28,3 - 2 8.3 -44 7•

Κ. Σκοπιάc

Σκοπιά 50 27.8 42 32.4 5 6.7 -16 Ο -88. 1•

Κ. Σταυρού 52 28,9 63 48.6 2 1.2 -100.0
Σταυρός 56 3 1 . 1 41 3 1 . 6 55 74,0 -26.8 34,1
Κ. Υπερείας

Υπερεία 48 26, 7 54 4 1, 7 27 36,3 12,5 -5 Ο Ο•

Κ. Χαλκιάδων

Χαλκιάδεc 28 15,6 -
Ανω Χαλκιάδεc 56 3 1, 1 43 33.2 20 26.9 -23 2 -53,5•

Σύνολο 2587 2058 1 575 -2 0,4 -23,5
Σύνολο εκτός Δ. Φαρσάλων 1799 1296 743 -28 Ο -42,7,

• • •

•
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ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

•

'---ο

Ο Δεν υπήρχε σχολείο πριν το 1972

Το σχολείο έκλεισε μεταξύ 1972 και 1993

Ο Κάτω από 1Ο παιδιά

@) 11-29

.30-70 αναλογικά

ο

Ο



δ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΑΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΑΕΙΣ

ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η κωμόπολη των Φαρσάλων

Στο πλαίσιο της διπλωματικής μας εργασίας θελήσαμε για τους λόγους που

αναφέραμε στην εισαγωγη, να επικεντρωθούμε στην ανάλυση των δραστηριοτήτων της

κωμόπολης η οποία εντάσσεται στη κατηγορία μικρών αστικών κέντρων . Η ύπαρξη

αυτής της κατηγορίας και ανάπτυξη τέτοιου μεγέθους αστικών κέντρων φανερώνουν ότι

το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση ούτε σε εθνικό, ούτε σε περιφερειακό

επίπεδο. (βλ. Κεφάλαιο και χάρτες για την ανάπτυξη των μικρών αστικών κέντρων στην

Ελλάδα).

Κάθε προσπάθεια ανάλυσης και διάγνωσης μιας αγροτικής περιοχής δεν μπορεί

να θεωρηθεί ολοκληρωμένη αν δεν εξετάσει, εκτός απο τη εξέλιξη του αγροτικού

χώρου στο πλαίσιο της σχέσης της με τη γενικότερη κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη, και

τη σχέση του αγροτικού χώρου με το αστικό φαινόμενο ( σχέσεις πόλη-ύπαιθρος), την

οποία κάθε χωροταξική και αναπτυξιακή παρέμβαση στον αγροτικό χώρο είναι

απαραίτητο να λαμβάνει υπ'όψη.(Γούσιος, Σημειώσεις Αγροτικού Χώρου ,1996)

Η εξέλιξη της πόλης των Φαρσάλων

α. Ιστορικά Στοιχεία

Οι γραπτές πληροφορίες που συλλέξαμε για την ιστορική εξέλιξη της κωμόπολης

φανερώνουν την ιστορική της συνέχεια αλλά και τη σημασία της λόγω της θέσης στο
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σταυροδρόμι που συνδέει το Βόλο με τα απομακρυσμένα αλλά σημαντικά κέντρα

πληθυσμού της Δ. Θεσσαλίας αλλά προπαντός τη Λάρισα με τη Λαμία και κατ'

επέκταση με την Αθήνα
6

.

Το 1881, χρονιά που η επαρχία ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος, βρίσκει τη

κωμόπολη μ'ενα πληθυσμό μουσουλμανικό αρκετά σημαντικό που αντιπροσωπεύει το

25% του συνολικού πληθσμού. Ενα μέρος από τους μουσουλμάνους θ'αναχωρήσει για

την Τουρκία λίγο πριν ή μετά το 1881, ενώ το υπόλοιπο στο σύνολό του το 1907 και το

1922.

Ωστόσο, αυτή η πληθυσμιακή αφαίμαξη εξισσοροπήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη

σταδιακή αλλά οριστική εγκατάσταση των νομάδων ή ημινομάδων κτηνοτρόφων

Βλάχων και Σαρακατσαναίων (βλέπε πληθυσμιακή εξέλιξη 1896,1907 και 1920).

πηγη:ΕΣΥΕ

ΕΤΟΣ ΠΛΗΙΣΜΟΣ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΟΣ ΠΛΗΙΣΜΟΣ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

% ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ (% ) % ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ (%)

1881 2000 14,65 20,70 1940 3670 19,20 17,5

1889 2293 9 20,20 1951 4375 11.8 -

1896 2085 17,17 20,08 1961 6265 14,3 23,2

1907 2443 37,16 22.04 1971 6967 1,76 28.9

1920 3351 3,8 23,07 1981 7090 18,66 31.8

1928 3223 13,86 18,50 1991 8413 11 ,8 37,3

•

Ο δεύτερος σταθμός στην εξέλιξη της κωμόπολης συνδέεται με τη κυβερνητική

πολιτική αλλά και τη πρακτική των κατοίκων της υπαίθρου στη διάρκεια του εμφυλίου

πολέμου, για συγκέντρωση και εγκατάσταση(βλέπε εξέλιξη πληθυσμού 1940-1951).

6 Είναι γεγονός οτι η Τουρκική ονομασία με την οποία βάπτισαν τη κωμοπολη οι τούρκοι, είναι

Τσατάλτζα δηλαδή «σταυροδρόμι»
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Ο τρίτος σταθμός συνδέεται με τη μεγάλη αγροτική έξοδο της δεκαετίας του

1950-1960 από την οποία η κωμόπολη καταφέρνει να προσελκύσει ένα μέρος του

πληθυσμού που στη πλειοψηφία του φεύγει για την Αθήνα (βλέπε εξέλιξη πληθυσμού

1961-1971).

Τέλος, ο τέταρτος σταθμός συνδέεται με την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού

και της εκμηχάνισης του γεωργικού τομέα στην επαρχία και την αύξηση των

εισοδημάτων λίγο μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟκ. Ενα σημαντικό κομμάτι

του πληθυσμού, που στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων αφορά νέα ζευγάρια,

έρχονται να κατοικήσουν στα Φάρσαλα.

Η διαφορά αυτής της τελευταίας φάσης με τις προηγούμενες είναι όπως θα δούμε

παρακάτω, ότι η επίσημη απογραφή του πληθυσμού το 1981 και το 1991 δεν μπόρεσε

να εντοπίσει τον πργματικό πληθυσμό που διαμένει στα Φάρσαλα και ο οποίος

επομένως έχει υποεκτιμηθεί.

Δημογραφική Εξέλιξη

Σε δημογραφικό επίπεδο, η παραδοσιακή ισσοροπία υποχωρεί, η αστική αύξηση

εξασφαλίζεται από μια φυσική εσωτερική διαφορά σημαντικά θετική, ενώ η ύπαιθρος

χάνει τον χαρακτήρα της υψηλής γονιμότητας. Η πόλη αντλεί πλέον τον ίδιο το

δημογραφικό δυναμισμό της γεγονός που εξηγεί η αλλαγή στις ηλικιακές δομές.

Ο πληθυσμός των Φαρσάλων, σύμφωνα με την απογραφή '91 της ΕΣΥΕ,

ανέρχεται σε 8500 κατοίκους περίπου. Ωστόσο, η προέρευνα που πραγματοποιήσαμε

στον Δήμο Φαρσάλων και οι συνεντεύξεις με τους αρμόδιους του δημοτολογίου,

φανέρωναν ότι ο πραγματικός πληθυσμός της πόλης θα έπρεπε να ήταν πολύ

μεγαλύτερος. Η αδυναμία της τεκμηρίωσης των παραπάνω ενδείξεων μας ώθησε στην

επιλογή μιας έμμεσης λύσης-πηγής που ήδη χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα από

ερευνητές για τον προσδιορισμό του πραγματικού πληθυσμού : Η ΔΕΗ ( τοπική

υπηρεσία ) διατηρεί μηχανογραφημένο κατάλογο των συνδρομητών της με τον εξής
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σημαντικό διαχωρισμό σε 2 κατηγορίες: α. επαγγελματικής στέγης και β. κατοικίας. Με

αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε τον αριθμό των κατοικιών-νοικοκυριών. Το

γεγονός ότι η υπό μελέτη κωμόπολη δεν αποτελεί τουριστικό θέρετρο - επομένως δεν

παρατηρείται μεγάλος αριθμός δεύτερης κατοικίας, μας επιτρέπει κατά τη γνώμη μας

μια πιο πιστή καταγραφή του αριθμού των νοικοκυριών των οποίων τα μέλη διαμένουν

μόνιμα στην κωμόπολη. Καταμετρήθηκαν 4241 παροχές οι οποίες πολλαπλα-σιαζόμενες

με τον συντελεστή 3,2 που είναι ο μέσος όρος μελών ανά νοικοκυριό που δίνει η ΕΣΥΕ

για την θεσσαλία βρίσκουμε έναν πληθυσμό περίπου στους 13500 κατοίκους.

-

Απογραφή

Πληθυσμός

81*

7094

91*

8413

93**

13500

* Πηγή: ΕΣΥΕ, ** Πηγή: ΔΕΗ

Ο πληθυσμός των Φαρσάλων, σύμφωνα με την απογραφή '91 της ΕΣΥΕ,

ανέρχεται σε 8500 κατοίκους περίπου. Ωστόσο μετρήσεις που έγιναν στην ίδια περιοχή

(με βάση τις ενδείξεις των ρολογιών της ΔΕΗ) έδειξαν ότι ο πραγματικός πληθυσμός

της πόλης των Φαρσάλων ανέρχεται σε13500 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι την ημέρα

της απογραφής 5000 άτομα, τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι στα Φάρσαλα, βρισκόνταν

στις γύρω κοινότητες ή καλύτερα στις περιοχές απ' όπου και κατάγονται.

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή, άτομα τα οποία

έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο αστικό κέντρο προτιμούν να απογράφονται στον τόπο

καταγωγής τους. Ωστόσο είναι περισσότερο συνηθισμένο, άτομα που κατάγονται από

" , , ",
μικρους κυριως οικισμους να μετακινουνται στη γενετειρα τους ενω αυτοι που

κατάγονταιαπό κάποιο άλλο αστικό κέντρο μεγάλης εμβέλειαςδεν ενδιαφέρονταιγια το

που τελικά θα απογραφούν.

Το γεγονός ότι τη ημέρα της απογραφής μετακινείταιένα μεγάλο ποσοστό ατόμων

οφείλεται στο ότι κυρίως την τελευταία δεκαετία οι μικροί οικισμοί παρουσιάζουν μια

τάση ερήμωσης ενώ υπάρχουν ορισμένοι μάλιστα οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα

εξαφάνισης.Γιατο λόγο αυτό τα άτομα προτιμούννα απογραφούνστους τόπους αυτούς
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διογκώνοντας έτσι τον πληθυσμό τους και προκαλώντας
,
ετσι άλλοίωση στα

δημογραφικά στοιχεία. Επλιπέον η κινησή τους αυτή ενισχύει τους οικισμούς εφόσον οι

τελευταίοι μπορούν πλέον να διεκδικούν περισσότερους πόρους από την κυβέρνηση.

Από επιτόπια έρευνα που έγινε στις κοινότητες Δένδρων, Ρευματιάς και

Βαμβακούς έγινε μια εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης της ευρύτερης περιοχής η

οποία θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε την οικιστική διάθρωση της ενδοχώρας των

Φαρσάλων.

Κατ' αρχήν έγινε εμφανής ο διαχωρισμός της περιοχής σε εντατική και εκτατική

γεωργία σε εύφορη και άγονη γηΩ διαχωρισμός αυτός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο

βαθμό ανάπτυξης κάθε κοινότητας. Έτσι οι κοινότητες εντατικής γεωργίας κυριάρχησαν

σε επίπεδο ανάπτυξης και μέγεθος πληθυσμού των υπολοίπων.

Επίσης ένας σημαντικός αριθμός κοινοτήτων με σχετικά μικρό πληθυσμιακό

μέγεθος (με μέσο όρο περίπου 200 άτομα) βρίσκεται σε κοντινές αποστάσεις και μεταξύ

τους αλλά και ως προς τα Φάρσαλα.Για το λόγο αυτό υπάρχει έντονη εξάρτηση των

κοινοτήτων αυτών με την πόλη των Φαρσάλων ως προς της βασικές λειτουργίες

(Δικαιοσύνη, Εκπαίδευση, Υγεία). Ειδικότερα
,
οσον

,
αφορα την Εκπαίδευση

παρατηρείται μεγάλη έλλειψη κτιριακού εξοπλισμού. Επιπλέον οι υπάρχουσες γραμμές

του ΚΤΕΛ δεν εξυπηρετούν τους μαθητές στην καθημερινή μετακίνηση τους. Συνεπώς

οι νέοι αναγκάζονται είτε να χρησιμοποιούν ΙΧ με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση

(συνηθίζεται στην πέριοδο της βασικής εκπαίδευσης Δημοτικό - Γυμνάσιο), είτε να

εγκαθίστανται στα Φάρσαλα για το διάστημα παρακολούθησης μαθημάτων

τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες άτομα μετά την εκπαιδευση τους

ανγκάζονται να εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη των Φαρσάλων προκείμένου να

συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε να εργαστούν. Κατ' αυτό τον τρόπο σημαντικό μέρος

του πληθυσμού των κοινοτήτων μετεγκαθίσταται στα Φάρσαλα.Τα άτομα αυτά δε

διατηρούν στενές σχέσεις με τις παραπάνω κοινότητες.
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Επίσης μέρος του πληθυσμού που έχει εγκαταλείψει τα χωριά επιστρέφει σε αυτά

όταν διατηρεί κάποια ιδιοκτησία τους εκεί. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται έντονα για

τους κατοίκους των Φαρσάλων και λιγότερο για αυτούς του Βόλου. Ωστόσο η ύπαρξη

ιδιοκτησιών δεν αποτελεί πάντα δευσμετικό παράγοντα για την επιστροφή τους εκεί

αφού είναι αρκετοί εκείνοι που αναθέτουν την διαχείρησή τους σε άτομα από το ίδιο το

,
χωριο.

Τα άτομα που έχουν εγκαταλείψει την ενδοχώρα είναι αυτά που σε τελική

ανάλυση δικαιολογούν την πραγματική αύξηση του πληθυσμού των Φαρσάλων. Δηλαδή

τα Φάρσαλα παρουσιάζουν κάποια αύξηση ( βάσει των απογραφών) λόγω του θετικού

φυσικού ισοζυγίου και της επιστροφής που παρατηρείται τελευταία από τα μεγάλα

αστικά κέντρα,η οποία όμως συμπληρώνεται από την εσωτερική μετανάστευση από την

ενδοχώρα προς το κυριώτερο αστικό κέντρο.
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Οικονομική Ανάπτυξη της πόλης των Φαρσάλων

Εισαγωγή

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στις μεταφορές έφερε ριζική τροποποίηση στις

συνθήκες επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας, με αποτέλεσμα να διευθύνει σε μεγάλο

βαθμό τις αλλαγές του συστήματος σχέσεων πόλης - ενδοχώρας. Δεν ισχύει η

παραδοσιακή κατάσταση όπου η "γεωγραφική γειτνίαση" ήταν προνομοιακή για την

εγκαθρίδυση νέων σχέσεων.

Η αστική αύξηση-επέκταση μεταβλήθηκε σε μια αυτοπροωθούμενη διαδικασία

ανεξάρτητα από το μέγεθος της πόλης. Η εξέλιξη των συνθηκών της γεωργικής

παραγωγης, ευwοεί την διάρρηξη των σχέσεων πόλης - υπαίθρου. Ο σύγχρονος

γεωργικός τομέας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων συνδέεται με υπερτοπικά εμπορικά

κυκλώματα τα οποία δεν χρησιμοποιούν πλέον τις τοπικές διαδρομές. Ωστόσο σε

επίπεδο κωμοπόλεων όπως αυτής της περιοχής μελέτης, παρατηρείται αντίθετα σύσφιξη

σχέσεων της με το οικονομικό της περιβάλλον και από την γειτονική της ύπαιθρο. Η

προώθηση έρχεται από την βιομηχανία και τις τοπικές υπηρεσίες. Ενώ η αγροτική

παραγωγη χάνει συνεχώς σε σχετική αξία σε σχέση με την αστική παραγωγή αγαθών και

,
υπηρεσιων.

Στην περίπτωση των μικρών πόλεων της αγροτικής ενδοχώρας όπου εντάσσεται

και η περιοχή μελέτης μας, αυτές περιλαμβάνουν ένα σημαντικό αριθμό υπηρεσιών,

διάφορα παραρτήματα της νομαρχιακής διοίκησης, τραπεζικών υποκαταστημάτων,

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις τα οποία δημιουργούν ένα οικονομικό δίκτυο

του οποίου η ποικιλία και η πυκνότητα εκπλήσουν.
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-εξέλιξη του τριτογενή τομέα

Η πρόοδο, τη, κωμόπολης στον τριτογενή τομέα.

Ενα σημαντικό μέρος της επιτόπιας έρευνας και της συλλογής πρωτοβάθμιων

στοιχείων αφιερώθηκε για το τριτογενή τομέα της κωμόπολης και ειδικότερα για το

εμπόριο και τις υπηρεσίες. Το βασικό μας ενδιαφέρον ήταν να καταγράψουμε τη

εξέλιξη του εμπορίου και των υπηρεσιών μέσω της διαχρονικής εξέλιξης του αριθμού

των καταστημάτων και την ταξινόμησή τους κατά είδος.

Αυτή η εξέλιξη μας ενδιέφερε για δύο λόγους σύμφωνα και με τις υποθέσεις

που θέσαμε στην αρχή της εργασίας μας. Πρώτο, η εκτίμηση του νέου ρόλου της

κωμόπολης ως κέντρου εξυπηρέτησης του πληθυσμού της επαρχίας. Δεύτερο, ως ένα

ενδεχόμενο πεδίο επένδυσης μέρους του αγροτικού πληθυσμού της επαρχίας.

Μεθοδολογία

Από τη βιβλιογραφία είχαμε τις πρώτες πληροφορίες για τον αριθμό

καταστημάτων από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1983 (Γούσιος 1984). Από την άλλη

πλευρά, η τελευταία απογραφή καταστημάτων και βιοτεχνιών είχε γίνει το 1988. Ομως

γνωρίζαμε ότι η περίοδος 1988-1994 ήταν η πιο ενδιαφέρουσα για να εξετάσει κανείς

την εξέλιξη της κωμόπολης σ'αυτό το τομέα μετά τη συνεχή αύξηση των εισοδημάτων

της πεδινής ζώνης από το 1981(ημερομηνία ένταξης στην Ε.Ε).

Η επίσκεψή μας στον εμπορικό σύλλογο δεν έφερε αποτελέσματα γιατί

υπήρχε μεν ο αριθμός των καταστημάτων με βάση την ημερομηνία εγγραφής του στο

σύλλογο και όχι την ημερομηνία ίδρυσής του που μας ενδιέφερε.

Ετσι, αποφασίσαμε, να κάνουμε καταγραφή των καταστημάτων στα δύο

βασικά ταμεία ασφάλισής τους: το ΤΕΒΕ και το Ταμείο Εμπόρων εφόσον η ασφάλιση
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είχε γένει πλεον υποχρεωτική και η μεγάλη πλειοψηφία για να μη πούμε το σύνολο των

" ,
καταστηματων ειχε εγγραφει.

Ταξινόlli1ση των καταστημάτων κατά KαΤΏ1Qρίες

Αφού καταγράψαμε όλα τα καταστήματα κατά είδος και κατά χρονολογία

ίδρυσης προσπαθήσαμε να τα ταξινομήσουμε κατά κατηγορίες που συνδέονται με την

οικονομία και την κοινωνία της κωμόπολης και της περιοχής της. Γι'αυτή τη

ταξινόμηση συμβουλευτήκαμε τη μεθοδολογία που ακολούθησε μια ερευνητική

Ελληνογαλλική ομάδα η οποία μελέτησε το 1988-89 την περιοχή και τη κωμόπολη του

Καναλακίου της της Νοτιο-Δυτικής Ηπείρου.

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες καταλήξαμε ήταν:

Καταστήματα Αυτοκινήτων

Υπηρεσίες ΑυΤΟΚΙV11των

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Ασφάλειες-Λογιστικά

Διασκέδαση-Ψυχαγωγία

Κατασκευές-Οικοδομές

Ηλεκτρο-οικιακός Εξοπλισμός:Επιπλα

Ρουχισμός-Υποδήματα

Εμπόριο Διατροφής

Υπηρεσίες Ανθρώπου

Μια πρώτη ανάλυση των στοιχείων που συλλέξαμε φανερώνει ότι υπάρχει

πράγματι μια σημαντική αύξηση στο σύνολο των καταστημάτων και των κατηγοριών

την τελευταία πενταετία (1988-1993).

Αυτή η διαπίστωση εξηγείται από το γεγονός της γεωργικής ανάπτυξης και των

επιπτώσεων της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981.

Οπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο του πρωτογενή τομέα, η πεδινή ζώνη της

επαρχίας είχε ολοκληρώσει σχεδόν μέχρι το 1980 τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας της

με την ολοκλήρωση του αναδασμού, την επέκτασης της άρδευσης, και την εκμηχάνιση

των διαφόρων φάσεων παραγωγής. Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
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(ΚΛΠ) αμέσως μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, σήμαινε για τη πεδινή γεωργία

αλλά και την ημιορεινή και ορεινή σιτοκαλλιέργεια και κτηνοτροφία λιγότερο την

αύξηση των τιμών και περισσότερο τη σταθερότητα των εισοδημάτων της.

Επομένως, από το 1981, η πλειοψηφία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων

μπόρεσε να περάσει σε μια συσσώρευση κεφαλαίου αφού λάβουμε υπΌψη το σχετικά

μεγάλο μεγεθος της μέσης εκμετάλλευσης (80 στρ.).

Ενα μέρος αυτών των κεφαλαίων στράφηκε ακολουθώντας τη παράδοση στην

αγορά διαμερισμάτων ή καταστημάτων. Ωστόσο από το 1985-86, δειλά-δειλά οι

αγροτικές οικογένειες της ενδοχώρας άρχισαν να επενδύουν στο εμπόριο και ιδιαίτερα

,
στους τομεις.

Η ανάλυση του οικονομικού δικτύου της κωμόπολης φανερώνει ότι η αφθονία

στις υπηρεσίες και στο εμπόριο συνδέεται, από τη μια πλευρά, με την ανυπαρξία άλλων

μικρότερων αλλά σημαντικών οικιστικών κέντρων στο εσωτερικό της επαρχίας καθώς

και με την κατανομή και οργάνωση των ίδιων υπηρεσιών : πράγματι φαίνεται ότι

σπάνια οι γειτονικοί οικισμοί διαθέτουν κάποιες υπηρεσίες. Εξ'αλλου η κατάσταση

αυτή επηρρεάζεται και από την ανυπαρξία κάποιου επαρχιακού θεσμού, διοικητικού ή

συνδικαλιστικού, ή δημόσιου για την ρύθμιση ή τον σχεδιασμό της κατανομής των

υπηρεσιών στο εσωτερικό της επαρχίας. Από την άλλη πλευρά, με τη σημαντική

ανάπτυξη που γνώρισε ο πρωτογενής τομέας.(GΟUSSΙΟS,D.-Ρ.Υ. PECHOYX.)

( 1996).

•
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Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων και επιχειρήσεων κατά κλάδο στην

κωμόπολη των Φαρσάλων κατά τη περίοδο 1981-1994

Γεωργικά Μηχανήματα

Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμ. Καταστημ. 2 2 Ι Ι

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμ. Καταστημ. 3 6 6 6 2

Εισροές- Γεωργικές Υπηρεσίες

Ετος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. Ι Ι 2 2 4

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ. 2 3 3 2 2

Καταστήματα Αυτοκινήτων

Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. Ι Ι

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ 2 Ι 3 2 Ι

Υπηρεσίες Αυτοκινήτων

Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. Ι 2 2 2 Ι

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ. Ι Ι Ι

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Ετος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Αριθμός 2 Ι Ι Ι

Καταστημάτων

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Αριθμός 3 2 2 2
Καταστημάτων

ΠΗΓΗ:ΤΑΕ&ΤΕΒΕ

71



•

Ασφάλειες-Λογιστικά

Ετος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ.

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ. Ι Ι Ι 1-2* 2

Διασκέδαση-Ψυχαγωγία

Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. Ι 2 4

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ. Ι 6 3 5 7 2

Κατασκευές-Οικοδομές

Ετος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. 2 2 Ι

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός Καταστημ. 2 5 2 2 2 2

Ήλεκτρο-οικιακός

Εξοπλισι.ιό ·:Έπιπλα

Ετος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. Ι 2

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ. 2 2 2 3 Ι 2

Ρουχισμός-γποδήματα

Ετος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Αριθμός καταστημ. Ι 2 4 2 4
Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ. 4 5 Ι 3 Ι 2 3

Εμπόριο Διατροφής

Ετος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. 3 Ι Ι 2 Ι 5

Ετος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ. 3 3 3 Ι 4 3

ΠΗΓΗ:ΤΑΕ&ΤΕΒΕ
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Υπηρεσίες Ανθρώπου

Έτος 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Αριθμός καταστημ. Ι Ι

Έτος 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Αριθμός καταστημ.
.., 3 2 2 3.)

ΠΗΓΗ:ΤΑΕ&ΤΕΒΕ

Ωστόσο φαίνεται ότι η διατήρηση ενός τοπικού εμπορίου τόσο σημαντικού

εξαρτάται κύρια από τον ρόλο των σχέσεων συγγένειας και αλληλεγγύης στον

σχηματισμό της πελατείας. Ο ρόλος αυτής της πελατείας φάνηκε σημαντικός κατά την

πρόσφατη ανύψωση του βιοτικού επιπέδου που προήλθε από την ανάπτυξη της

,
γεωργιας.

Οι κάτοικοι των αγροτικών οικισμών εξαρτώνται επομένως όλο και περισσότερο

από τις εμπορικές υπηρεσίες της κωμόπολης.Κατά αυτό τον τρόπο η πρόοδος συμβάλλει

, ,
και συντηρει την συγκεντρωση.

Η συγκέντρωση και η ποικιλία των υπηρεσιών και των εμπορικών εξοπλισμών

στην κωμόπολη, οι άμεσες ή έμεσες δυνατότητες δημιουργίας απασχόλησης και ο ίδιος

ο αστικός πληθυσμός αποτελούν σημαντικό παράγοντα έλξης για τον αγροτικό

πληθυσμό των οικισμών σε ακτίνα τουλάχιστον 25 χιλιόμετρα από τα Φάρσαλα.

Χωρικές και κοινωνικές ρυθμίσεις της πολεοδομικής κατάστασης των

Φαρσάλων.

Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού της κωμόπολης, η επέκταση των

δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα, αλλά και η ενίσχυση των κοινωνικών της

υποδομών και υπηρεσιών ιδιαίτερα της παιδείας και της παραπαιδείας φροντιστήρια
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είχαν σαν αποτέλεσμα την κάθετη ανάπτυξη της δόμησης αλλά και την άναρχη

οριζόντια επέκταση της πόλης προς την πεδινή περιφέρειά της.

Η εκρηκτική ανάπτυξη των εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων και

ιδιαίτερα των ψυχαγωγικών είχε σαν αποτέλεσμα τη συνεχή επέκταση του εμπορικού

κέντρου και προς τη νότια και νοτιοδυτική ζώνη της πόλης που εφάπτεται του παλιού

ιστορικού κέντρου της πόλης. Αμέσως μετά τις εμπορικές δραστηριότητες στις ζώνες

αυτές βρίσκονται εγκατεστειμένες οι υπηρεσίες επισκευών και ανταλλακτικών που

συνδέονται με το αυτοκίνητο και με τα γεωργικά μηχανήματα.(βλέπε παρακάτω πίνακες

τοπικής έρευνας)

Αντίθετα, οι μεγάλες μονάδες του δευτερογενή τομέα (4 εκκοκιστήρια, μία

υφαντουργική μονάδα, ένα σπορελαιουργείο, ένα εργοστάσιο ζωοτροφών, μία

κατασκευαστική εταιρεία, δύο επιπλοποιεία και πολλές άλλες βιοτεχνικές μονάδες, ή οι

εταιρείες κατασκευής οικοδομικών υλικών, βρίσκονται στο σύνολό τους χωροθετημένες

σε σημαντική απόσταση απο τη κωμόπολη όπως φαίνεται και απο το σχετικό πίνακα

του παραρτήματος. Μόνο ένας κυλινδρόμυλος βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού.

Μπροστά σ'αυτές τις σημαντικές αλλαγές στη χρήση του χώρου και στην

επέκταση του εμπορικού κέντρου η πίεση για αναζήτηση χώρου για την κατασκευή

κατοικιών είναι μεγάλη. Οπως αναφέραμε παραπάνω η εντατικοποίηση των ρυθμών των

οικοδομικών κατασκευών που παρατηρείται τη τελευταία δεκαπενταετία συνδέεται

όπως είναι φυσικό με τον προσανατολισμό των επενδύσεων των οικογενειών της

ενδοχώρας στα ακίνητα της κωμόπολης.

Οι ενναλακτικές λύσεις για την επέκταση της πόλης περιορίζονται απο το γεγονός

ότι όλη η βόρεια πλευρά της αδυνατεί να επεκταθεί εξ'αιτίας του βουνού και του

δάσους που φθάνει ως τα τα τελευταία σπίτια του οικισμού. Επίσης, θα πρεπει να

σημειώσουμε ότι και η νοτιοδυτική ζώνη του οικισμού ανήκει κατά το μεγαλύτερο
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μέρος της στον πολυπληθή οικισμό των τσιγκάνων γεγονός που αποθαρύνει την

~

εγκατάσταση των ντόπιων ή την επέκταση της κωμόπολης προς αυτή τη πλευρά'.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Φαρσάλων προώθησε και υλοποίησε τη

μελέτη για την επέκταση του σχεδίου πόλεως. Το σχέδιο αυτό μεγαλόπνοο και

φιλόδοξο βασίζεται στη πρόβλεψη για μελλοντικό πληθυσμό 100.000 κατοίκων.

7 Ηδη, σε απόσταση 2 περίπου χιλιομέτρων απο τη πόλη, στα δυτικά όριά της, έχει επιλεχθεί ο

χώρος για τη κατασκευή ενός συγκροτήματος εργατικών κατοικιών.
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Όπως, δείχνει το σχέδιο αυτό που παρουσιάζουμε πιο πάνω, η επέκταση

προβλέπεται μόνο προς τη νότια και ιδιαίτερα την νοτιοδυτική πλευρά. Σημαντικό

τμήμα εντός των ορίων του σχεδίου επέκτασης προσφέρεται για πράσινο και άλλες

κοινωνικές χρήσεις όπως παιδικές χαρές, πάρκα κτλ.

Παρ'ολα αυτά, θα πρέπει να μελετηθεί αν η πρόβλεψη και η προοπτική για σχέδιο

επέκτασης της πόλεως που ν'αντιστοιχεί σε 100.000 είναι εφικτή. Μια τέτοια πρόβλεψη

θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στη διερεύνηση του οικονομικού ρόλου της

κωμόπολης στην ενδοχώρα της αλλά και στο εσωτερικό του αστικού δικτύου της

Θεσσαλίας, παρά στ'αποτελέσματα του πρόσφατου ρεύματος εγκατάστασης μέρους των

αγροτικών οικογενειών στη κωμόπολη. Με βάση τη δημογραφική εξέλιξη της επαρχίας

τα τελευταία 30 χρόνια και τα σημερινά δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού

της επαρχίας (υπογεννητικότητα, γήρανση) φαίνεται να εξαντλείται η δυνατότητα

αφαίμαξης επιπλέον πληθυσμού της επαρχίας για τα επόμενα χρόνια απο την ενδοχώρα

της και την ευρύτερη ζώνη επιρροής της.

Εξ'άλλου, η πρόσφατη κρίση στη βασική καλλιέργεια της επαρχίας που είναι το

βαμβάκι, έδειξε τη μικρή όμως ίσως αυξανόμενη τάση επιστροφής των γεωργικών

οικογενειών στους οικισμούς καταγωγής τους ή απασχόλησής τους, τουλάχιστον

σ'εκείνους που βρίσκονται σε μια ακτίνα 10-15 χιλιόμετρα απο την κωμόπολη των

Φαρσάλων.

Ζώνης Επιρροής Της Κωμόπολης Των Φαρσάλων

Η ακτίνα της ζώνης επιρροής των μικρών αλλά και μεσαίων αστικών κέντρων

προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό απο τις μικρές ή μεγάλες δυνατότητες ανταγωνισμού

από άλλα γειτονικά αστικά κέντρα μεγαλύτερου μεγέθους. Παρατηρούμε ότι στη

περίπτωση της κωμόπολης των Φαρσάλων η ζώνη επιρροής της προσδιορίζεται από το

γεγονός ότι διαθέτει πράγματι μια σχετική ζώνη αυτονομίας ως προς τα κέντρα αυτά,

ενώ παράλληλα εντάσσεται λόγω γεωγραφικής γειτνίασης μ'αυτά στη δική τους άμεση

ζώνη επιρροής και επωφελείται και από τις δραστηριότητες του ιδίου αστικού κέντρου.
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Η θέση της επαρχίας και της κωμόπολης στο εθνικό δίκτυο μεταφορών.

Η θέση της περιοχής μελέτης επηρεάζεται τόσο από την γεωγραφική της θέση όσο

και από το βαθμό ενσωμάτωσης στη περιφεριακή οικονομία.

Αν ,λοιπόν, ο σημαντικός αριθμός σιδηροδρομικών δρομολογίων συνδέεται

περισσότερο με την πλεονεκτική θέση της επαρχίας στον άξονα της Αθήνας 

Θεσσαλονίκης, την οποία διασχίζει αναγκαστικά το σιδηροδρομικό δίκτυο, ο επίσης

σημαντικός αριθμός των λεωφοριακών δρομολογίων μεταξύ της κωμόπολης και της

πόλης της Λάρισας εκφράζει τις αναπτυγμένες σχέσεις τους ιδιαίτερα στο τομέα των

, ,
υπηρεσιων και του εμποριου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΑΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΜΕΓΑΑΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΚΤΕΛ Νομού Λαρίσης

ΔQQμoλόγια - Προορισμός - Αριθμός

ΚΤΕΛ Νομού Λαμίας

ΔQgμoλόyια - Προορισμός - Αριθμός

ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΘΗΝΑ 2
ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΜΙΑ 3

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΒΟΛΟΣ 4

ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑ Ι \7 (Σάβ/Κυριακή)

Καθημερινά προς όλα τα χωριά: 2

ΛΑΜΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ 3

ΟΣΕ ΔPQιιολόγια- Προορισμός - Αριθμός ΔQgμoλόγια - Προορισμός - Αριθμός

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ\ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΒΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ιι

ιο

4

ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 4

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΑ 8*

* εκ των οποίων 4 για βόλο

Τα Φάρσαλα και η ενδοχώρα της αποτελούν πράγματι ενσωματωμένο τμήμα της

Λαρισαϊκής αγοράς.

Τέλος, η επαρχία, η οποία παρουσιάζει αν και σε μικρότερο βαθμό σημαντικό αριθμό

δρομολογίων με τα αστικά κέντρα της Δυτικής Θεσσαλίας στην οποία ανήκει γεωγραφικά.
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Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον τα σιδηροδρομικά δρομολόγια

αποτελούν περισσότερο ένα κατάλοιπο των σημαντικών σχέσεων που είχε αναπτύξει στο

παρελθόν η πόλη του Βόλου με την ενδοχώρα αυτή και στην οποία εντασσόταν και η κωμόπολη

των Φαρσάλων καθώς και η ενδοχώρα της ( βλέπε χάρτης: ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β. ΚΑYSER

εκδ. ΕΚΚΕ ).

Qριoθέτηση της περιοx.nς εΠΙl!pοRς

Για την οριοθέτηση της περιοχής οικονομικής επιρροής του Δήμου Φαρσάλων λάβαμε υπ'

όψη τρείς βασικές λειτουργίες που κατά την γνώμη μας μπορούν να οδηγήσουν στο παραπάνω

αποτέλεσμα : το εμπόριο, η ιατρική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της

εργασίας αποδόθηκαν στους χάρτες που κατασκευάστηκαν. Με βάση τις συνεντεύξεις,

συλλέχθησαν απαντήσεις από 10 εμπορικά καταστήματα, 4 ιατρεία, και 5 φροντιστίρια.

Αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την δυναμικότητα της πόλης, και της επιρροής που

εξασκεί μέσω των υπηρεσιών της στο εσωτερικό ή και έξω από τα σύνορα της ομώνυμης

,
επαρχιας.
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Οικισμοί εκτός των ορίων της επαρχίας Φαρσάλων που εντάσσονται στη ζώνη

επφροής της ομώνυμης κωμόπολης ως προς το εμπόριο, την υγεία και την εκπαίδευση

(φροντιστήρια)
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Κατοικία

Πληθυσμός

Δομοκός

3700
Ν. Moνασ:t'ήρι

2500
Υπόλοιποι 12 μέσου όρου 500 κατ.

6000 ( 12200 )

Ο πληθυσμός των παραπάνω οικισμών που ανήκουν στη λεγόμενη ζώνη επφροής της

κωμόπολης των Φαρσάλων, ανέρχεται περίπου σε 12000 κατοίκους δηλαδή στο 55% του

πληθυσμού της ομώνυμης επαρχίας. Δύο από αυτούς τους οικισμούς, ο Δομοκός και το Ν.

Μοναστήρι αποτελούν σημαντικά αλλά και ανταγωνιστικά μεταξύ τους κέντρα με πληθυσμό

3700 και 2500 αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι οικισμοί, θεωρούνται μικροί με μέσο όρο 500

κατοίκους. Δύο μπορούν να θεωρηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ζώνης αυτής και της



χωροθέτησης των οικισμών της α) ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες αυτών των οικισμών αλλά και

των γειτονικών κωμολόλεων ( Σοφάδες, Παλαμάς ) δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους

αντιστοίχους των Φαρσάλων, β) ευρίσκονται σχετικά στη μισή απόσταση από τα Φάρσαλα απ'

ότι με τις πρωτεύουσες των νόμων τους 15-20 χλμ.

•
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ

ΝΕΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Συμπέρασμα-Προτάσεις

α. Ο νέος δοιηκητικός ρόλος της κωμόπολης Φαρσάλων

Από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στό Ελληνικό Κράτος (1881) η κωμόπολη των

Φαρσάλων, μοναδικό και αναμφισβήτητο αστικό κέντρο με σημαντικό οικονομικό και

εμπορικό ρόλο δεν αποτέλεσε ποτέ επισήμως διοικητικό κέντρο στο πλαίσιο του

Ελληνικού διοικητικού συστήματος με αντίστοιχη δικαιοδοσία στο σύνολο της επαρχίας.

Στην ουσία αποτέλεσε και αυτή μια μεγάλη κοινότητα μαζί με τις άλλες η οποία

περιορίστηκε στην επίλυση των με την στενή έwοια προβλημάτων στα οριά της,

αναπτύσσοντας και αυτή όπως και οι άλλες κατευθείαν σχέσεις με την νομαρχία και συχνά

μέσω του πελατειακού νομαρχιακού συστήματος και σχέσεων.
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β. Το Διοικητικό Σύστημα: Ο ρόλος των κοινοτήτων

Στις διάφορες ανεπάρκειες των επαγγελματικών και κρατικών υπηρεσιών που

εντοπίσαμε στο επίπεδο της περιοχής μελέτης προστίθεται και η ανεπαρκής μόρφωση

μεταξύ του βασικού τοπικού θεσμού που είναι η κοινότητα και της νομαρχίας (ενδιάμεση

χωρική κλίμακα).

Το διοικητικό σύστημα παρουσιάζεται σε αυτό το επίπεδο, πράγματι δύσκολο

προσαρμοσμένο στο καινούργιο περιβάλλον που προσδιορίζουν οι απαιτήσεις της

διαχείρισης του χώρου και των δραστηριοτήτων αλλά προπαντώς των αναπτυξιακών

δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η κοινότητα δεν διεύρυνε στη διάρκεια των 40 τελευταίων χρόνων αγροτικής

ανάπτυξης τις διοικητικές της αρμοδιότητες, τις οποίες το σύνταγμα δίνοντας έναν ορισμό

αόριστο των τοπικών υποθέσεων τις είχε μειώσει. Η κοινότητα αποτέλεσε απλά στο

πλαίσιο των διοικητικών δομών και των σχέσεων που το κράτος επέβαλλε μεταξύ της

κοινότητας και της νομαρχίας ένα χώρο εφαρμογής σχεδίων έκ των άνω.

Το διαμέρισμα (νομαρχία) δεν λειτούργησε επομένως παρά μόνο ως ένα κέντρο

συντονισμού των δραστηριοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών και τεχνικών τμημάτων που

εγκατέστησε το Υπουργείο Γεωργίας στα όρια της νομαρχίας και τέλος της εφαρμογής των

διαφόρων αγροτικών πολιτικών κάτω από την επίβλεψη ενός διορισμένου από την

κυβέρνηση νομάρχη.

Πράγματι, όλη η περίοδο εκσυχρονισμού της γεωργίας από το 1950 χαρακτηρίζεται

από μια παθητική συμμετοχή της κοινότητας στα σχέδια ανάπτυξης και από μια

εξασθένηση των οριζόντιων χωρικών σχέσεων στο επίπεδο της επαρχίας και του

διαμερίσματος μεταξύ των διαφόρων αγροτικών και τοπικών μορφών οργάνωσης καθ'

όσον επιταχυνόταν η ενσωματωσή τους στις κάθετες δομές του πρωτογενή τομέα.
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Η προδευτική εξασθένηση του ρόλου αυτών των νομαρχιακών υπηρεσιών στο

πλαίσιο της ΚΑΠ, η καθυστέρηση στην εξέλιξη της περιοχής ως μια πολιτική οντότητα στο

πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου κράτους και της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποδεικνύονται ως το

βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της περιοχής και την προσαρμογή κυρίως των αγροτικών

δραστηριοτήτων στις νέες τεχνο-οικονομικές απαιτήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον

την οργάνωση και τη διαχείρηση του χώρου και την ανάπτυξη.

Παράλληλα τα προβλήματα που συνδέονται με την συγκέντρωση του πληθυσμού και

δραστηριοτήτων ή αντίθετα με την εγκατάληψη τείνουν να ομοιογενοποιηθούν

•

τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτά τα προβλήματα απαιτούν ως προς τις λύσεις

που επιδέχονται τεχνογνωσίες, τεχνικές και καινοτομικές δράσεις που θα πρέπει να

εντάσσονται σε διατομεακά προγράμματα τα οποία φαίνονται δύσκολο να καταρτιστούν

και να υλοποιηθούν από τις παλιές διοικητικές δομές και υπηρεσίες. Ηλύση αυτών των

προβλημάτων συνδέεται οπωσδήποτεκαι με την ανάπτυξη της διοίκησης σε περιφερειακό

επίπεδο.

γ. Νέα χωρική πραγματικότητα, ζώνες και παρεμβάσεις

Ένας πρώτος απολογισμός της προόδου και της ανάπτυξης της περιοχής μελέτης

φανερώνει τις σημαντικές αλλαγές που αφορούν τις παραγωγικές δομές, τις σχέσεις τόπου

απασχόλησης/τόπου κατοικίας.

Η επαρχία, όχι μόνο συγκράτησε μετά το 1981 τον πληθυσμό της αλλά ξαναβρήκε

τα επίπεδα του 1961 και διαθέτει επιπλέον κωμόπολη που αναδείχθηκε σε αδιαμφισβήτητο

κέντρο οικονομικό και πολιτιστικό με σημαντικό αστικό εξοπλισμό .

Ωστόσο, τα αποτελέσματα μιας βαθύτερης ανάλυσης όπως αυτής της εργασίας μας,

φανέρωσε ότι αυτή η πρόοδος και η ανάπτυξη δεν κατανέμεται ισσόροπα στο εσωτερικό

,
της επαρχιας.
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Ένα σημαντικό τμήμα της έχασε την μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της και

παρέμεινε σε δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα που φθίνουν και εντάσσονται σε

εκτατικές μη δυναμικές καλλιέργειες σε αντίθεση με το αξιοποιημένο πεδινό τμήμα που

λόγω των αυξημένων εκροών και του οικογενειακού εισοδήματος αποτελεί πλέον ένα

δυναμικό τμήμα της τοπικής και περιφερειακής αγοράς.

Οι γενικότερες δημογραφικές και κοινωνικό-οικονομικές αλλά και πολιτιστικές

αλλαγές που συντελέσθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια στην περιοχής μελέτης φανερώνουν

επομένως και φέρνουν στην επιφάνεια μια νέα χωρική πραγματικότητα η οποία θα πρέπει

να ληφθεί υπ' όψη κατά τους νέους σχεδιασμούς στα πλαίσια των αναπτυξιακών και

χωροταξικών πολιτικών ( κοινωνική υποδομή ).

Το προηγούμενο διοικητικό σύστημα που βασίστηκε σε μια ενισχυμένη κοινότητα

και μια αδύναμη επαρχία χωρίς εκπροσώπηση μπορεί να θεωρηθεί μιας από τις βασικές

αιτίες για το μέγεθος αυτής της χωρικής δραστηριοποίησης.

Είναι τραγική η διαπίστωση ότι εκτός της Ένωσης Γ. Σ κανένας άλλος τοπικός

φορέας δεν υπήρξε που να εκφράζει και να αναπτύσσει οριζόντιες σχέσεις μεταξύ των 27

κοινοτήτων και των 50 οικισμών της επαρχίας. Η ΤΕΔΚ που εμφανίστηκε στην δεκαετία

του 1980 με έδρα την πρωτεύουσα του νομού αποτελεί ένα θετικό βήμα αλλά χωρίς

ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή για το σύνολο της επαρχίας.

Κατ' αυτό τον τρόπο ο χώρος της επαρχίας θα μπορούσε σήμερα να χωρισθεί σε 3

κατηγορίες με βάση την διαχείριση-παραγωγή και την συγκέντρωση υπηρεσιών και τη

δημογραφία.

1. Η επαρχία μετά την πρώτη αγροτική έξοδο στην περίοδο 1960-1970, περιορίζεται

όσον αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία τού ενεργού και νεαρού πληθυσμού της στα όρια της

κωμόπολης και μερικών κοινοτήτων σε ακτίνα 10-15 χιλιόμετρα, μΙ ένα κατ' εκτίμηση

πληθυσμό 17.000 που αναλογεί στο 77% του συνολικού πληθυσμού ( 14 οικισμών και

διαμονή στο 27% των οικισμών περιλαμβανομέμων και εκείνων τω Φαρσάλων).
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2. Όλες οι βασικές υπηρεσίες κοινωνικές υποδομές, πολιτιστική, κοινωνική ζωή

έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη των Φαρσάλων. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Το

πρόβλημα είναι ότι δεν οργανώνονται από φορείς στα πλαίσια κάποιων θεσμών

επαρχιακών. Αποτέλεσμα: Εκτός από την ιδιωτική επιχείρηση και πρωτοβουλία καμμιά

δραστηριότητα, υπηρεσία δεν υπάρχει και δεν γίνεται για την επαρχία.

3. Η επαρχία, δεν εγκαταλείπεται ως προς τις παραγωγικές λειτουργίες και

δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα. Το ανάλογο οδικό δίκτυο , οι επικοινωνίες, η

ύπαρξη β' κατοικίας στην καταγωγή, αλλά προπαντός η εκμηχάνηση και η ύπαρξη ομάδων

,
συνεργασιας και αλληλεγγύης συμβάλλει σημαντικά στη μη εγκατάλειψη της

εκμετάλλευσσης και από τη διαδοχή των αρχηγών εκμεταλλεύσεων που εγκαταστάθηκαν

από το 1970 και μετά στην κωμόπολη των Φαρσάλων.

Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ, ότι σημαντικό τμήμα των ορεινών ιδιαίτερα

χώρων, όπως δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι μένουν ανεκμετάλλευτοι εξ' αιτίας της

μείωσης του πληθυσμού και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας γεγονός που απαιτεί από

τώρα και στο εξής ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη διαχειρησή της για την απόφυγή

πυρκαγιών, διάβρωσης κτλ.

Μέ βάση αυτή τη κατάσταση, η εμφάνιση και η αρχή λειτουργείας του νέου θεσμού

των Συμβουλίων Περιοχής θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο για την οργάνωση και

διαχείρηση αυτού του χώρου.

Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των 4 μείζονων οικισμών της

επαρχίας, για τη συγκράτηση του πληθυσμού ή για τον προσανατολισμό της εξόδου των

κατοίκων των γειτονικών οικισμών προς αυτά. Ήδη διαφαίνεται μια δειλή ροή για

επιστροφή για κατοικία στο οικισμό καταγωγής και σήμερα τόπου απασχόλησης. Επίσης, η

προτροπή και συμβολή στη δημιουργία φορέων για τη διαχείρηση των εγκαταστημένων

χώρων με στόχο την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων.
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Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται οπωσδήποτε στον

συντονισμό των υπηρεσιών στήριξης για παραγωγή, εκπαίδευση, κοινωνικές και

πολιτιστικές δραστηριότητες στο σύνολο της επαρχίας.

Αν τα Φάρσαλα αναγορευθεί σε αδιαμφισβήτητο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο,

ωστόσο θα μπορούσαν οι διάφορες δραστηριότητες να υλοποιούνται κατά διαστήματα και

στα υπόλοιπα 4 οικιστικά κέντρα αναλογικά. Εάν οι προτεινόμενες δραστηριότητες

εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της επαρχίας η υλοποιησή τους σε

διάφορα επιλεγμένα κέντρα γύρω από την πόλη των Φαρσάλων βάση προγράμματος σε 2 ή

3 βάση μπορεί να συμβάλλουν στην έλξη των ενδιαφερόμενων κατοίκων και στην

κινητικότητα τους σε μια ακτίνα 10-15 χλμ.

Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση η οποία εφαρμόζεται από το 1994 εμφανίζεται ως

μια προσπάθεια
,

προσαρμογης στις δημογραφικές,
,

οικονομικες

,
και χωρικες

πραγματικότητες της εθνικής επικράτειας και στη διαδικασία θεσμικής ενοποίησης της

Ευρώπης.(Κουτάκος-Παπουτσής 1996)

Βασικός στόχος της παραμένει τη μείωση του χάσματος μεταξύ της κοινότητας

και του διαμερίσματος μέσω του σχηματισμού μιας νέας χωρικής ενότητας που είναι το

Σ!WJ30ύλιο περιοχής στο πλαίσιο του νομαρχιακού συμβουλίου. Χωρις να υποκαθιστά τις

κοινότητες πρόκειται περισσότερο για μια χωρική οργάνωση η οποία αποβλέπει στην

ενδυνάμωση της διακοινοτικής συνεργασίας στο τομέα των υπηρεσιών, του εξοπλισμού

, "
και του προγραμματισμου στο εσωτερικοτων οριων του.

Το ζήτημα που μπαίνει για την επαρχία Φαρσάλων είναι πως θα σχεδιασθούν κατά

τρόπο πιο αποτελεσματικό οι διάφορες κοινωνικές υποδομές και εξυπηρετήσεις ώστε

ν'ανακοπεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα η τάση συγκέντρωσης του πληθυσμού στην

κωμόπολη των Φαρσάλων και σε λίγες κοινότητες σε μια ακτίνα 10 χιλιομέτρων απ'αυτή.

Μ'αλλα λόγια, μπορούμε με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και το νέο θεσμικό

πλαίσιο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε πολιτικές για την συγκράτηση πληθυσμού,

τουλάχιστο σε μερικές απομακρυσμένες κοινότητες-κέντρα, ή θα πρέπει να αποφασίσουμε
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, , , " " ,
οτι η κατοικηση των αγροτικων χωρων οπως ειναι ο αγροτικος χωρος της επαρχιας

Φαρσάλων θα περιορίζεται σε μια μικρή ζώνη πυκνής κατοίκησης και υψηλού βαθμού

εξυπηρέτησης.
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Πίνακας 1. Πληθυσμοί πόλεων από 4000 κατ. - 12000 κατ. περίπου

ΝΟΜΟΙ
! 1991 1981 1971,
ι

!

Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Δ. Βονίτσης 4353 3836 5628

Δ. Αμφιλοχίας 5116 5034 5114

Δ. Αιτωλικού 5381 5265 5773

Δ. ΜεσσολσΥΥίου 12103 11375 12399

Δ. Ναυπάκτου 10854 9012 8421

Δ. Νεάπολης 4369

Κ. ΑΓ. Κωνσταντίνου 5395 4730 4750

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Δ. Κρανιδίου 4400 3949 3724

Δ. Μιδέας 4573 613 626

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ. ΜεΥαπόλεως 4684 4875 3635
..

Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Δ. Κάτω Αχαίας 5244 5185 3684

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κ. Οινοφύτων 7051 2555 915

Κ. Σχηματαρίου 7032 3287 1848

Δ. Αλιάρτου 4633 4040 3282

Δ. Διστόμου 4556 5604 5447

Δ. Ορχομενού 5525 5369 5085

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ. Γρεβενών 9619 7739 8383

Δ. Δεσκάτης 4647 4436 4326

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δ. Καλύμνου 10543 14457 13281

Δ.Ιαλυσσού 7143 7212

Κ. Αρχαγγέλου 5872 4171 3029

Κ. Αφάντου 5634 3925 2489

Ν. ΕΒΡΟΥ

Δ. Φερρών 7615 5309 4430
Δ. Διδυμοτείχου 8556 8571 8893

Δ. Σουφλίου 5015 5587 6214

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ. Ιστιαίας 5165 5279 5484

Δ. Λουτρών 4091 3903 4906

Δ. Αλιβερίου 5263 5103 4715

Δ. Καρύστου 4663 4081 3550

Δ. Ερετρίας 4987 3711 2320

Δ. Αρτάκης 7394

Δ. Ψαχνών 5838 5499 4839



Κ. Βασιλικού 5304 4294 3159

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ι
Δ. Καρπενησίου ι 6178 5230 4645

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Δ. Γαστούνης
.

5883 4751 4193

Δ. Ζαχάρως
,
ι 5037 2812 2735

Δ. Κρεστενών 5422 3539 2657

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ι

Κ. Μακρσχωρίου 4338 3850 3048

Δ. Ειρηνούπολης 4153

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ. Μοιρών 4571 3688 3075

Κ. Γαζίου 5210 2057

Κ. Λιμ. Χερσονήσου 4075 2467 785

Κ. Τυμπακίου 5605 3988 3287

Δ. Ν. Αλικαρνασού 10729 8560 6501

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ. Ηγσυμενίτσας 7022 6389 4453

Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κ. Ανατολής 4451 3180 2277

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ. Χρυσουπόλεως 7208 7119 5785

Δ. Ελευθερουπόλεως 6262 5706 6090

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Παλαμά 6010 5448 5318

Δ. Σοφάδων 5497 5078 4599

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ. Αργους Ορεστικού 6663 6004 5178

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ. Λευκιμμαίων 4257 2504 2108

Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ. Αργοστολίου 7402 7164 7595

Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Δ. Πολυκάστρου 5750 5647 5739

Δ. Ηγουμενίτσας 4539 4301 4621

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ. Σιατίστης 5688 5702 4852

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ. Ξυλοκάστρσυ 6087 5188 4903

Δ. Σικυώνος 9167 872 7437

Κ. Αγ. Θεωδόρων 5089 2660 1874

Κ. Νεμέας 4045 4182 4356

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ. Νάξου 4442 3844 3055

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ. Γυθείου 4572 4354 5166



Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ Ι

Κ. ΑΥιάς 4014 3454 3241
Δ. Ελασσόνος 8426 7146 7755
Δ. Αμπελώνος

,
5819 5086 4735

Δ. Τυρνάβου 12179 11118 10687
Δ. Φαρσάλων 8457 7211 7464
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δ. ΑΥ. Νικολάου 8574 8344 5170
Δ. Σητείας 7340 6847 6317
Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Δ. Λευκάδος 6721 6694 7141
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ. Αλμυρού 8916 6730 6490

Κ. ΑΥριάς 4544 3997 3538

Κ. Ν. ΑΥ"f)άλσυ 5921 3890 3395

Δ. Σκιάθου 5096 4129 3908
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ. Μεσσήνης 6519 6854 6664

Δ. ΓαρΥαλιάνων 5310 5430 5953
Δ. Κυπαρισσίας 5149 4636 4506
Δ. Φιλιατρών 6592 5139 6066
Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Κ. Ευλάλσυ 4598 4442 4260

Κ. MύΙCΗς 6767 6420 5557
Κ. Σελέρου 4100 3783 3646
Ν. ΠΕΛΛΗΣ

Δ. Αριδαίας 4439 4711 4058
Δ. Κ. Βρύσης 5767 5521 5208
Δ. Σκύδρας 4253 4319 3970

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ. ΑΙΥινίου 4553 4700 4737

Δ. Κολινδρού 4026 4016 3324
Δ. Λιτοχώρου 6864 6157 5656
Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Δ. Φιλιππιάδος 4040 3333 3594
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ.Σαπών 4191 4999 5143

Κ. Αρριανών 4964 5237 5826

Κ. Φιλλύρας 4402 4570 4604

Ν. ΣΑΜΟΥ

Δ. Καρλοβασίων 5357 4853 4488

Δ. Σαμίων 5824 5613 5481

Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ. ΝΙΥρίτης 6186 6531 7301

Δ. Σιδηροκάστρου 5916 6706 7013

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ. Kαλαμπά~ 6072 6159 5964



Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Δ. AταλCιντης 6446 5562 4615

Κ. Μαλεσίνης 4956 4073 3534

Δ. Στυλίδος 5088 4742 4436

Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ

Δ. Αμφίσης 7189 7156 6605

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κ. Ν. Καλλικράτειας 4407 2809 2055

Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Δ. Μουρινών 5318 4247 3134

Δ. Ν. Κυδωνίας 4026

Ν. ΧΙΟΥ

Δ. Ομηe..ούπολ' !i 5325



Πίνακας 2. ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

1961 1971 1981 1991
Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ 7469 7211 8457
Φάρσαλα 6967 7094 8413
Άγ. Γεώργιος 293
Ρύ(ιον 50 10 2
Σταθμός 87 63 42
Χαιδάρια 72 44
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑγ.Γεωργίου 282 273
Αγ.Γεώργιος 282 273
ΚΑμπελείας 572 527 442 400
Αμπελεία 572 527 442 400
ΚΑχιλλείου 455 415 396
Αχίλλειον 455 415 396
ΚΒαμβακούς 1324 1183 1117 1092
Βαμβακού 1169 1036 998 998
Δενδράκιον 155 123 106 94
Σερίφης 24 13
KBασιl::!ί 504 462 404 395
Βασιλής 504 462 404 395
ΚΒρυσιών 887 750 661 611
Βρυσιά 887 750 661 611
ΚΔασολόφου 552 491 418 405
Δασόλοφος 407 368 334 337
Κάτω Δασόλοφος 145 123 84 68
ΚΔένδρων 247 177 124 115
Δένδρα 247 177 124 115
ΚΔιλόφου 475 467 383 399
Δίλοφον 475 467 383 399
ΚΕρετρίας 1709 1261 1096 997
Ερέτρια 533 411 369 317
Άγ.Χαράλαμπος 106 54 44 66
Αποστολίδιον 73 32
Αργιθέα 214 179 170 154
Ασπρόγεια 443 360 274 244
Παλαιόμυλος 340 225 239 216
ΚΖωοδοχου Πηγής 487 416 332 296
Ζωοδόχος Πηγή 487 416 332 296
ΚΚαλλιθέας 833 507 385 297
Καλλιθέα 176 125 91 88
Άγ.Αντώνιος 226 120 108 93
Δενδροχώριον 208 77 73 26
Κοκκίνω 95 71 61
Πλάτανο, 223 90 42 29
ΚΚάτω Βασιλικών 649 549 453 429
Κάτω Βασιλικά 329 300 247 218
Άνω Βασιλικά 320 249 206 211
ΚΚατωχωρίου 715 652 605 617
Κατωχώριον 378 335 289 298
Ανωχώριον 337 317 316 319
ΚΚρήνης 1650 1372 830 754
Κρήνη 1055 902 770 705
Αύρα 176 140 60 49



Ελληνικόν 295 272
Ελληνικόν Προσφύγων 124 58
ΚΜεγάλου Ευυδρίου 841 749 925 880
Μεγάλο Ευύδριον 328 565 477 442
Ελληνικόν 272* 239 220
Λόφος 221 184 166 157
Πυργάκια 58* 43 61
Μικρόν Ευύδριον 292
ΚΝαρθακίου 841 633 627 668
Ναρθάκιον 658 555 576 589
Καστάκιον 183 78 51 79
ΚΝεράΙόας 441 396 318 263
Νεράιδα 343 310 260 221
Ξυλάδες 98 86 58 42
ΚΠολυδαμείου 678 553 495 490
Πολυδάμειον 329 263 274 271
Ρήγαιον 349 290 221 219
ΚΠολυνερίου 697 542 504 456
Πολυνέριον 697 542 504 456
ΚΡευματιάς 358 323 297 280
Ρευματιά 358 323 297 280
ΚΣιτοχωρίου 614 505 507 482
Σιτόχωρον 614 505 507 482
ΚΣκοπιάς 568 493 380 332
Σκοπιά 568 493 380 332
ΚΣκοτούσης 1296 920 804 746
Σκοτούσσα 411 322 228 225
Άγία Τριάς 125 4 54 79
Άγ.κωνσταντίνος 441 333 312 243
Άνω Σκοτούσσα 65 60 32 30
Θετίδιον 254 201 178 169
ΚΣταυρού 1323 1096 1132 939
Σταυρός 1323 1096 1132 939
ΚΥπερείας 657 542 492 524
Υπέρεια 657 542 492 524
ΚΦαρσάλων 7579
Φάρσαλα 6356
ΆγΓεώργιος 347
Άχίλλειον 509
Καράπλας 85
Ρύζιον 121 50 10 2
Σταθμός 161 87 63 42
ΚΧαλκιάδων 723 699 674 590
Χαλκιάδες 263 699 674 950
Άνω Χαλκιάδεc 460-

Σύνολο Επαρχίας Φαρσάλων 27218 24189 22313 22583
Σύνολο Νομού Λαρίσης 237776 232226 254295 270612
Π'ΙΥ': ΕΣΥΕ



Πίνακας 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝιΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ -- ---- .- - - - _.- .

Κοινότητες Δραστηριότητα Ισχύς Αξία Προα. Παραγωγ. Ημερ. λήξης άδειας λειτουρ.

Ερέτρεια Φαρσ Tυρoιcoμείo-Ψυγείo 24ΗΡ 500000 05/0111999

ΒΡυσιά Φ. Κονσερβοποιία 555,5HP+25KW 38285000 25111/1993

Φάρσαλα ΣπoρελJγίo 4368,9ΗΡ 632352000 12/08/1997
-

KυλινδρόμυλoςlMύλoς αλέσεων

Φάρσαλα ζοωτροφών 145,IΗΡ 2000000 23/03/1995
-

Φάρσαλα
~ . .

31,5ΗΡ 29000 27/1111980~υραντηριo σπορων

Σιτόχωρο Φ. Κυλινδρόμυλος 49,5ΗΡ 288000 13/11/1996
--- - --

Μ. Ευίδριο Φ. Κυλινδρόμιλος 86ΗΡ 17240000 5 8tn124h 20104/1998

Φάρσαλα Eιcoιcιcιστήριo 4740ΗΡ 819358070 90 180tnl24h 04104/1999

Σταυρός Φ. Eιcoιcιcιστήριo βάμβαιcoς 3326ΗΡ 299000000 0311211998

Φάρσαλα Kαθειcλoπoιείo 43,5ΗΡ 1500000 6 50ιcαρέιcλες/Ιb 26/0511994

Bαμβαιcoύ Φ. ξυλουργείο 31 ,75ΗΡ + 21 ,5ιcw 9500000

Εργαστήριο
•

ιcoπης ιcαι

Φάρσαλα επεξεργασίας υαλoπινάιcων 35ΗΡ 7200000 5 21/03/1995

Εργοστάσιοπαρασιcευήςέτοιμου

Φάρσαλα σιcυρoδέματoς 73ΗΡ 3500000 1J 150M3/8h 16/02/1998

ΣυιcιάΤραγοβούνιΦ. Σπαστήριοαδρανώνυλιιcών 442ΗΡ 4500000 10/04/1994

Φάρσαλα Μηχανουργείο 20,75ΗΡ 2070000 27111/1996

Συσιcευαστήριol Ψυγείο

Αμπελιά Φ.
•

183ΗΡ 23500000 J5/1011994σπαραγειων

EργoσCΆσιo
•

παραγωγης

40 χλμ Ε.ο. Φαρ-Βόλος τοματοπολτού 212ΗΡ 10100000 14/08/1992

Εργοστάσιο
•

παραγωγης

3,50 χλμ Ε.ο. Φαρ-Βόλος
•

1Ο2ΗΡ 87000000ιcoμπoσιας

Εργοστάσιο
•

παραγωγης

Ε.ο. Φαρ-Λάρισας ζωοτροφών 215,55ΗΡ 22336328 12/02/1997



Ε.ο. Φαρ-Λάρισας Eιcoιcιcιστήριo-ιcλωστήριo-υφαντ 19078ΗΡ+300kvh 6036994000 600 24/31998 - -- ---

Ι ο χλμ Eλληνιιcoύ-ΠoλυνεpίoυΦαρσ. . Eιcoιcιcιστήριo βάμβαιcoς 3328ΗΡ 700000000 06/10/1997- . - _.

50 χλμ Ε.Ο. Φαρσ.-Βόλου Εργαστήριοιcαθειcλoπoιίας 158.5ΗΡ 4300000 20/10/1993 .

Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου

30 χΑμ Ε.ο. Φαρσ.-Λάρισας σιcυρoδέματος 44,34ΗΡ 1250000 27/06/1995
- -

Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου

Φάρσαλα επί της οδού Φαρσάλων -Σταυρού σιcυρoδέματος 45.5ΗΡ 550000 23/02/1988
.. -

60 χΑμ Φαρσ.-Βόλου Εργοστάσιοτσιμεvτoλίθων 45,5ΗΡ 1500000 2 18/09/1997

40 χΑμ Ε.ο. ΦαρσάλωνMιιcρoθηβών Μηχανουργείο 111,50ΗΡ 28902592 11/09/1994
--- ..

Mεταλιιcά silos αποθήιcευσης

Θετίδιο Φ.
•

68ΗΡ 4000000σιτου

-- -- ----
Mεταλιιcά silos αποθήιcευσης

Χαρά Φ.
•

21,5ΗΡ 515000 22/12/1994σιτου

- -
Mεταλιιcά silos απoθήιcευσης

Πολιδάμιο Φ. δημητριαιcών 121ΗΡ 3000000 ---
Mεταλιιcά silos απoθήιcευσης

Λόφος Φ. δημητριαιcών 350,64ΗΡ 39000000

Mεταλιιcά silos απoθήιcευσης

ΑΓ. Κων/νος δημητριαιcών 60ΗΡ 2670000

Mεταλιιcά silos αποθήιcευσης

Mαρθάιcι Φ δημητριαιcών 60ΗΡ 2670000
-- -

Υπέργεια μεταλιΙCΉ δεξαμενή

Πολυδαμειο Φ πετρελαίου 15000 13/12/1996- - ---
Υπέργεια μεταλιΙCΉ δεξαμενή

ΡηγαιοΦ πετρελαίου 21000 16/05/1991
.

Υπέργεια μεταλιΙCΉ δεξαμενή

Νεραιδα Φ πετρελαίου 21000 20/03/1997

ι



Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

Παλαιόμυλος Φ. πετρελαίου 32000 17/0411991
_._~- . . -- ------- ---- f-..._- --

Υπέργεια μεταλιιcή δεξαμενή

Ανοχώρειο πετρελαίου 21000 10/02/1997---- -- -- --
Υπέργεια μεταλιιcή δεξαμενή

ΠολυνέριΦ. πετρελαίου 150000 09/0511995
-

Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

Αχίλλειο Φ. πετρελαίου 30000 10/0611991.-
Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

ΑσπρόγειαΦ. πετρελαίου 27000 19/10/1992

Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

Φάρσαλα πετρελαίου 90000 20/09/1999 ---
Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

EλληνιιcόΦ. πετρελαίου 100000 19/03/1998 ._ ..-
Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

Ευίδριο Φ. πετρελαίου 100000 14/1011996 - ---
Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

Φάρσαλα πετρελαίου 98000 24/0311999 --- -
Υπέργεια μεταλική δεξαμενή

Βασιλή Φ. πετρελαίου 100000 11/0411999 ..-

-
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΤΟΜΕΑΣ

-
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

-- -
--

Ερέτρεια Φαρσ. Τυρoιcoμείo-Ψυγείo 24ΗΡ 500000 05/0111999

Εργοστάσιο
,

παραγωγης

Ε.ο. Φαρ-Λάρισας ζωοτροφών 215,55ΗΡ 22336328 12/0211997

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-

ΚΥΛιΝΔΡΟΜΥΛΟ}

Κυλινδρόμυλος/Μύλος αλέσεων

Φάρσαλα ζοωτροφών 145,IΗΡ 2000000 23/0311995

Σιτόχωρο Φ. Κυλινδρόμυλος 49,5ΗΡ 288000 1311111996

Μ. Ευίδριο Φ. Κυλινδρόμιλος 86ΗΡ 17240000 5 8ιn/24h 20/0411998

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΚΑΛΛffiΡΓffiΣ



Βρυσιά Φ. Κονσερβοποιία 555,5HP+25KW 38285000 25/11/1993.- ___ ο . - - - --- --
ΦάρσαALι ΣπoρελJγίo 4368,9ΗΡ 632352000 12/0811997-- - - - - - - . - _. -
ΦάρσαALι - , ,

31,5ΗΡ 29000 27/11/1980=.υραντηριοσπορων ._- . _.- . - - - --- .
ΦάρσαALι Eιcoιcιcιστήριo 4740ΗΡ 819358070 90 180tnl24h 04104/1999

__ ο. --
Σταυρός Φ. Eιcoιcιcιστήριoβάμβαιcoς 3326ΗΡ 299000000 03/12/1998-- ._._- . --

Συσιcευαστήριol Ψυγείο

Αμπελιά Φ.
,

183ΗΡ 23500000 1511011994σπαραγειων ._.-
Εργοστάσιο

,
παραγωγης

40 χλμ Ε.ο. Φαρ-Βόλος τοματοπολτού 212ΗΡ 10100000 14/08/1992
- -

Εργοστάσιο
,

παραγωγης

3,50 χλμ Ε.ο. Φαρ-Βόλος
,

1Ο2ΗΡ 87000000ιcoμπoστας

-
Ε.ο. Φαρ-Λάρισας Eιcoιcιcιστήριo-ιcλωστήριo-υφαντ 19078HP+300kvh 6036994000 600 24/31998

Ι ο χλμ Eλληνιιcoύ-ΠoλυνερίoυΦαρσ. Eιcoιcιcιστήριoβάμβαιcoς 3328ΗΡ 700000000 06/1011997
--

- -

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣΤΟΜΕΑΣ
-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
-

Εργοστάσιο παρασιcευής έτοιμου

ΦάρσαALι σιcυρoδέματoς 73ΗΡ 3500000 11 150M3/8h 16/0211998

Συιcιά Τραγοβούνι Φ. Σπαστήριο αδρανώνυλιιcών 442ΗΡ 4500000 10/0411994_.- -
Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου

30 χλμ Ε.ο. Φαρσ.-Λάρισας σιcυρoδέματoς 44,34ΗΡ 1250000 27/06/1995-
Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου

ΦάρσαALι επί της οδού Φαρσάλων -Σταυρού σιcυρoδέματος 45,5ΗΡ 550000 23/0211988

60 χλμ Φαρσ.-Βόλου Εργοστάσιοτσιμεντολίθων 45,5ΗΡ 1500000 2 18/0911997

ΚATOIΚIA

ΦάρσαALι Kαθειcλoπoιείo 43,5ΗΡ 1500000 6 50ιcαρέιcλεςllh 26/05/1994

Bαμβαιcoύ Φ. ξυλουργείο 31 ,75ΗΡ + 21 ,5ιew 9500000

Εργαστήριο
,

ιcoπης ιcαι

ΦάρσαALι επεξεργασίας υαλoπινάιcων 35ΗΡ 7200000 5 21/03/1995

50 χλμ Ε.ο. Φαρσ.-Βόλου Εργαστήριοιcαθειcλoπoιίας Ι 58,5ΗΡ 4300000 20110/1993

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣΤΟΜΕΑΣ

_.
ΜΗΧΑΝΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

-
._--- -

40 χλμ Ε.ο. ΦαρσάλωνMιιcρoθηβών Μηχανουργείο 111,50ΗΡ 28902592 11/0911994

ΦάρσαALι Μηχανουργείο 20,75ΗΡ 2070000 2711111996

_ J



Πίνακας 4. Καταστήματα και Δραστηριότητες του τριτογενή τομέα

Οικοδομές Ενδύματα Εμπόριο ειδών πολυτελείας

Υποδήματα

,

ί ;

Οικοδομικά υλικά
ι

Έτοιμα ενδύματα ί Είδη κυνηγιούi

Οικοδομικά υλικά Νυφικά-Βαφτιστικά Ι Άνθη

ΧρωματουΡΥΙκές εργασίες Μπουτίκ Περίπτερο

Οικοδομικά υλικά Έτοιμα ενδύματα Καλλυντικά

Οικοδομικά υλικά Υποδήματα Διακοσμητικά

Χρώματα-Σιδηρικά Έτοιμα ενδύματα Περίπτερο

Οικοδομικά υλικά Έτοιμα ενδύματα Περίπτερο

Χρώματα-Σιδηρικά Παιδικά ενδύματα Κεντήματα

Οικοδομικά υλικά Υποκάμισα Είδη κυνηγιού

Οικοδομικές εmχειρήσεις Ενδύματα Καλλυντικά

Τεχνικό γραφείο Ενδύματα Άνθη

Είδη ύδρευσης Ενδύματα Είδη αλιείας

Οικοδομικά υλικά Άθλητικά είδη Είδη κυνηγιού

Χρώματα-Σιδηρικά Γυναικεία εσώρουχα

Κουφώματα Υποδήματα

Οικοδομικά υλικά Υποδήματα

Οικοδομικές επισκευές Εσώρουχα

Πλακάκια-Κουφώματα Παιδικά ενδύματα

Ενδύματα

Υποδήματα

Ενδύματα

Υποδήματα

Υποδήματα

Υποδήματα

Λευκά είδη

Υποδήματα

Ενδύματα

Παιδικά ενδύματα



! !•, ι

Μικρό εμπόριο Τυχερά Παιχνίδια Αυτοκίνητα

Ελεύθερα επαγγέλματα

Τηλεποικινωνίες Ι

Απορρυπαντικά Προπό Αντιπροσωπία

Κομμωτήριο Προπό Αντιπροσωπία

Τεχνίτης γεωΡΎ\κών μηχανιμάτων Ηλεκτρολογείο αυτοκ.

Υδραυλικός Αξεσουάρ αυτοκ.

Κομμωτήριο Καροσερί αυτοκ.

Ηλεκτροτεχνίτης Συνεργείο αυτοκ.

Σιδηρουργός Καροσερί αυτοκ.

Ηλεκτρονικός Υγρά καύσιμα-Ανταλλακτικά

Τεχνίτης υαλοmνάκων Ηλεκτρολογείο αυτοκ.

Βιβλία-Παιχνίδια Ηλεκτρολογείο αυτοκ.

Βιομηχανικά είδη Ηλεκτρολογείο αυτοκ.

Ψιλικά-Παιχνίδια Αντιπροσωπία

Μηχανοτεχνίτης Αντιπροσωπία
•

Είδη υγεινής Αντιπροσωπία

Υαλικά Μοτοποδήλατα-Ηλεκτρικά είδη

ΗλεκτρολόΥος Αντιπροσωπία
•

Τυπογράφος Μοτοποδήλατα Ι

Ηλεκρτικές εγκαταστάσεις Καροσερί αυτοκ.

Ψιλικά Μοτοποδήλατα

Υδραυλικά-Είδη υγεινής Υγρά καύσιμα

Τυπογράφος Αντιπροσωπία

Λατόμος

Τεχνίτης υαλomνάκων

Ηλεκτρονικός

TεχνίτηςυαλomνάKων

Λαϊκή τέχνη

Video club
Υδραυλικός

ΗλεκτρολόΥος

Μοδίστρα

Είδη υγεινής

Ψιλικά

Ωρολογοποιός

Χαρτικά

Ταπετσαρίες

Υδραυλικός

Ηλεκτρολόγος

Υδραυλικός

Περίπτερο

Ψιλικά

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Είδη Ραπτικής

Υδραυλικά

Υδραυλικά

Τηλεφωνία

-



ι

Γενικό Εμπόριιο Εμπόριο Τροφίμων Ασφάλειες Φροντιστήρια

Λογιστικά

ι

ΓεVΙKό Εμπόριιο Εγχώρια προϊόντα Ξένων γλωσσών

Εισαγωγές Είδη τροφίμων
,

Προμήθειες Κάβα
ι

Εμπορομεσήτες Κρεοπώλης
,,

Αποθήκες καυσόξυλων Κρεοπώλης

Γενικό Εμπόριιο Αυγά-Πουλερικά

ΓεVΙKό Εμπόριιο Ιχθυοπωλείο

Γενικό Εμπόριιο Κρεοπώλης

Χαρττικά-Απορρυπαντικά Κρεοπώλης

Βιβλιοπωλείο Τρόφιμα-Τσιγάρα

Γενικό Εμπόριιο Ελαιόλαδα

Γενικό Εμπόριιο Τυροκομικά

Εγχώρια προϊόντα Τυροκομικά

Πατνωπόλης Είδη τροφίμων

Πρατήριο σιγαρέτων Φρούτα

Εγχώρια προϊόντα Αλλαντικά

Κάβα

Φρούτα

Κάβα

Mini rnarket
Super rnarket
Ελαιόλαδα

Κάβα

Χαρτικά-Είδη διατροφής

Ζαχαρώδη προϊόντα

Κάβα

Καφεκοπτείο

Φρούτα

Κρεοπώλης

Ζωοτροφές



Παιδικοί Σταθμοί Βωτεχνίες Παραιατρικά Σνακ-Μπάρ

Ταβέρνες

Βιοτεχνία Κατασκευών Κομμωτήριο Ουζερί-Καφέ

Εργαστήριο χρυσού Οπτικά Καφέ-Μπάρ

Τέντες-Ταπετσαρίες Οπτικά Οβελιστήριο

Βιοτεχνία Μαρμάρων Κομμωτήριο Καφενείο

Εργαστήριο Φωτεινών εmγραφών Γυμναστήριο Κυλικείο

Γαλακτοπώλης Κομμωτήριο Πάμπ

Ζαχαροπλαστείο ι Κομμωτήριο Αναψυκτήριο

Υφαντουργία Φυσιοθεραπευτήριο Οβελιστήριο

Έτοιμο σκυρόδεμα Γυμναστήριο Καφέ-Μπάρ

Ξυλουργείο Κομμωτήριο Καφετέρια

Ζαχαροπλαστείο Κομμωτήριο Κυλικείο

Έmπλα Κομμωτήριο Καφετέρια

Ζαχαροπλαστείο Κομμωτήριο Τυρomτάδικο

Σιδηροκατασκευές Αισθητικός Καφετέρια

Καρεκλοποιός Ψησταριά

Σιδηροκατασκευές Καφέ-Μπάρ

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις Ταβέρνα

Βιοτεχνία Ζυμαρικών Τυρomτάδικο

Σιδηροκατασκευές Σνακ-Μπάρ

Σιδηροκατασκευές Σνακ-Μπάρ

Σιδηροκατασκευές Σνακ-Μπάρ

Σιδηροκατασκευές Καφετέρια

Ταβέρνα

Ταβέρνα

Καφετέρια

Καφετέρια

Καφετέρια

Καφέ-Μπάρ

Καφενείο



Εμπόριο Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικές Υπηρεσίες Μεταφορές

Έπιπλα 1

Ηλεκτρικά είδη Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα Πρακτορείο Μεταφορών

Είδη προικός Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Πλεκτά Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Ηλεκτρικά είδη Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Είδη προικός Αντιπροσωπία Γεωργικά Φάρμακα

Είδη προικός Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Κορνίζες Αρδευτικά Γεωργικά Φάρμακα

Θερμοσίφωνες Γεωργικά εργαλεία Γεωργικά Φάρμακα

Κουβέρτες Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Εmπλα Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Νήματα Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Νήματα Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Είδη γάμου Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Είδη προικός Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Κουρτινόξυλα Γεωργικά Μηχανήματα Κτηνοτροφικά

Κρύσταλλα Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Καθρέπτες Αρδευτικά Γεωργικά Φάρμακα

Ηλεκτρικά είδη Αρδευτικά Γεωργικά Φάρμακα

Είδη οικιακής χρ. Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Ηλεκτρικά είδη Γεωργικά Μηχανήματα

Ηλεκτρικά είδη Γεωργικά Μηχανήματα

Τάπητες Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Φάρμακα

Εmπλα Γεωργικά Μηχανήματα

.

'Ι



Πίνακας 5. ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΑΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΑΩΝ

κ.Πολυνερίου 0;0 κ.Δένδρων Ο/ο

Πολυνέριον 92,46 Δένδρα 39,98

κ.Μεγ. Ευυδρίου κ.Νεράιδας

Μεγάλο Ευύδριον 87,68 Νεράιδα 38,02

Ελληνικόν Ξυλάδες

Λόφος Κ. Ζωοδοχου Πηγής

Πυργάκια ΖωοδόχοςΠηγή 31,76

Μικρόν Ευύδριον κ.Αχιλλείου

κ.Βασιλή Αχίλλειον 31,31

Βασιλής 83,01 κ.Ερετρίας

Κ. Αγ.Γεωργίου Ερέτρια 28,61

Αγ.ΓεώρΥιος 82 Άγ.Χαράλαμπος

κ.Κατωχωρίου Αποστολίδιον

Κατωχώριον 81,5 ΑρΥιθέα

Ανωχώριον Ασπρόγεια

κ.Βρυσιών Παλαιόμυλος

Βρυσιά 81,46 κ.Αμπελείας

κ.Βαμβακούς Αμπελεία 26,01

Βαμβακού 62,25 κ.Πολυδαμείου

Δενδράκιον Πολυδάμειον 23,12

Σερίφης Ρήγαιον

κ.Δασολόφου κ.Ναρθακίου

Δασόλοφος 50,45 Ναρθάκιον 20,39

Κάτω Δασόλοφος Καστάκιον

κ.ΚάτωΒασιλικών κ.Διλόφου

Κάτω ΒαΟΊλικά 46,91 Δίλοφον 8,37

Ανω ΒαΟΊλικά κ.Καλλιθέας

κ.Κρήνης Καλλιθέα 1,04

Κρήνη 40,57 Αγ.Αντώνιος

Αύρα Δενδροχώριον

Ελληνικόν Κοκκίνω

Ελληνικόν Προσφ. Πλάτανος

Μέσος όρος Επαρχίας 44,15
Φα..e..σάλων

πηγή: ΕΣγΕ. Εθνικές απογραφέςγεωργίας
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Πίνακες 6. & 7.

,,,
θ

,

ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 66-100 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 33-65,9

ΚΠολιυνερίσυ 92,46 ΚΒαμβακσύς 62,25

ΚΜεγάλου Βυυδρίσυ 87,68 ΚΔασολόφσυ 50,45

ΚΒασιλή 83,01 ΚΚάτω Βασιλικών 46,91

ΚΑγ.Γεωργίσυ 82 ΚΚρήνης 40,57

ΚΚατωχωρίσυ 81,5 ΚΔένδρων 39,98

Κ.Βρυσιών 81,46 ΚΝεράιδας 38,02

ΚΥπερειας 86,23 ΚΡευματιας 65,32

ΚΦαρσαλων 47

πrIf11: ΕΣΥΕ. Ε νικε απv {ραφε γεωμ{ίας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 17-32,9 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 0-17

ΚΖωοδοχσυ Πηγής 31.76 ΚΔιλόφσυ 8.37

ΚAχtλλείσυ 31,31 ΚΚαλλιθέας 1,04

ΚΕρετρίας 28,61 ΚΣκοπιας 6,27

ΚΑμπελείας 26,01 ΚΣκοτσυσας 14.91

Κ.Πολυδαμείσυ 23,12 ΚΣταυρσυ 0.78

ΚΝαρθακίσυ 20,39 KXαλΚlαδων 0,61

ΚΣιτοχωρσυ 20,75

πηγή: ΕΣΥΕ. Εθνικές απογραφέςγεωργίας
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