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Στα πλαισια της υποχρεωτικής εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, για τη λήψη

διπλώματος, από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και

Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκπονήθηκε η παρακάτω

εργασία. Το θέμα με το οποίο ασχολείται εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια της

περιφερειακής ανάπτυξης, με ειδικότερο πεδίο την τοπική ανάπτυξη και

συγκεκριμένα την ανάπτυξη ορεινών - μειονεκτικών περιοχών.

Η επιλογή του θέματος έγινε αξιολογώντας ως μείζονος σημασίας το θέμα της

περιφερειακής ανάπτυξης, αφουγκραζόμενοι τις εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς

τάσεις. Ειδικότερα, το γεγονός ότι σε μεγάλο ποσοστό η Ελλάδα αποτελείται από

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές συνέβαλε στον σαφή ορισμό του αντικειμένου που

μας απασχολεΙ Η επιλογή της περιοχής στηρίχθηκε στην επιθυμία ενασχόλησης με

μια εξαιρετικά μειονεκτική περιοχή στην οποία οι αναπτυξιακές προσπάθειες μέχρι

σήμερα ήταν περιορισμένες αλλά το διαθέσιμο προς ανάπτυξη υλικό κρίνεται ικανό

να υποστηρίξει παρεμβατικές διαδικασίες με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής.

Τέλος ο βαθμός δυσκολίας που παρουσιάζει η προσπάθεια εφαρμογής αναπτυξιακών

δράσεων σε μια τέτοια περιοχή είχε σημαντικό βάρος στην τελική επιλογή της

περιοχής που θα αποτελέσει τελικά το χωρικό υπόβαθρο για την πρακτική εφαρμογή

των εργαλείων που θα αξιοποιήσουμε. Ως κατάληξη των παραπάνω προκύπτει το

αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και ο τελικός τίτλος της εργασίας που είναι:

« Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: Το Παράδειγμα της Διευρυμένης

Κοινότητας Ασπροποτάμοω,

Για την περάτωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα θεωρητικά εργαλεία, με

τα οποία έρχονται σε επαφή οι φοιτητές του τμήματος, όπως αυτά αναλύονται μέσω

των παραδόσεων των μαθημάτων, των σημειώσεων που παρέχονται αλ/ά και η

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που είναι σχετική με το αντικείμενο. Εξελίσσεται

παρουσιάζοντας το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο του αντικειμένου και προχωρά σε

ειδικότερες συνιστώσες που σε συνδυασμό με την καταγραφή και παρουσίαση της

υφισταμένης κατάστασης βοηθούν στο να οδηγηθούμε στην κατανόηση της

αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού

υποβάθρου και την ανάλυση της περιοχής καταλήγει στην επιλογή των κατάλληλων

δράσεων που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή εξέλιξη της περιοχής.
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Οι όροι - λέξεις κλειδιά που θα μας απασχολήσουν κατά την διάρκεια της

μελέτης αλλά και κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της εφαρμογής της

συγκεκριμένης πολιτικής είναι:

• Περιφερειακή ανάπτυξη

• Τοπική ανάπτυξη

• Ορεινές μειονεκτικές περιοχές

• Βιωσιμότητα - αειφορία

• Προστασία του περιβάλλοντος

Περίληψη

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζεται η έννοια του υπαίθριου 

αγροτικού χώρου ώστε να μπορέσουμε μέσα από την ανάλυση βασικών εwοιών να

οδηγηθούμε στην καθορισμό τής έννοιας των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και

την εικόνα που αυτές παρουσιάζουν στον ελληνικό χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο

εξετάζονται οι πολιτικές που ακολουθούνται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για

την ανάπτυξη του ορεινού χώρου και η σχέση μεταξύ της χωροταξίας και του ορεινού

χώρου ώστε να καθορισθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η διαδικασία

σχεδιασμού των δράσεων για την ανάπτυξη. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα

χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν την εικόνα της περιοχής και αποτελούν το

αποθεματικό δυναμικό της, το οποίο καλούμαστε να αξιοποιήσουμε και να

εξελίξουμε. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μιιι ανάλυση της υφιστάμενης

κατάστασης, όπως αυτήν παρουσιάζεται στο προηγούμενο κεφάλαιο ώστε, να

κατανοήσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, τις ευκαιρίες και τις απειλές που

θα κληθεί να αντιμετωπίσει και καθορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι αρχές που θα

πρέπει να διέπουν την αναπτυξιακή στρατηγική μας. Τέλος έχοντας κατά νου όλα τα

παραπάνω προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι

στόχοι του αναπτυξιακού προγράμματος.
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~ΤΙ)\' μεσιιγf:l<tI(Ω χ(;)!,ο σΗχν(Ί τα\)τί~ιl\)με το\.' ιΊρο Οl)f:ινl'l - μεlO\'εΗΙΚ1Ί περΙΟΖιΊ

μι: (0\' ι'φο ((10\.'η ΠCΡωΧιΊ. ΛνηθCτως οι ορεινέ.; ΠCΡΙOx.έ~ (}lαflΙτου\.' φυσlκ(Ί.

πίχσνf:Ηήματα που είναι υπολογίσιμα και τα οποία ποικίλουν από περιοχή σε πεΡlΟχ11.

Α\lτιΊ που κρIν~:1 την ανάπτυξη των περιοχιl)ν αυτών ΟΙ"\' είναι τα μεωνεκτιΊματα που

παρι!υσιάζουν aA),JJ. το αν υπάρχει ι; όχι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανίιπruξης.

] Ι περιΟωρωποίηση και απομόνωση των ορεινιον περωχιον οφείλεται κυρίως

στο γεγονίlζ δτι για πολλά χρόνια υπl;ρχε έλλειψη εθνlκι;)ν χωροταξlκιίΝ και

υναπτυςιαιa;ιν πολΙΤΙΚΙ'1ν. [πιπλέον η ανεπ{φκεια του θεσμικού πλαισίου και του

()1()\"-11TlKO\) συστlΊμαω; σ' αυΤίΊ το επίπεοο εξηγεί τις δησκολίr,ζ που υπlΊρχαν όσον

αφοριΊ την αςlOποίηση των κοινοηκ(ί)ν f;νισχυσι::ων και την ιιλοποίηση αναπτυξιακ(υν

ιτρογΡαμμr'ιτων που θα ι::ιχαν ως στόχο την αύξηση της προσηθέμενης αξίας και την

l~ημΙ\)Hρyίυ ν~:ων θi;σι-:ων ι-:rγασία~.

Απ(Ί τιι μέσα της δεκαετίας του '80 οι KuινOΤΙKέ..; πολιτικΙ::ς ενΩωμαH\ιvoντω στις

ευνIKέ~. 11 χcΊραξη ποl.ιτιι.:ΊΊς γίνεται πλέον από τα Ωεσμlκά οργανα της 1--:.1-".. Οι
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Ι<.ΊΙΙ στις μεlOνεΚ"τικές περιοχές.
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!.!.] Διαχρονικι;εξέλιξη της έννοιας του αγροτικοί) χciψου

Ει)(;) ι,;ω ι'ιΕI<."ι1πiι-:c 11\ ΙννΟ1ι-;ς ιιπαιθl)ος και αγροτικός χιί:φος ηταν

μι-;nι!{αi.λόμενες στο χρόν() και στο χιί:φο. ΥΠ1;ρχαν δύο προσεγγίσε1ς που όριζαν τις

εννoιε~ αυτές. "-ατά την φιλελεί)Οερη προσέγγιση ύπαιΟρος χώρος ήταν απλά ο

εξωαστικό-; χιίφος. Κατά την χωρικιΊ δε προσέγγιση ύπαιθρος χιίφος είναι το σύνολο

τι,ι\' σημείιl)ν που έχουν χαραι-:τηριστικές ιδιότητες και πιη) τα προσδιορίζουν οι
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anocrr<'Lcre\~ 11 και απλcι μία έκταση που η ΧI)11ση της μπορεί νιι αποτελεί αντικείμενο

!-\.aηί τι~ oCKacrir.:~ του 1960 κω του 1970 (Ι)~ ίιπαιΑρο πl)oσδιόριζcιν τον

r-ς(ι)(((πικ,) χι!φ() xωρί~ "rI λαμβ((\'ΟΙJν unc)IVll τη χωρικfι συσΤΙ1ματα που υπl)ρχα\' και

πιφι-:ίχιιν Evi'ioYEVEit; δυναμικές στην πφIOΧ1). Η έW01α του τοπικού ήταν στενιΙ

συνδεσεμi;νη και αλληλένσετη με την έννοω του αγΡΟ!1κού. Μετά τα μέσα της

δεκαετίας του '70 υπάρχει αλλαΥIΊ της παραπάνω {ιποψης και κυριαρχία πλέον της

ένν(1ιας του τοπικού.

~τα μέσα της δεκαετίας του ' 80. η έννοια της ανάπτυξης της υπαίθρου

6ιαφιψοποιείται και αποστασιοποιείται από αυτή της γεωl)γικής αvCιπτυξης. Επιπλέον

cχοιιμι: ιι\'τικαηΊπτrιπη του (φου «αγροτικός χ(ορος» από τον όρο «ίιπαιθρος 1)/ και

ι'ιπιιιΗρο,; X(llΡIJ~H κω αυτό συμβηίνει διότι επανέρχεται στο προσκήνι() η φυσική

()ιιΊσΤ/Ητη του χιϊφο\) και τα περιβαλλΩν!1κ(Ί προβλήματα.

(Γ(Η·JΩlος. 1C)C)C))

1.1 ι ')-'\'νοια τ()υ αγΡΟ!1κού χώρου

Ο αYl)OΤΙKό~ χ(ίψο,,; καταλαμβ(ινεl περίπου το 80% της έκτασης της E.C..

~lιγKεKριμέ\'α οι γε(ιφγι"ές ι::κτcισι:ις KaHJnrotJv το 57% του εδάφους της "αι τα δάπη

το ΙJπόλοιπο ~J%. [κτιμ<'Lται ότι περίπου το 15% του πληθυσμοί) της Ε.Ε. κατοικεϊ πε

αΥροτικf;ς περωχές. Λόγω της βαρύνουσας αυηίς σημασίας η ανάπτυξη και διαχείριση

του αη)οτικού χώρου σε πλαίσια οικονομΙΚ1ίς. κοινωνικής και περ!βαλλοντι",'ίς

ισορροπίας (αειφορική· ολοκληρωμένη ανάπτυξη) αποτελεί βασική προτεραιότητα των

ΛιαIΙΟI)(IΗlκών πολιτικιον τηι; Ε.Ε. και στόχο της πολιτικιίς για οικονομική και

κοινωνΙΚ11 σι)\,οΧI1·

Υπ(.φχου\, πολλέι; και οιαφοl)ετικές απc)ψεις crxcnKCt μι:: την έννοια και την

ΤΟΠΙ1θέτησll τοιι αγροτικοι"ι Χ(;)ιιου, Οι νεΙΙJτη)ες προσεγγίσεις (')( αΥ!)οτικό χ6φο

Ηα,φοι'ι\' το χ6φι) που συνδέεται (ψεσα με την γεωργΙΚΙ1 6ραστηριότητα και τον

γαlφγlκιΊ πληθνσμό "αι που πολλές φορές συμπεριl.(ψβ<'ινει ητοιχεία ι'Ίπως μικρέι; ι;

μΕσιιίου μεγΝΙους πω,Εις που μπορεί \'ιι ι::ίνιι1 t;νταγμ~:νες 1\(1\ ΕξαρniJμε\'f:ς ιιπο τον

ευρι>τερο l.ιγροτικι\ χetφο. πι.ιράΚΤΙf:ς Πf;ρωχ{;ς κλπ.

Ι-:ίναι πολί) δύσκολο να διαχαφίσουμε τον αγροτικό χιίφο από τον αστικι'>. Είνω

χιίφο\ με αλληλεξαΡΤΙ1σεις και δίκτυα που δεν μπορούν να διαχωριστούν. Όμως ο

J
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όωxωpισιι~)( είναι απαραίτητος για να είναι δυναηΊ οριοθέτηση του αγροηκού χιίψου.

([υστρατόγλo\).199~ )

Γω την ι1ριοθέτηιΊη τοl) ηγροτικοι) χ(ι>ρου Ι:;ΠIΚριιΤΟΙ'I\, nιη βιβλlOyραφIcι Μ/σ

ΚΙ1ιηΊρια: ω τα nληθυσμιακσ μCΥr.θος του δήμ(1) ι; της κσινι)τητας κω β) η

πι.ηθl)σμιι.n:ι; πυli."\'ι'nηω ανCΙ n;τραΥωνlκό χιλl\'ψ};τρο. ~τη χ<ορα ~ως η ΕΣγΕ ορίζει ως

(lYl~OτIKf:; lrEρΙOlf:; ης ΠEρωχ~:ς εκείνες που αποτελούνται από κοινι)τητες με πληθυσμό

κάτω των 2000 κατοίκων, ως ημlαστικές εκείνες που αποτελούνται από διΊμους ή

Koινότητε~ με πληΟυσμό 2000 ~ 10000 και ως αστικές εκείνες με πληθυσμό άνω των

10()0() κατοίκων.

Αρκετοί ερευνητές έχουν αμφισβητι',σεl την καταλληλότητα της χρησης της

ni.ηΘυσμιακή~ πυκνότητας ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και του πληθυσμιακοι>

μεγέΑ()υς ως κρlηΊΡια για το διαχωρισμό των περlOχό>ν. Πολλές φορές γίνεται το λάθος

κ(,ψοπω.εις που t;ίναι ενταγμ~:νες και ενσωματωμι';νες στον αγροτικό χό)ρο να

χιφαι<τηrίζοντω ως ασηΚf:ς πφlOχές, ενό) απι) την άλλη πλευρά ΠΕρlOχές· οικισμοί με

μlκρδ πληΟυσμιακ6 μέΥεΟος και πυι...Ύ(Ηητα που αποτελούν προάστια π()λεων να

χαρω;τηρί(()νται ως αγrοηκές. ~υνάμα τα τελευταία χρόνια είναι έντονο το φαινόμενο

τη;:: μετακίνησης πληθυσμοί} από το τόπο δlαμονΙlζ προς το χ(ίψο εργασίας το οποίο

πε~llπλέ"ει Τ11\' 6λη προσπ('ιθεια οιαχωρισμοιl του αγροτη.:οΙ) ΗπlΊ τον αστικιΊ χι;ψο.

([Ι)(l1ριιηΊγι.ου.! CjQfO

! .1.3 ΦυιΊιογνωμία του αγροτικού χ(ί:ιρου

Όσον αφορά την φυσιογνωμία του αγροτικού χώρου ισχύουν ορισμένες

παραδοΧέ.;, οι οποίες είναι:

• ~τoν αγροτικό- ύπαιθρο χ(ιψο συγκεντρ(ί)νοντω πΟ>1.οί και πλούσlOl φυσικοί

π~:φlη. κατοικεί και εργάζεται ένα μεγάλο μέρος του πληΟυσμοίι της χι!φα.;.

l)πιΊI)z~:1 σ\)γι.,:έ\'τρι,ιση ποl.ιτιστικι;ι\' σΤΟIΧf.ίωv και πλοιισω φυσικό περιβ('ιίJ,ο\'.

Α\' ,,:ω Ο Υε(ιφγικός τομέα.; ι..:ατέχει "l.JiliapxO ρόλο στις αγροτικές περιοχές 

,~ιι:nl απσπλεί βασική δραστηριότητα του μεγαλύτερου τμlΗιατος του

πληθυσμοί) των περιοχό)ν αυτό)ν, ο χ<ι)ρος αυτός δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με

ης γ!':ωΡΥικΙ=:ς δραστηριι\τητες. ~τoν αγροτικό -ύπωθρο χιίψο μπορο\ιν να

ΙΗl1,:ηθοIΊν και ιιλλες δραστηριδτητες δπως τουρισμός. πο.ραθερlστικιΊ κατοικΙα.

ω'αψυΧIΊ. βιοτεΧΥια .βωμηχι.(\ιία. εμπι"φω. υπηρεσίε.; ι...Όα. Ι-:πίση.; σων αΥροτικ6

J
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ι.(ίφσ ασκοι)νται σημαντικές περιβαλλοντικές λειτοιφγίες που είναι ζωτικές για

το κοινωνικό σ',νολο.

• Ο αγrοτιl\:ός χωrος π(φουσιΙιζεl έντονη διαφοροποίηση εξαιτίας τ(ι)ν

Υεωγrαφι κιϊ)ν. Υεωφυσι κιϊ)\', περι βαλλοντικιϊ)ν και κοι ν(ι)νl κό -ο ι Ι\:ονομ ι κι;)ν

διωΡοr(iΝ που τον χαΡftκτηrίζουν. KrιH(;)ς και των διαφορετικ(ίJV λειτουργl(i)ν

ΠΟΗ ανιιπnΊσσο\'ιω ι>' (1\ιτι;)ν και ΚΗΗΙ<Ηούν αναγκαία την τιιςιvr.μηση και τη

ιιελΙ::τη τι)]) l\'ΗτιΊ I\Ίιτηγι,φίις.

• T!~/.o~ () (tγι)OηK(\ X(ίφO~ χcφακτηrίζr.τω ω.; aVOlKTr.~ κω i)υναμικι)~ χ6φο..; Π01l

()i:xEτCO Ι\!1ι (1σκι:ί ιπιδr(ΊσΙlς σων υπδλοιπ() εθνικ() χιίφο. Παρι'ιλληλιι

ασκουνται σημαντικές επιδράσεις σε αυτόν λόγω των εξελίξεων που λαμβάνουν

χιΙ>ρα στον ευρωπαϊκό χιr)ρo (ΚΑΙ Ι, AgcnLIa 2000). KαθιίJς και λόγω του

φαινομένου της παγκοσμιοποίησης.

ι [υστρατόγλΟΙJ.19(8)

1.1.·j Η ελληΥll\'11 ΙΙΠIllΗrος και ο ρόλος της γεωργίας

ο ιλλφ'IΚ<".; χιjψo~ it(φuυσιάζf:Ι μια τάση π/.ηΘυσμΙ(1)('1Ίς μεΤUKίνησης απ6

οr~:I\'~;ς ,,'αι ωroμ(1κι')υσμΙ::ν~:ς πεrωχές. ΑυτιΊ συνΙ::liuιν~; κω τιι προηγοίψενιι χΡδνω

""φίως: για λ<)γΟ1lς ανευρέσεως εργασιας. αλλά τιrψα γίνεται σε μικρότερο βαθμό ίσως

λι')γω τη~ πληΟυσμlακι)ς συρρί",'Vωσης που προηγl10ηκε.

ΛΙ\:6μl1 Κα! σ1Ίμηια οι ημιορεινές πεrιοχές ΧUραl\:τηrιίζΟνται από την αδ\)ναμία

Τ()H~ \'α ':'f:φIJγοιιν από τις πιιραδοσιακέ-; καλλιέργειες και \'α αΙJξlΊσοιιν τα εισ0611μαηΊ

101J";. Κοn'ι τι.; δcκω::τίι::; ΤΟ1l '60 και το\) '70 η (lI')ξηση του πληΑυσμοlι στα αστι"rι

ι.:Γ.ντρα πrαγμα"\Οποιήθηκc κυrίως (ιπό ημιοrεινούς ι.:cιι σrεινούς οικισμούς και όχι

τοπο (lπό πεδινο'ις. Πιφάlληλα οι εΙJνοϊκότερες συνθήκες που επικριιτούν στους

ημιορεινούς οικισμούς. όπως η γεωμορφολογία του εδάφους και η ευκολία στη

μετάβαση απί) την κτηνοτροφlΚ1i στη ΥεωργlΚli χρήση των εκτάσεων ώθησαν τους

"Ί1τοί",νυ.; του; στ11" αμιγή γεωΡΥικlΊ οlκογενε1ακlΊ εκμετάλλευση και όχι στην μΙΚΤ11

γεοφγό-Ι\:τφ'οτρσφlι.:1Ί με cl\:tanKCΊ σ\)σnιιιατα παr(ιγωγIΊ.;. Κατόπιν η εκμηχ{'ινιση της

ι.:ιιI'I'Iέι)γειας εΠf:τι'εψε στο\)..; Ι\:ατοίl\:ο\ις τω\' πεοι\,(ί)\, οιl\:lσμΙ;JV \'α μειι;)σου\, το Χιιόνο

ιlπιωχι)ληση..; στη γα,φγϊu κω να r.Yl\:CΙnIΠH1Ho'JV στυ Υr.ωργιι.:<Ί (ΙCHIι.:<Ί ι.:C\'τρ(ι της

πcrΙΟΧliς το"ς ΠΩ!.l'ι πιο rr11yora (χrονω1) από τoυ~ yccnrrO,'J"; τω\' πcδιν(ίΝ οικισμ<ί)ν.

(ι (ωσlOς. 1C)C)9)

j
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ΤΙΙl'lμα ΜηΧα ....II\Ι;Ν λωροταξίιις Πολωδομί(ι..;

& Πι:ριφερεl(ll\ής A\'(ιιrτυ~l].;

]

Αντίflετα με τι-; ημιοιπινές, οι ορεινές και οι απομακρυσμένες ημιορεινές

περιοχές κατΙι τις δί)ο τελευταίες δεκαετίες συνεχίζουν να χάνουν- με μειωμένους

βέβαια ρυθμοί);- το\' πληθυσμt) τους. ο οποίος σΙ1μερα εμφανίζεται αρκετ<'1 γηρασμένος.

~τι.; ηλικιακr:ς ομάδες Ω-..ι5 CTcl)V το ποσοστό μείωσης ξεπερνά το 7Ω%. Λπό τll:

(1πoyι)ιtφι':ς του 1961. 1971. 1981 ()Ξ:γΕ) οι οικισμο\ των lψειν(1)\' περωχιον είχαν

μείωση που φΗ(ί.νεl καη:Ι μΙσο tipo το 35 - 45%. Η μείωση αυτιι αν λ('1βουμε υπόψη το

σημεριν() μ(,νψ() πl.ηΟυσμό ξεπ!Ξ:ρ\'ίι το 6ni"lIIJ • Αυτι1 Ιχ:ει \'(1 "ίινει με την ι..-υριαρχία των

εκτατικων ;[Ι1ριι6Ι)(Jιαι..·(ί)ν συστημάτων παραγωγl;ς και ι::κμεταλλεύσεων nClιI

ε~(I\'αγKΙl~ooν την Ω\κογένεια 1'1 να παραμείνει στον οικισμό η να μεταναστεύσει λόγω

τη..: HνI1YKη~ να εργ(ιστεί. Η εφιφμογl; της l'.AΓI μετc'ι το 19Χ Ι β()\ΊΘησε σημαντικά στην

επιβΡ(lδυνση 1ης εξόδου του πληΘυσμοί) με αποτέλεσμα τη συγΚΡ(Ηηση μέρος του

πληθυ<rμοί) και των εκμεταλλεύσεων των περιοχ(ί)ν αυτ6'ιν, (Γοί)σιος. 1999)

~n,: μf:ρες μας ~:xoυμε και την εμφάνιση ενός ν~:O\) (για την Ελλ(χδω

φωνΩμι':νοll. της παλιννόστησης. δηλαδ11 της μετακίνησης πληθυσμοί) απ() τα (ωΤΙKι.l

"έ\'tρα προς τις περιοχές καταγωγΙ1ς του. Ο πληθυσμός των οικισμ(;)ν των αγροτικών

περιοχ(!)ν (κυρίως αυnlΝ που παρουσιάζουν κάποια τουριστιΚ1; κίνηση) είναι ότι κατά

του θεl)ινούς ~1l1νες αυξ(ινεται Ηεαματικ(ι με όποιες επιπn;)σεις έχει αυτό το φαινόμενο

ιϊτα ι'φια το\) φΗσικοίι και του ανΗρωπογενοί)ς περιβάlJ,οντος.

Οσον αφορ(:Ι nl,ρα την κατάσταση που θα επικrαηισεl τα επόμενα χrόνια το

μόνο που μπορούμε να ποίιμε είναι ιlτι Αα είναι διαφοrετικιι απι) πι:ριοχιι σε περιοχι1·

ΠροβΙ,{Πt:τω στον αγρστικι) χι.Ιφο να εμφανιστούν οι εξl;ς τι:Ισι-:lς.:

• ["lr.ploxf.; να ιίτριιφσί)ν προς την εντατικοποίηση της γεωργιας (ι,στε αυτές να

• ΙΙηιl()χr,ς \'(1 δωφιΨΟΠΟΙΙ1σουντην οικονομιι-:ιι τους β6ση και να στραφούν σε

t:ν(ιλλιικηΚt:ςδραστηριΜητεςόπως είναι ο αγροτουρισμός.

• Περιοχές να ενταΤΙΚΟΠΟl11σουν και να περιθωριοποιιισουν τις αγροτικες τους

J δραστηριότητες (πφlOχι';ς όπου η αγΡΟΤΙΚΙ1 δραστηριότητα δεν είναι πλ~:oν

βΗΟσιμη).

'Ι-·τσι Οα έχουμε δύο τύπου περιοχές ΠΡ(IJτoν 0\ περιοχές όπου Οα υπάρξει αδυναμία

τη; γl;:ωργίu~ να αντιμετωπίσει το διεΟνlι ανταγωνισμό. οπότε για να μειωΟούν τα

υ)'\'ηrιι-:(~ αποπ:λέσμαηι που θα f.nOvtαI -όπως είναι η μείωση ι-:αι η γl;ρανση του

πi.ηΒοσμΟ\1 ·Βα nl)f:nr.1 να &1ατηrηθεί ένας αριΘμός ~ασιι-:ι;)ν υπηρεσ\(\)\' στα χιοριά και

στα {Αστιω "Ι:\'τρα ΤΙΙjν περιοχ(!)\.' αυnί)ν. όείιτερον οι περιοχές όπου " γεωργία

πιιρ(ιμι~νεl η βασ\κι; ΧΙ:)]lση γης και υπίφχουν Μ)ο τρόποι αν6πτιιξης.: είτε μι: το
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πέι,ασμα σε μία γεωργlκιΊ υψηλlΊς παραγωγικότητας εκμεπ:Ιλλευση της γης. ό)στε να

ανωποlφιΙ-Ιεί στο δlεθΥιΊ ανταγωνισμό. είτε με την μεταΤΡΟΠΙ1 της με την αν(lπτυςη

cγχ(:)ι)\(ο" προϊόντων υψηλΙ1ς ποιότητας.

1,1.5 Κριη;ρια εξειδίκευσης

'ι"πίφχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την τυπολογία και την οριοθέτηση των

αγροτικ(ίιν JtePΙOl<J1V . .vfω διάκριση που όμως λαμβά\'ει υπ6ψη τις π()λυτομεακές

χι'φlκΓ.ς οωστύσεις του αγροτικοl, χιίφου είναι η εςl·ι,,;:

• ι )PEl\'t:; κω προβληματικέςαγΡOΤΙKέ~ περιοχές (ιιε μειονεκτικέςδιαρOρι~)σει~)

• J lερωχέ~ με υψηλlΊ εξάρτηση από τη γεωργlκιΊ δραστηριί>τητα και με ανάπτυξη

εΠΙ"'εντρωμένη σε αυτι·ι

• Αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη επικεντρωμένη στον τουρισμό

• J [εριαστικές αγροτικές περιοχές.

::την παΡΟl1σα εργασία θα μας απασχολήσουν οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές γι'

αυτι\ ακολουθεί και η παρακάτω ανάλυση,

, J Γεν1κά

Ο ορεινός χ(;φος έχει απασχολl1σει κατά καφοι\; πολλούς μελετητές. οι

«ναφορές ι\μω,,; που τον έφεραν πρι)σφατα στο προσκιΊ\"Ιο ΤOπι)OετOι)ντCΙΙ στην πλευρύ

τη; χ.(rφοτα;ΙΚl·1~ και αναπτυξlωα'1ς δι<'.ιστασης που έχουν Πί)οκ\)ψεl σε σχέση μf. ΤΗ

)'φOγρc"ιμματα που προβλέπουν συγκεκριμένες παρεμβ6σεις. όπως συμβαίνει με το

ίίl.ιιίσιο του Γ KΠ~ και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες

Οι ορεινές - μειονεκτικές περιοχές και οι προβληματικές περιοχές με βάση

συγ"εκριμΙνα κριη1ρια ορίζονται με την κοινοτιΚ1; οδηγία 75/268 της 28/5/1975, Η

u6ηγiα ιιυη·ι προσδlOρίζει τρία είδη περιοχcον :

Ι, Ορεινέ;; ςι!ινε..; κατά το άρθρο 3. παράγραφος 3, της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ

Οι ιφεl\'έ..; περιοχές αποτελούνται από τοπικές διοικητικέ;; μονάδες 1'1 τμημιιτα

αυτιι)\' που χαριικτηI1ί:::ο\'ται από σημανηκ\Ί περιορισμι) τ(ι)ν δυνατοτιΊτων

ΧΙ11](ΤΨΙ1π\)ίηση·; της γης και αl)ζηση του κόστους εργασίας που οφείλ.εται:

I3Ωί.Ο": ~006
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• ~τl]ν Hπαρ~η λόγω υψομέτρου δυσμεν(\)ν καιρικιον συνΟηκιl)ν που έχουν ως

απιlτέλεσμα τη συρρίκνωση της βλαστικής περιόδου

• Ι-:ίτε ~ σε χαμηλό υψόμετρο ~ στις απότομες κλίσεις σε μεγάλο τμήμα της

πεrωΧΙ1ς που καθιστιη\ν αδύνατη τη ΧΡΙ1ση μηχανημC1!ων 11 απαιτοί)\' xr1iOIl

ποί.ι") οαπανηρι;)\' ειοικ(ι)\' εξαρτημάτων.

Τη ίω.ραπ<Ίνω Ιχουν ως αποτέλεσμα τη συρρί,,:νωση του γεωργlκοι') εισοδΙ1ματσς

που πολλές φορέ.; προκαλεί παύση απασχόλησης στο\' πρωτογενΙ1 τομέα. εγκατάλειψη

γης κω t:Ρ1iμωση των περωχιον αυτcoν με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

συν~;πεlες (οlαβριοσεις κλπ),

r-ιδικότερα για την Ελλάδα προβλέπεται μέσω της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ ότι στι,

ορεινές ζιl)νες εντάσσονται δήμοι. κοινότητες και οικισμοί που παρουσιάζουν:

• Ι-:λιίχιστο υψι'ψετρο 800 μέτρα

• Υ'jιιJμt:ψtJ μEτυ~\) ΜΗ) . S()() μi:φων κω κλίnεις t;j)(ltp()tJ~ τουλ(lχlnΤι)ν 16°,(.

• 'ι"ΨΙ·Ψί:η 1Ο μιtφ,1n:ρι) Τι'η' 600 μi;φων κω (lπι\το/--ω; l..λίσΕlς t:(')ιιφους

τι)ιιί.αΧΙCfτον 1()O,U.

Ι·ια να μπορεί μια πεΡlOΧΙ1 να χαρακτηριστεί ως ορειντ] ζιονη πρέπει τουλάχιστον το

80% της έκτασΙ1ς της να ανταποκρίνεται σε ένα 11 περισσότερα από τα παραπάνω

χαρακτηΡI<ίτικά, ~ε εξαιρετικές περιπτcίJσεις το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί κατ'

(lν(;nατο όριο μέχρι 50'% όταν πρ6κειται για δ1ΟικηΤΙΚΙ1 μον(lδα (δι1μος. κοιν6τητα.

οιl\ισμόςJ ποιι Βρίσκεται στο ίδιο ορεινό σύμπλεγμα όπου οι κλιματικές Ι\αι

ΤΟΠΟΥI)(/φικΙ:ς σΗνθ11κες είναι όμοιf."; και τα επίπεδα απόδοση..; ι\αι εισοδημάτων αρκετά

χιψιγl!.

2, Μι,:lονεκτικές περιοχές που απεlλσίΝΤαι με μείωση του πληΟυσμσι') κατά το άρθρο

1, παράγραφσς 4. οδηγία 75/268/Ι-:ΟΚ

Οι μειονf.κτικι':ς περιοχές που απειλοί)\'ται με μείωση του πληθυσμοίl και ση;

οποΙε.: 11 ()ιατιΊΙ1l1ση της 1)παίΗι,οιι εί\'f1I αναΊl\αία, (1)νίστανται από γα'ψγικές περιοχές

ΊΊιΦ r.iνll\ ομ()[()~ff:νr.ίς l1πι) ιΊποψη φυσικιίn.ι "υ\·θηκ(ί)ν παραγωγ11ς ι..:{Η που ταυτόχρονα

• "Εδαφο.: πφωρισμι':\fης πιφ(lγιι)γιl\ότηπι~ με περιορισμένες συνατι'>τητες που

μποροίιν να βελτιωθοίιν μόνο με υπερβολικό κόστο..; και κατάλληλο κυρίως για

εκταΤΙΚΙ1 κτηνοτροφία

8
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• .\Ιlγω τη~ χιψηι,I-1~ ίtι.φαγωγ\lo':Oτητα~ του ειiάφoυ.;_ αlσΟητά κατιίnερα

αποτελέπμιιτιι απο το μεσο όρο 6σ(1\' αφιψά του.; ,,:υριoυ~ όείKτε~ που

χrφακτηρί~ου\' την οικο\'Ομl!\'1Ί καΤCωταση της γε{,)ργία~.

• ΜΙΚI")ή πυκνότητα η τάση μείωση~ TCΊυ πληΟυσμού. ο oπoί(l~ εξαρτάται απί) τη

γεωργία

Ειδικότερα για την Ελλάδα με βάση ης οδηγίες 8Ι/645/ΕΟΚ και 851148/ΕΟΚ τα

χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

• Οι αποδόσεις των κυριοτέρων καλλιεργει(!)ν να είναι μέχρι 80% του μέσου ι'φου

τη.; χ6)rας, Τoυλi.ιχιστoν το ~o% της xpησιμOΠOII]μ~;νης γεωργlΚ1Ίς έκτασης Au

Πρt;ΠΙΙ να αποn:λειωι από ψτωχοt>..; l~oσKίHoπoυς

• ΤU t:lσόΩημα αν(1 μoν(1~α γασργlΚ11ς φγασίας να μην ςεπφνά το 80% του

ι:θνn.:οιΊ μ~;πoυ ί)ι)ου

• Η πυκ\,()τητα πληΑυσμ{η'l ανά τχλμ να μην ξεπερν6 το\)ς 45 κωοίκους (εΘVIKύς

μέσί>ς 6ρι).; 75 κάτοικοι.' τχλμ E~YE Ι(Ν])

• Η ι;n'1Πια μΕίωση το\) πληθυσμοl" να είναι της τάξης του 2%, κω πάνω απ{) το

50~/ύ ΠΙ\) συ\'Οl'lκοί) πληΟυσμοίl να αποτελεί τον ενεργι\ πληΟυσμ6,

3. Ι-:ξoμOlOύμενε~ μειoνεKΤΙKέ~ περιοχές κατίι το (φΟρο 3. παράγραφος 5 της οδηγίας

7:"2h~/[UK

Η φίτη αυη'1 κατηγορία είναι μια ειδlΚ11 κατηγορία, Μποροίιν να εξομοlωθοίJν

με τις μειονεκηκές περιοχές οι περιοχές μlΚΡIΊς έκτασης οι οποίες επηρεάζονται από

ι:lδl1((1 μειονε"ηΊματα και σης οποίες η γεωργlΚ1'1 δραστηριότητα ειναι απαραίτητη για

τη ι)ιατl]ρηση του ΠΕριβάλλοντος. τη cτι1νT11ρηση του φυσικοί) χ(!)ρου. το τουριστικό

τους fιυ\Ι(ΨIK,ι) ΚΗΑι;)..:; και τη\' προστασία Η')\, αKτcoν, Η σ11\'ΟλΙ"11 Ι::κταση των περlOχ('ίΝ

6εν πρέπει να ξεπερνά το .:ι ο/ο τη.; έKΤUσης ω\) ",.άΟε κράτσΙJς μέλύυς. Ία ειόlκά

μεωνεκτημΙΗυ Π,ΙU υπάρχουν σ' αυτές ης περιοχές οφείλι}\'τιιι κατά Κ'ίφlO λ6γο στις

6Η("ψι:νείς συ\'Ol'1Kε~ παραγωγι'1ς. στην ιωlaΊ υδρολΟΥI1(I] ΙΙ.nΗ1σταση και στην

\)πφΒολΙΚl'1 rιι.ατότητα του περιnω.λοντος. Η [πιφΟΠ1'1 θεωρεί πως τα μειονεκη'1ματα

μποl")εί να έχουν δημιουργηθεί ι..:αι από περιορισμσί)ς που αντιμετωπίζει η γεωργΙΚl'1

δl)ιωτηριί)Τητα λόγω δημοσί(l)\, μέτρων που έχουν ληφΗεί για την προστασία του τοπίου

κω των (lKTet)v 1'1 λόγω περιβαιλονηκων ρυθμίσεων,

Μι:: j.iάση την οδηγίιι 8Ι/645/ΕΟΚ για την Ελλ(!ΧΗ. σ' ιιυτ~;ς τις nt;rιoxr...:;

Ε\'τασσοντω νησιωΤΙK~;ς και παραμεθόριες περιοχές ΟΙ οποίt:..:; λόγω της θ~;σης τους

Πόλος 2006 ,



r)ιιn:;Τιστημω Θεσσι1f,ίιι-; ΤμlΊμΙΙ ΜηχuνΙ.-Ι;JV Λωροτα;iα; Πολεοδομiιι;

&. Π~:111φεrεια'-IΊ; Ανι'Ιιnυξη;

((\'TIμt:t{l)IίI...,OlI" ειδη.:α προβλ1Ίματα ΠΟΗ έΧΟΗν ω-; συνέπεια χαμηλ(ί εισΟΟ1Ίματα και

χαμ ηλές αποδόσεις. Το Υε('ψγικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνeι το 80% του μέσου

~)ρoυ της χ(;φας και η γονιμότητατων εδαφ(ίΝ να είναι χαμηλ1Ί.

(ΕΕ(' Dil'ecιίνe 75/~68)

Τα πcφαπάνι.ι) KΡΙτlΊρια rSασίζονται κυρίως στην αναyvωrιση των φυσικιΙΝ

<'ΙΗσι-:ολΗι)ν οι oπoί~:ς προκαλούν μt:ίωσιι της ωτι')('οση.,: των γΕωrγικ(;ι\,

εκμεταλλείισεων.l(αΟ(;); και την εγκατάλειψητου εδαφου;.

Ι ο πρόβλημα συνίσταται στο ότι τα KΡlτlΊρια αυτά εμφανίζονταιαφαιρετικά ως

ΠI~O; των ΚΗτ<Ίσταση άλλων περιφερειακ(ον οικονομικών δραστηΡlOτιΊτων και των

])παρκτ<;)ν 1Ί ουνατ(\>ν σχέσεά)ν τους με τη γεωργικιΊ δραστηριότητα όπως είναι η

πολυδραστηριότηταοι αγρό- βιομηχανίεςΚ.λ.Π.

I,~.~ ΦυσlαΥνωμίαOρεlνcίN πεrισχ6)Vστην Ελλάδα

IIPOKEIμi.VOlI να όοΟεί μια σαφη εικι'1να για τις ορεινες και μεlOνεκτικές

ΠΕρlOχες τη; Ι-.λλ.<ίδο..:. Οεωρειται αναγι,:αία η αναφορά των εσωτερικό)ν

πλωνεκτημ('ιτι,)\' (strengtllS) και αουναμιιί)ν ιν,:eaknesses) καθ(ί)ς επίσης και των εν

δυνeιμει ευκαιριιι)" (oIJporιunities) και ωτειλιi)ν (tllreats) των περιoXιlN αυτων (SWΌΤ

Λν(ίλυση).

11 SWO Ι· Ανάλυση στηρίζεται στη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης.

τόσο ΤΙΗ) αγροτικού χ(ίφου στο σι)νολο του. όσο και των ορειν(ί)\ι και κατ' επέκταση

των μεlOνεκτικ(,)ν περlOχ6)\ι. που γίνετε στη\' εθνικιΊ πρόταση για την πρωτοβουλία

ΙΕΛDΕR- .

I.~ ,~.I ~υγΚΡΙΤΙKά μειονεκτιΊματα και πλεονεκτιΊματα των ορειν(ον και μειονεκτικ(ον

~1ειoνεKτιΊματα

\1ε β(ί:ση την παρ(ηισίαση τη~ nφισταμένη..; K(1!άσταση~ στην ΠΡ(1ταση του

~:HνΙK\lΙ) Πl'ι)'!ι)ι'ψματο..;. οι κιφιι'ιτειπς αδl)ναμίες αν(Ίπτυξη~ τ(,η' ορει\'ι;)ν και

μειιη'εκτιι,:Ι:1\' ΠΙ:I'ιο!.I;)\' σε σχέση με U)J_G"; περωχές οφείλονται "'1φίω.; σε σιινουασμ<'ι

οιιφΗρωτικι:)\' προβλημιί:των της ΤΟΠΙΚ1Ί..; οικονομίας. γεωμορφολΟΥlκιον συνΗηκ(j)V.

ω.ίλ και Ηεσμlκιιη' οργανωτικ(i)ν αδυναμι(ί)\ι (κυρίως σε όρους επ(φκειας ανθρ«()πινου

Μπλοιογούρα; ΓIΙόιρΥΟ Ι3όλος 2006 '"
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δυναμικοί) κω τεχνογνιοσίας. στους φορείς αναπτυξιακού lφογραμματισμοί). που

611αστηρlOπσιοι)νται σι:: roΠIK~) επϊπεδο),

Τυ γr.ωμορφολιηΙJ\(ί χrφαπηριστικ(ι αποτελοίιν μω εν()τητα παραμέτρων που

l:πlδρ6 [φνητικα στην ανταΥωνιο-τικότητα των πr.ρωχι!:ιν αυτιϊ)ν. Η απ6σταση από τις

μEγυλ~:ς Ι1Yoρ~:ς. η ιφt:ινι:nητα του εΟιίφους. τα κλψατολογικιί χαρακτηριστικά. είναι

ορισμi:νες απ() τις παριψέτρους που συνΟi;τουν την προβληματικ()τητα. Η απόσταση

απο τα αστικύ κέντρα αλλά και τους φορεί;;: παραγωγιις καινοτομίας - τεχνολσγίας

δημιουργεί ένα επιπρόσ{)ετο αρνητικιΊ αναπτυξιακιΊ παράγοντα που είναι η δυσκολία

επαφ11ς με την σι')γχρονη τεχνολογία και τις νέες μεθι)οους παραγωγl1ς. και η μη

ε\,σωμ(ιτιι)ση τω\' ανωτέρω στη ΤΟΠΙΚ11 οικονομία.

Η χαμηλ11 παραγωγIK~)τητα των γεωργικών εκμεταλλι:ύσεων συνυφασμένη σε

πολλές περιπτώσεις με τον μικρό κλ11ΡΟ εμποδiζουν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας,

Ο μεγfLλος αριθμός των ατόμων μεγάλης ηλικίας που συνεχίζουν να ασχολούνται με

την γεωργία στις opctvi:.; και μειονεκτικές περωΧf:ς αποτελεί επίσης ένα σοβαρό

διαρΟρωτικ6 πρ6βλημα. 11 έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος στους περισσ6τερους

αγρι'1rες εμποδίζει τη περαιτέρω ανάππ)ξη των γεωργικισν εκμεταλλεί)σεων. και την

αωγι-:αία ΠΙΙ0σιφμογιi τους στα νέα δεδομένα και ση.; σιινΗl1κε.; που προσδιορίζουν ΟΙ

<ιαγαρέ.;».

Το δημογραφικό πρόβλημα είναι οξυμένο στις υπό εξέταση περιοχές. Η

ηλ1KΙUΙ-:11 σύνθεση του πληθυσμoί~ στις ορι::ινές περιοχές εμφανίζεται ιδιαίτερα

προln.ηματικι1 6χl μι)νο σε σχi:ση με τη συνi:χιση της άσκησης οικονομικcI)V

ιiρuστηριοnΊrων Εντ6ς του πρωτογεν11 τομi:α αλλά και γενικότερα για την διατlΊρηση

τη~ κοινωνn.:ης και οlκονομlκllς συνΟΧΙ1ς των περιοχισν αυτών δεδομένου ότι τα άτομα

ηλικία.; 65 ετιον KUΙ άνω αντιπροσωπεύουν το 22.8% του συνολικού πληΟυσμού. Οι

υψηλές τιμές των δεικτών γι1ρανσης και αντικατάστασηςμαζί με την υψηλ11 τιμΙ1 του

δείκτη κοινωνΙΚ(I)ν βαριον επιβεβαιώνουν το δημογραφικό πρόβλημα των oρεινιl)ν

περιοχ(ι)\'.

Εκτός από τα διαρθρωτικά προβλ11ματα που αφορούν αμιγι;)ς τη rrPΙOTOYCVI"

πcφιιγωγ11 <1τις ορεινές κω μεl<1νεκτικές περιοχές παρατηρείτω και σημαντικιΊ έλλειψη

ι)ιιι.Ι-:'.l1tιll,,(!Ί\' κω tιωΤOμ}:αKΙ;)\, σχt":σε(,)\,.

Η Ι;ι.ί.ι:ιψη })πι\()ιψIΊ~ πτον ",-λιι()ο τη~ μΙ:ΤιJποιηπης κω τυποποiησης τη<;

πρωτογεωιι,; παρuγωγΙ1'; έχει ως uποτέλεσμu την μlΚΡιi αξιοποίηση των φυσικισν

πορω,'. τΙ]\" UlI~Jlall τη~ υποαπασΧ<'Jλησης κω την μειωμένη ανταγωνιστικι)τητα των

παραγομένων προϊόνΤ(!)\'.

Υιπί,IΗ'Υούρας Γ ιι:ίψγο. Βόλο: ~006
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Σημαντικά προβλΙ1ματα υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και

Ν:ιτουργίας των συλλογlκ(ί)ν φορέων των γεωργci)ν σε αυτές τις περιοχές. Πολύ χαμηλ11

ι:ί\'αt η ε\'εl)γοποιηση νr.ων συλλογlκ<Ι)ν ~ιoρφ(;N οργάνωσης. όπως οι ομάδες

ιιιφ«(;,ι')γ(:)\' κω οι ()ιεπαγγελματιl\ές ol)γcι\/(I)(,cις με αποτΙλεσμα εκτός των άλλων. την

(1()\)\'ΙΨΙ({ υξ\ΙJΠΙJίηnης τω\' 6υνι{τοnΙτων που π(ψΙχονται μΙ::σω των διαφόρων

ltl'()rl")U~Iμ(ιn,I\'. γω τη Ι:ΙΕ/.τίωση της ανταγωνιστικι'ιτητας. το\' εKCΊυγXPOνlσμύ των

εκμεταλλεύσεων. ι.;λπ. Ι ΙροβλημαΤΙΚ11 είναι επiση~ η εφαρμογ1i lωl διάχυση σύγχρο\'ης

τεχνολογίας με στόχο τη διατιΙρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάυ.οντος. Οι

α<'lJναμίες αυτέ~ οφείλο\'ται επίσης στη χαμηλΙ1 ενεργοποiηση των φορέων της

6ημι)σιας ι)ιοίl\ηση~ σ" αυτές τι; περιοχές.

[ lι,ωνΙ:KTI1~ΙHτα

Το πρι)τυπο της a\JyΧPOVJl"; υπερενταΤΙΚ1iς γεωργiας το οποίο λειτούrγησε

αποΟοτικά για πολλά χρόνω σ~; αρκετές αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. και το onoio

οδΙ1γησε σε ορισμένες περιπτιί>σεις στη δημιουργία πλεονασμάτων και ταυτόχρονα σε

μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. εγκαταλείπεται πλέον. Την Οέση του

παίρνει ιπαδιακιΊ. ένα νέο πρότυπο. βασισμένο στην aPX'l της αειφόρου ανάπτυξης. στο

πλ(lίσιο του οποίου ιδιαίτερο ρόλο έχει η ανάπτυξη του πρωτογεν11 τομέα ως

ΟΙΗ.)\'Ομικli 1)1)(H1TIlI)tt'HIlcrI'; 111.1.(1 κω ως "'μέσο"' συγιφcπησηι; του πληθυσμο\> της

ΙΙΠΗίΗΡ(1). Η κοl\'ή αγl)οτική πολlτικιi της Ε.Ε. λαμβ(Ίνεl υπόψη της πc.ρισσότερο απι)

ποn: την (η'ιπl·:αιιΊτητα για πλ11f1η σιιμβαη)τητα με τη κοιν11 πολnlΚ1i της Ε.Ε, για την

οlκσνυμΙΚΙ1 ι..:ω /ο;0Iνωνl}(11 συνοχι1. ~τo πλιιίσω αυη) η ΕφιφμοζιΊμενη ltO/.IτIKli

αγΡΟΤΙΚ1)ς ανάπτυξης για τη περίοδο 2000<!ΟΟ6 αποσκοπεί στην αποκατάσταση κα\

αύξηση της ανταγωνιστικοτητας των αγροτικ(ί>ν περιοχών συμβάλλοντας στη

Ο\ατιΊρηση 1\(1\ δημιουργίααπασχόλησης.

Παράλληλα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του καταναλωni έρχονται τα

Υεωργlκά προϊι)ντα υψηλΙ1ς ποιότητας που παράγονται από συγκεκριμένεςπεριοχές, και

τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά εν(ί) κατά την παραγωγιi τους

ΧI'Ψ1ψοπο\Ού\'nLΙειδικές μέΑοδοι παραγωγ11ς. Η σημανΤΙΚΙ1 ltOιonKli υποβάθμιση των

ΠI'\JΊιwτων συμl~ιHlKής γει'φγίιις οδηγεί σΕ μεταl}ολιi η,)ν οωτροφlκιΙΝ πrΟΤ1'lπιl)ν Κα/.

σι~ (LJ1~JlGIl της ζ'lτησης. για 15ωλογlκcι πl)οϊιΊ\τα κω προϊι)\,ω Ι()lι\τυπίας. Ενδεχόμεναιη

όιαροl,(ο)τικες αδυναμίες των ορειν{ί>ν και μεlOνεl...τικι;)ν περlOχι'ον ΙεφαρμογΙ1

π(φαι)σσωκύ)ν μεΟοδων παpαγωγή~) που αναφέρΟηκαν προηγουμένως ίσως να

Ι
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αποτελΟ\Η' πλεονέκτημα για εφαρμογlΊ αυτο\) του μοντέλου παραγωγιΊς ποιοτικ(!:ιν

προϊδντω\' .

\ιΙι::ταζύ των πλεονεκτημrtτων των ορειν(ί)ν και μειονεκτικ(ί)ν πr;ρΙOχ(;)ν

('11 φ,αταλi;γο\'πιι:

• Η ι'ιπαρξη διαΑέσιμων φυσικ(ον και συχνα αναξιοποίητων στοιχείων της

ifo;.lτIGnk:1·1~ κληρο\'ομιάς.

• Η χαμηλτι ι::πιβιί.ρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από γεωργικές

6ραστηΡI('nηπς ΗΗ η χαμηλ1Ί σί)γκρο\)ση «ΧΡIΊσΕ(!)ν γης).

• Οι ευνOϊKCι: προϋποθέσεις για την π(φαγωγιι μlΚΡ1'lς κλίμακας προϊι)ντων

πoι()τητιι~.

• ι-ι 11ιγι-iωπη τω\" βασιl\(ίn' 1>π()οιψ(ίn' 01lνολlκ{ι πτη χι;φιι αλλίΙ κω στις ΟΡC1\'f;ς

"'αι μ~;IΟ\'Εf..:τικ~;ς περωx~;ς μπά την εφuρμογιι του Α' κω Β' KΠ~.

• Η ι)παρξη εμπειρίας (σε τμ1Ίμα τουλάχιστον των ορειν(!)ν και μειονεκτικ(ί)ν

περιoχιi)Y) από την εφαρμογ1Ί ΕυρωπαϊΚCUν προγραμμάτων και η αποδΟχ1Ί της

αναπτυξιαΚ1Ίς τους φιλοσοφίας από τις τοπικές κοινωνίες των αγροτικών

περιοχι!)ν.

1.:::.2..2 [ν Δ\1\'<'φει [\)καιρίες και Απειλές Η.)ν ορεινιίη' κω μεlO\'εκτlκ6n! περlOχι;)\'

:\πcιλf.ς

~την ενότητα αυτιΊ πcφουσlιιζοντω οι εςωγενείς παρι'ιγoντcς που αναμένετω ότι

Ι-!α Επηρε<Jσουν αρνηηκά τόσο τον πρωτογεν1Ί τομf;α αλλά και γενικ()τερα τις αγροτικές

περιoχ~;ς. κω οι οποίοι συνΑέτουν Εν δυνάμει απειλές για τις ορεlνΙ:ς ~ μειονεκτικές

περιοχέ;.

Ι έτοlΟΙ εςωγενεί; παράγοντες είναι:

• η \'ω μεταρρl)Ομιση τη,; ΚΑΙ Ι (μετά το 2(06)

• η συνεχιμψενη άρση ωυ προστατευτισμού με βάση τις συνθ1ΊΚ"ες που

οιαμορφι!)νονται στο πλαίσιο των Κ"ατευΟύνσεων της Ι Ιαγκόσμιας Οργάνωσης

[μπορίου (ΠΟ[).

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις της ΠΟΕ αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω

φlλι:,λf:1~fιι;ρ()ποiη(1"η το)) παγκόσμιου εμπορίου αγροτιι..:6)ν πrοϊόντων με συνέπ<.ια η ν(:α

,l1Ετιιrl11Ίθμιπη τη;,: ΚΑΠ \'Η Ι::χι;ι (I)~ βυσΙΚ1Ί της ι.;ιπεIJθ1>Vση τη μt:ί(ιιση των (~(lπo.ν(ί)\')1α
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j

(ίμεσα μέτρα σn'Hη~η~ tιr)ν τιμιίn' των γεωργΙl,(f)\! προϊόνΤ(rJ\' Ι τιμέ.; παρέμβαση~.

ε~(lγ{ι)γ\ι,:f.ς επιόοηΊσει..; Ι'τλ) ~ιε ταυτόχρονη αιιξηση των άμεσων αντισταθμιστιl((ί)\'

ρυθμίσεων υπέρ των παραγωγ(;Ν. Επίσης η διεύρυνση της Ε.Ε. με νέα κράτη μέλη.

δημιουργεί τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες για τα ελληνικά αγροτικά προ"ίόντα.

Τα διευρωπα"ίκά δίκτυα μεταφορcuν (ΠΑΘΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ). η αναβάθμιση των

λιμενlκ(ον υποδομών στις «πύλες» εισόδου. οι ολυμπιακοί αγόΝΕς του 2004. αλ/ά και

γενn,:ότερα τα μεγάλα έργα υποδομιις που υλοποιούνται στη χιίψα σε πριοτη φάση

φαίνεται δτι Οα ενlσΧ1Jσουν περαιτέρω τα φαινόμενα πόλωση.:; στον ελληνικό χώρο.

Παρ(ίλληλα. σι εξελίξεις στφ.' οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι ο

ΠΡΙ Γ ΙΤΟΥεν1Ί..; και () OClJTεPOYC\,I'l'; τομέας αόυνατοι)ν να δημιοuργιiσουν πλέον θέσεις

EpJ1:1IJia.; και παραμένει μόνο ο ΤPHOjcvli..; τομέας (ι)..; δημιουργός Θέσεων εργασίας.

Τόσο στην ΕυρωπαϊκιΊ Ένωση αλ/ά και γενικότερα στις αναπτυγμένες οικονομικά

χcορες οι θ{;σΕlς φγασίας που δημιουργοι)νται απαιτο,')ν εςειnn;:ευμf;νο προσωπικό αφ'

Ε,,":'Ις ι.:αι αφt-~Π\,I(H) οι Αi:σt:ις f:ργασiας όημιιnιrγ01Ίνται ('τε τομείς ω':ντασης γν(l)σης».

Λιαφαlνεται η τάση. οι αγροτικέ..; περιοχέ..; να γνωρίσουν ένα νέο k."iψα εικατάλειψης

από ΤΙ1Η"': νέου..; για την αvαζιιτηση ευκαιριι;)ν απασχόλησης στις αστικές περιοχές.

επιτείνοντας τα φαινόμενα πληi:JυσμιακιΊς εΡιΊμωσης στην ί)παιtlρο.

Ευκαιρίες

Λντίθετα με τα παραπάνω. η νέα προσέγγιση της Ευρωπα"ίκlΊς Ένωσης για την

αγΡΟΤΙΚ1Ί αν('ιπτυξη. κα1 η έμφαση που δίνεται στην ολοκληρωμΙ::νη βιcοσιμη ανάπτυξη

ΤΟΗ ayrOTIKt)l) χ('φο1l. απυτελεi μίΗ σημαντικlΊ ευκαιρία γω την (Νίιπτυξη των ορεινιον

....'(11 μειι1νι::Κτι ....·(ίJν περισχω\'.

)-'πίσης στις ευκαιρίε..; που παρουσιάζονται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις

ορεινες και μειονεκτικές περιοχές συγκαταλέγονται:

• Ι Ι αυξαν6μενη τάση <ωπόδραση.;» των κατοίκων των αστικών περιοχ(ον προς

την ίJπωtJρυ.

• Ι Ι αναζιlτηση νέων μορφων τουριστικι;,,; δραστηριότητας και ΚlJριως η

αξιοποίηση του φυσικοί) περιβωλοντος σαν πόλος έλξης μέσω νέων μορφό)ν

εναί.λακτlκοΙ) τουρισμοι) είτε με τη μορφιi του αγροτοτουρισμοί> είτε με τη

μορφlΊ φυσιολατρικού τουρισμού. τουρισμού περιπέτειας κλπ,

• Η έμφαση που δίνεται στο ΓΚΠΣ για την εφαρμογιi πολΙΤIΚ(IJV

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των αγροτικ(ον περιοχ(])ν.

l3όλu~ 10Ω(,
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• 11 j:ιελτίωση τη..; πρoσβασψι)τητα~ μεγάλων «ζων(ί)ν» του ελληνικού αγροτικοί)

χ(ίφου που οημωυργεί ευνoϊKέ~ συνOl1Kε~ για το εμπ6ριο. τον αγροτοτουρισμι).

κω την συνεργασία μεταξί) φορέων κω ωτηρεσι(iJν και οι οποίοι μπορούν να

καταστοlΊν ι.:ινητιΙριες δυνιΊ.μεις για την αειφόρο ανι1πτυξη.

• Η παρατηροίιμενη αλλαΥ11 των ι.:αταναλωΤΙΚ(\)Υ προτί)πων υπέρ της ζ1;τησης

ωΠIΚ(I)ν προϊόντων ποιότητας. ιδιαίτερα μετά τη πρόσφατη διατροφlΚ1; κρίση

(Τρελές αγελάδες. Διοςίνες). δημιουργεί αυξημένη ζ1;τηση για τη παραγωγ1;

ωπικ(,ιν προϊ<)ντων πOlίΗητας (ΠΟΠ και ΠΓΕ. βιολογικά).

• Τέλο..;. η δημιουργία lσχυρ(ίJν και ποιοτικ(ίJν εταlρικ(ί>ν δεσμ<lJν θα οδηγήσει σε

lσΙ:lφιn')~ αναπτυξιακούς φορείς ικανούς να προωθ1;σοιιν μία ολοκληρωμένη

ISιιίJσιμη ανάπτυξη. αυξ(χνοντας την αποτελεσμαΤΙΚ(Ηητα τ(ι)ν Κοινοτικ(ον και

Ι-::ΟνικιΙ)ν παρεμl:lάσεων. Μέσω της ανάδειξης του ενδογενούς δυναμικ()ύ της

πεΡΙΟΧI1,;. προωΟείται η δικn:'ωση και η συνεργασία σε Ι-:Ονικό και Ευρωπαϊκ<1

επίπεδο. για την ανταλλαγlΊ τεχνογνωσίας. την εισαγωγ1; σί)γχι)ονων

Τ9\'ο/'()γΗ;)\' ι.:ω επομέν(ι)ς την άρση της απομό\'ωσης Τ(ι)\' ορειν(ίιν και

Βόλο..: ~006 I~
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Π(ινεπιστημιο ΘεσσαλIυ~

2. Ι Γ1ολιτιι-:ές για τον ορεινό χιίφο

Τμήμα ΜηχανΙ1\ών λωροταξίας Πoλεoδoμία~

& Περιφερεlα1\ής ΑνάΠΤιιςη.;

1

J

:\ρχιι-:{ι Θα itpcitCI να α\'αφέρουμε ότι μέχρι "ω σlίμερcι δεν υπάρχει μία

ολοl\ληρωμΓ.νη Ί't'Ol.ιτιl(η γι(ι ων ΟΡf:I\'ό χ6φο. \ι1Ιχρι Τ(Ι)('Ι(Ι (11 δημό"ιες: τομαικέ,:

ΠilI.IΤΙI\~:': ηω\' �L\)Τ~:': πο\ι rjlηrιψωίΟ!ιl1"Ι\'ΠL\' γΗΙ τφ' ιινι1πτυ':'η το]) ιψιl\,{)υ x6JPOlJ "υι

α\)τ~;~ μ~x,(I) ΤΙ'Ι\' 6ωφ(Ίrιl)\, ίn;rιφερεlα,,6Jν Eπlχ~;ιrησιul\(ϊN πr(ηιρuμμ(iτων γω τι~

περιφέρειε~ - χρηματοδοτούμενων κατά κύριο λόγο από τα διάφορα κοινοτικά πλαίσιu

στιίριξης. οι οποίες 1ίταν κυρίως οι πολιτικές για την γεωργΙΚ1ί ανάπτυξη και την

προστασία του περιβάλλοντος.

Θα μποροι')σαμε συνεπ(l)ς να ισχυριστούμε ότι αν<'!πτυξη είναι μια νέα.

διαφορετικιΊ απ' την προηγούμενη κατάσταση ισορροπίας. συστημeιτων. σχέσεων "αι

αί).ηλι::πιδράσεω\'. με στόχο τη "βέλτιστη" αξιοποίηση των "πραγματικ(ιn,ι"

Ι~Ι'\'IHι!ηίτων της Ψ1>σΙΚ1;ς και της κοινωνlκοοlκονομlΚΊ;ς πριιγ~ωηKότητας. σύμφω\'α

μΙ': το Kliee φορά "-1.φίαρχο ΚΙlΙνωνlκό πλαίσιο αξΗον 10 επιλογι;)\'.

Μια τέτοια αΥτιμετιί)πlση συνδυάζει τη συνείδηση και ης ιδέες με τη φύση. και

φέρνει στο προσκιίνlO. ως αντικειμενικό στόχο της διαδικασίας της ανάπτυξης, την

υλlΚ11 φύση, (1)ς βάση μιας διαδικασίας. που αξιοποιεί ()ημιουργlκά τη yv(l)crIl των

προηγοιΊμενΙ'J\, "αταστάπε(,)\' για \'(1 οlκοόομlΊσcι τη σημεΡI\'11 u.)).ά και την αυριαν1ί

καΤ{ΙΟΗι<1η, \-!r,r!)('II;)\'TH'; ιΊη 11 (η,ωlΤlJςη δι::ν σηιμαηΊ σ' ένΗ ορισμένι) στf!δω.

M1~ (~(ιση ΤΗ lI:αρηπάνω. θα μποροι')σι:: βιiσιμα να uποστηριχΑcί ότι ο χμρα"ηιρας

τη~ ιι\'(ιπτυ~η~ ίfι'lEΠΙΙ \'(1 Είνω συμπληρωματn:ι'lς t\rt1 εςuρτημi;\'Ο.; με τον χαρακτι;ι)(!

τη..; φ"σης t.,"(J1 τη.; "οlνωνίας κι ότι Kuτri oυ"i;itEla η Οεδuμi;\'η. για "άθε περίπτωση.

ευελιξία της φυσlκιΊς και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας αλλά και των

αΙληλεξαρτιίσεων. των αλληλεπιδράσεων και των εξελlκτικιΙ)\Ι μηχανισμών τους,

καΟορίζουν και τον χαρακηΊρα της ανάπτυξης.

Γιατί:

υο η crocrl,,11 και η κοιν(ο)νικοο!κο\,ομικιι πραγμαηκότητα αποτελοι)νταl αντικειμενικά

(//ιιΊ f:\"cι σl'ι\'ι)/'ο σιΊιιχι::ί(,)ν. μεγι::Α(ίn'. ι::μφανίσαnν. γεγονότων. φαινομένων. διι::ργασι(ι)ν

....:ιιι ΟωΟι"α('ι"I(Ι)\'. Π01) σχετίζονται. συνδέονται μι::ταξι') τους. αλληλεξαΡΤΙιΝΤαι ΚΙ

(lλληλφ;πηr~;ι1ζο\'τω σε itoAAu επίπεδα.

(I~) η ψ,>ση κω η "οινωνία [~ρίσKoνται π/η'τα σε μια κατιJ.στuση διαρκούς κίνησης.

μεταβoλlΊ~. εξέλιξης. αλλαγιίς και ανανέωσης. ι1που πάντα το η κατάσταση που Οα

πρυσπαΟεί \'u επιβάλλει τι)ν εαυτί> της 0(1 αντψετωπί~εl την υφιστάμενη προσπαΟ(!Jντας

17
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να την αντικαταστιΙσει και θα υποχωρεί δίνοντας τη θέση της σε μια νέα μέσω της

επιΊμενης διαδικασίας αν(ίπτυξιις.

(γ) η rιν(Ίπτυξη των δυνrιτOηlτων της φυσΙΚ11ς κω της κοινωνικοοικονομικιις

ΠΡHγμαηKότητrι,;. rιπσπλoίιν μια αένrιη. πολύπλοκη δωδιl..:ασία ι::ξελικτικ(ίΝ ltocrOτIKr;)\/

μΕταΙ10λι.!}\,. αλλ(l κω ριζικ(ον ποιοτιι..χΟν αλλαγ(Ον. OpyaVIKjt δψi:νων μεταξύ τους έτσι

(ίχτη; η εςt;ι.ικτικιl πορεία να ΠΡΟΕτοιμάζει. να υποβοηθά κω \'α στηρίζει τις βαθιές

ποιοτικέ.:; αλλαγές. ε\'(ι) με τη σειρά τους οι ριςlκές αυτέ.; αλλαγές Οα κατοχυρι!)\!ουν και

Οα επισπγάlΙΗ)\' τι; εξελίξεις. συμβάλλοντας στην προοδευτικιΊ ανέλιξη της φύσης και

τη,; κι)\νl,)\'ία,;,

(ο) σι εσ{1IτεΡIΚf:ς α\'τιφ(ίσεις που υπ(ίρχσυν στα στοιχεία και πι φαινόμενα. της κάfJf,

φορ{ι. συγκr:κριμένης φιισικlΊς κω της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. αλλ(ί

και πον σχέσεων και των τάσεων μεταβολ(ίn/ τους. είναι σ'ίψφυτες μ' rιυτά. κι

οριοθετούν την διαΡΚ1Ί πάλη ανάμεσα στο "καινούργιο" που γεwιέται κι αναπτύσσεται

και στο παλιό που φθείρεται και πεθαίνει. σε [~ιoλoγΙKό. φυσικό. χημικό και κοινωνικό

επίπεδο.

(ε) οι νέες. κάΟε φορά. συνΟιΙκες. ισορροπίες και σχέσεις της φυσΙΚ11ς και της

,,:οινω\,ικοοικονομικι'lς πραγματικότητας. που EltlttIYX(LVOVTat απι) την εκάστοτε

αναΠτlιξιαK1Ί όιαΟlκασία. συγκροτοι)ν αντίστοιχα. νέα πεδία Υ\,(!)σης και εφαρμογl'lς

νέων πρακnκ(ϊ)\, ΠΟ\ι Αα αΠΙΗελοίJν τη βiιση για τα μr.λλονnκά σχέοω ανΓατυξης.

Ο ι;υtλΙKΤO'; και δυναμlκ6ς χαραΚΤιΊlχις της ανι'ιπτυξης με τη σειρά του.

καΑοrί~}:! ιιντίστοιχα τόσο τον χαραΚΤ11ρα της ΥΥ(οσης της αλι1θειας γιu τα στοιχεία της

\ιφιστάμενης ΚΙlΗε φoρC:Ι φυσlκιlς κω κοινωνικοοικονομtΚ11ς πραγματικότητας. δσο και

την σχέση της Oεωρία~ και της πράξης στη γνωστικιl διαδικασία.

Ετσι. η Υν(οση αποτελεί μια πολύπλοκη δυναμΙΚΙ'l διαλεΚΤΙΚΙ'l διαδικασία. που

ολοκληρι!nιοντας τις δυνατιΊτητε~ της πείρας των αισΟΙ'lσεων. της λογικlις. της

f:πιcrτημονlκιις θεωρίας και της πρ{ιξης. προσεγγίζει με τον πιο ολοκληρωμένο και

ι:)Η\'αμικι1 τρι)πο τα στοιχεία και τις σχέσεις της φυσlκιΊς και της lωινωνικοοικονομΙΚ11ζ

ίφΗγματικότητας. υπερβαίνοντας τα όρια μιας απλ1Ίς. στιγμιαίας. στατικιΊς και

μονο,)ιάπτατης φωτογραφικι1ς αναπαράστασης των περιγραμμάτων τους.

(Ρllκος 1(88).
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1.1 Ι II'ύΗογε"ll"; τομέας

Ο πρωτογενι1ς τομέας και ειδικότερα η γεωργία στη χ6>ρα κατέχει σημαντικιι

θέση τόσο ως τομέας οικονομη,ϊlς δραστηριότητας όσο και ως παράγοντας διατήρησης

της κοινωνικής κω οικονομικιlς συνΟΧιΊς μεγάλων πφωχό)ν της Ελληνικής εΠΙKράτειuς.

~ύμφι,ινα με τα σnΗχεία της ΕΣγΕ. () γεωργικός τoμ~;α<; στο σύνολο της χιιφας

συμβύλλει με πυσοστσ 8% στο (ϊυνοl'ικ'() Α 1-:1 Ι. απασχολεί το 19.3% του οικονομικά

ενιφγοιl πί.ηΟυσμοί). κατέχει το 30.8% του συνόλου των εξαγωΊ(ι)ν εν(ο παράλληλα

Λl1ιιιιηφγεί ίφΙ1Ο;τοθr:σεις αν(J.πτυξης σε σημαντικό αριθμ() (ιλλων οικο\'ομιι-:ιϊη'

ΟρlισΤΙ1l1ιοτι·μ(l)ν ι-:ω ιδιαίτερα της μεταποίησης (βιομηχανία τροφίμων και ποnί)ν.

κλωστοϋφω'τουργία. επεξεργασία καπνοίι κλπ).

Ο ρόλος του πρωτoγεvlΊ τομέα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές είναι

ι6ιιιίτεριι σημανnκί)ς. δεδομένου ότι το 61.7% του συνόλου των απασχολούμενωνστο\'

πρωτογε\'11 τομΙ:;α της χ(ιφας κατοικεί στις πεΡΙΟΧf:ς αυτl:ς. ΤΙ:;λος. crf; πολlJ;ς ΠΙ::;ΡΙΟΧf:ς

τη.; χ(ίφας ο γεωργικ6ς τομέα.; συμβάλλει με ποσοστό άνω του 50% τόσο στο ΑΕΙ Ι 6σο

ι.:αι στην απασχόληση.

Η αξιοποίηση των φυσικών ι-:αι ανθρ(ί>πινων πόρων στο πλαίσιο μιας

ολοκληρωμένης προσέγγισης προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες συνθιΙκες των περιοχών

παρέμβασης. αποτελεί την απαραίτητη προi.lπόθεσηγια μία βι(ί)σιμη αεtφόρο ανάπτυξη.

Συνεπ(ίις. η αναπτυςιακιΙ ανασυγκρότηση των ορειν(ίΝ και κατ' επέκταση των

μ~:ωVf:ΚΤII(('ί)ν lt~:rH1xf;)V. όπου δεσπόζουσα Αέση Kari;xeI () πρωτογενlΊς τομΙας. αποτελεί

το μοχλ{) Ylft \llt(HfXrililton; npoancJ.AJ:lCL ΠΙ-:Ι'lφερεωκιις \)ν(ΊπηJ~η~ ιiτο μεγαλύτερο μr.ρο..;

τω, 1-.i.ί.(ιΟι"νυ Χίίφου. Μετά την εφαρμιηι, δύο πολυεΗον αναπroξιακ(ίΝ

προγραμμάτων που συγχρηματοδοηlΟηκαν απ6 τα δtαρΟρωτικά ταμεία της F:υρωπαϊι-:iις

I'νωση~ (Α' "ΊJΙ Η' KII~\. η αναγκαι6τητα παρεμβάσεων για την ενσωμάτωση των

ιιγροτιl((ίη' nf:PlOX(i)v στα νέα πρότυπα οργάνωσης του χ(ί>ρου που απορρέουν από τις

γεωπολιτιι-:ές εξελίξεις. την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου. τα νέα πρότυπα

χωροΑέτησης των οικονομικ(;)ν δραστηρlοηlτων και του νέου διεθνοι>ς καταμερισμο\·,

r:ργασίας. συνθέτουν μία νέα πραγματικότητα και μία νέα πρόκληση.

napcJ. τιι σημαντικά r~l·HIura προόδου που έχουν γίνει κυρίως. σε θέματα

Ilι(σll\"(ί ι \, Ηπο(')(ψι,ιν αλλιι. και υποδομιίη' για τη βελτίωση της ποιότητας ζωιις των

KIHOlK(·)\'. το πρ<'ψλημιι τη; «προσαρμογllς») της ελληνικιΙς αγροτικιις οικονομίας

παραμΙ;:νει παντα επίκαιρο. Ι [ρέπει να όσΟει έμφαση κατά κίφlO λόγο στην προσαρμογι1

τι,)ν τοπι,,(;,ν αγροτικ(ί)\' οιι-:ο\'Ομιιί)\'στα νέα δεδομένα. συμ!1ωλονταςπαράλ/ηλα στην

J
Ι'
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<'ψβλυνση ~ πρόληψη φαινομένων κοινωνlκοιι αποκλεισμοι) αλλ(ι και πεrιβαλλονΤlΚ11ς

υποβω-Ιμιση; ενεργΟΠΟΙ<I1\'τα; το τοπικό όυναμιt\ό"

Παράλληλα καλό Θα ι;ταν να αναδι::ιχθr.ί η καινοτομία. η δlκτιιωση - συνεργασία

μεταζι) των αγροτι",;)ν περlOχ(l)ν. η προώΘηση των ίσων ευκαφI(Ι)ν. η ενσωμάτωση 

υlOθ{:τηση της νέας τεχνολογίας σε Βασικές συνιστίοσες του αναπτυξιακού σχεδιασμού"

ΑΠ(1 μέρους της ΕΕ έχουμε τους εξΙ1ς κανονισμούς για την βελτίωση των

γειοψγικ(ι)ν δlαρΟρ(ϊ)σεων: 797/85. 2328/91. 950197. Ο τελευταίος κανονισμό..; που

α\"τιt\ιιτέστψ,c του ΠΡΙl11Υοιψενους προβλέπει ένα καΟεστιl),; ενισχιισεων για τη

βελΤΗι)ση τη,,; (lποτελεσματικότητα; των γεωrγIΚΙ;1\' οlαρθρ(;)σειιι\' με στόχο πιι(;nον την

(lnot\aniaraaIl της ισοιψσπιας μεταξιι της παραγωγι;ς και ΤΟΗ ουναμικοι) της αγοιιάς.

δcύτcρo\' την !3r-ArltJJGIl της ωιοτελ.r.σματικ{Ίτητας των γεωργlκ<!)ν εκμεταλλειισεων με

την r-νίσχnση και την αναδlΟργc1νωση των δlαρΘρ(ι)σειΙΝ τους και με την προό)Θηση

σημπληρωματικ(ίΝ ()ραστηΡlΟτι;των. τρϊτον τη οιατι;ρηση μιuς βl<!)σψης γεωργΙΚΙ1ς

κοι\'ι)τητας που συμβι:Ιλλεl στην ανάπτυξη ΠΕρlOχι.l)ν αντισταθμίζοντας τα φυσικti

μεlονεκτιΊματα στις μειονεκτικές περlOχες και τέταρτον την προστασία του

περιβω.λοντος και τη διατι;ρηση του φυσικού χΙΤφου.

Τα επψέρους μέτρα των παrαπάνω κανονισμό)ν αφοροιιν οικονομικές

ενισχι)σεις σε επενδιισεις γεωργικού χαρακτιΊρα ιγεωργlκές υποδομές και εξοπλισμός,

φυσικό και κτηνοτροφlκ6 κεφάλαιο. υδατοκαλλιέργειες), οικονομικές ενισχύσεις σε

οσομικf.; κω συλλογικές Γ"πενδIJσCις σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. σε νέους

γειιll'Υοίις. εξ�{jωτικ~:ς ιιποζημΗί)σεις για την ενίσχυση εισOιil;μαΤOς σε ορεινές και

μι;loνEKΤ1ι.,"~;~ πεrιo;ι:~:ς: κω πιιγκρ(:Ιτηση at; αυΤf:ς νf:(ο)ν κυιιίως Υεωργ6Ίν. οικονομικές

€\,laXlj('ln~ υ.γΡΙ1τουριστιι.,"ιΙ)\" και αγροβωτεΧ\'ΙΚΙIJν επενό,"ισεων σε ορεινέ.; και

μεl~n'εKΤΙ"'έ-; περωχες. (1!l(ονομlκές ενισχύσεις: για την TIil1Ila1l λογιστικ(!ιν βιβλίων από

"!εωΡΊΙl1"); κω για σιισταση υπηρεσιω\' διαχειρισης γεωργικ(,)ν εκμεταλλείJσεω\'.

Ι ΧrιστοπούλΟΗ 0,.1(99)

Αλλα μέφα . ε\'ισχιισεις που αφοροιιν τον αγροτικό τομέα ειναι:

• Κα\'ονισιιοί 866/90 και 951/97: οικονομικές ενισχύσεις για τη βελτίωση των

συνΘηκι1ν μεταπoίηση~ και εμπορίας γεωργlκc!)ν προϊόντων

• Ι ο λα! ~o ΚΠΣ με ένταξη δρι'ωης στα ncn: οικονομικές ενlσ;(1.\σεlς για τη

με n:γκ(ιn'tσταση πτηνοτροφlκιΙΝ μονι'ιδων και κατασκευlΊ εγκαταστάσεων

r-πε<ΞEfηασίιις λ1)μ(ιτων

• Κιn'ονισμοί Υω τη σύσταση ομ6δων παραγωγ(ι)\' και εν<ι)σε<1Ν τους για να

αντιμετωπισΘοι"ιν οι διαρθρωτικές αδυναμίες που επηραiζουν το εμπόριο των
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αΥι,οnι..:(;}\' προ"ίόντων κανο\'ισμοί: 2200196. ~~0I/ζl6. 2202196 για ομαόες

πηραγωγιl)ν οπωροκηπευΤΙΙ-:ΧIΝ. κανονισμός 952/97 για ομάδες παραγωγιίΝ

διαφόρω\' προ"ίό\'των. κανονιcrμός 389/Χ2 για ομcΊδcς παραγωγιΙ>νβ(ψβακος

• hα\'()\,ιcrμοί -4~6/X6. ~201 ;Ι)Ο. 2207/C)6: για την εγκατάλειψη αμπελιl)νων και για

βελτίωση ιιμπι:λουργlκ(ϊ)ν διηρθρ(ί)σιοων

• ΚΟΙ\'ιΗικές πρωτοβουλίες LCAOI:::R: με (ίκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη

της υπαίθρου με προγράμματα δρc'ισης που σxεδιeιζoνται. καταρτίζονται και

υλοποιούνται από τοπικούς φορείς

• Κοινοτικές πρωτοβουλίες INTERREG με σκοπό την ενδογεν1; ανάπτυξη των

ΠIJ.ρυμεθΙ)I'\(IN lTf:Pl\lX(I)\,

περί βιολ()γlκού φόπου παραγωγl;ς γεωργικ(ον

]

]

• Κίn'Ο\'I()"μ\)..: 20R I·CJ2: για την προ(ί)θηση και <rl;μανση προ"ίι1ντων ποιότητας

(:\I*'ΤΟΠ\\1·lί.ΟΗ (),. Ι 9(9)

~τα ΠΛμίσιιι τη~ ευρωπαϊl(];ς στρατηγικι;ς για τα δάcrη έχουν Οεσπιστεί αρκετοί

Κα/ιονισμοί που στοχεύουν στην προστασία και ανάπτυξη του ευρωπα"ίκού δασιιωί)

Ι, κανονωμός 115Χ/92 για την προστασία τι,)ν δασιl)ν με στόχο τη μείωση

του αριΘμοί) των πυρκαγΙ(IΝ και των καιγόμενων επιφανει(i>ν με μέτρα

εντοπισμού των αιτίων. τον προσδιορισμό των μέσων καταπολέμησl;ς

τους και τη δημιουργία 1; τη βελτίωση συστημάτων πρόληψης και

κυρίως τη βελτίωση της υπoδO~I1;ς προστασίας

ϊ κω'ονιcrμός S67/90 γω τη I~ελτίωση τ(ι)ν συνθηΚ(IΝ μεταποίησης Κ(1Ι

εμπορίας δασοκομικ(ί)νπρο"ίόντων

3. κανο\,lσμ6ς 89/367/Ι-:ΟΚ για τη σύσταση Mcn'IμIΊ'; ΔασlΚΊ;ς ΕΠΙΤΡΟΠIΊς

':,ια τη ffiινεργασία μεταξι) τ(ι)ν χωρ(;)ν μελc'J\' της Ε,Ε. στο\' τομέα των

·Ι. Κ({\'ι)νισμοί 3S2KIS6 και }Ο7/97 για την προστασία των oaa(j)V από Ώ1ν

ατμοσφαφικι; ΡIJΠΗvση

λ Ι\({\'Ο\'lσμοί Ι 615;R9 κω 400/94 για τη fΊΙσπιση ΕυρωΠ(l"ίκού crυcrηi~ωτος

δωικι;)ν π).ηρι)φιφι(ί)νκαι επlκοιnl)νί(lς

(Χ:ριστοποω.ουΟ .. Ι 9(9)

l3όλ{l~ ::ΟΟό
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: τι,;: 17 Μα"\ου του 1999 το συμβοί)λισ της [.[. εξέδωσε τον κανονισμό 1257/1)9

για τη (ϊτι'lIη ξ'l της αγροτιt\:11ς α\'(1πτυξης ωτ6 το ΙΓΠΤ[ και για τη\' η)ο7tο7tοίηση KCΙΙ

"πι<,φγηnη κιη'()\,\σμ(;)\, όπως γlft ιταρf1ι)r.ιγμ(( {(l)\' κον()\lσμ(;I\, 950/97 (7tαραμένι::1 ο

l,υHOJη(1μ()~ ιψcι\'(ι)\' μr.I()\'cκτιt\:(I)ν πι::ιηοχ(ί)\,). 867,'90. 207S/92. κλπ. ~ηλI1δl1 μr. τ()ν \'Γ,ι)

Κ(1\',I\'lιιμι) Ιχουμε εκτί)ς (17t() αυη'ι που α\'αφ~:ρAη"Ί1\' παρα7tuνω κω ω εξllς:

• τη στιΊρlξη της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργ(ί)ν

• τη στιΙριξη των μεlOνεκτικιί)ν περιοχ(ον κω των περlOχ(ίιν που υπόκεινται σε

περιβαλλονηκούς περιορισμούς

• τη στήριξη γεωπεριβαλλοντικ<;)ν μέτρων ώστε να ενισχύονται οι τρόποι ΧΡι1σης

της γεωργικι1ς γης που είναι συμβατοί με την προστασία του περιβάλλοντος

• nl ιιη'ΊPI~η της δασοπονίας με σκοπό την βελτίωση κω τη συντι'ψηση των

Ολα τα παριtπu\,ω γίνανε στα πλαίσια της ΚΑΙ Ι και του προγράμματος uun'l";

AJ:'.CIl(la 2000 η οποία έχει ωι; στόχο να αναΟεωΡιΊσει τις υπάρχουσες πολιτικές

σηΊρlξης των αΥροτικ(;)ν προϊόντων και να κατασηΊσεl την ελληνlκιΊ αγροτικι1

οικο\'ομια πιο ανταγ(ι)\,ιστικι', στα πλαίσια των εξελίξεων 7tOlJ θα σημειιlιθοιΊν τα

ι:πόμrχα χl)ι)νια (π.χ. δlεΙιΡυνση της Ε.Ε,),

(ΧlψnωιιηΊλου 0.. 19(9)

') 1.2 Προστασία του περιβάλλοντος

11 προσπάθεια για τη συσχέτιση των χωρικών πολιτικών με την περιβαλλονΤΙΚ11

πολΙΤΙΚ1Ί είναι προϊόν των κοινωνικών. 7tολιτικ<ί)V και επlστημΟνlκ(i)ν εξελίξεων κυρίως

ΤΙ')\' τελευταίων ετιίn,', Η υπόθεση του περιβωJ,ονως αποτελεί το κυρίαρχο θέμα του

ι~;ιιστημoνn;:oι) και πολιτικοιΊ προβληματισμοί) σε σχι:ση πά\'πι μc την ανάπτυξη, [ίνα!

Πίί<ϊIΙ": γ\'ιοnτι1 ()n το πr.rΦι·ιλλο\'. ως i:\'fl \'f:O πει)ίο Αcωl)\(ις t\:(1\ πρ(Ίξης. f.πιδl)ι'ι

"ιιωλοτικά n'II,,1 πτη αn1θαιφηση των ~;ΠΙ(fΤ'lμο\'lκ(ί)ν θαιJρl1ΤIKι:ίn' προσεγγίσεων (νέες

α\'ΊIi.'·lllιι;ιςJ. (Ίπο Κ(11 στους θεσμοιΊς και τις κοινωνικές πρακτικ6;. Δεν είναι τυχαίο (ιη

η φροντίδα για Ίι,) περιβάλλον είναι βασικός στόχος όλων σχεδόν των κοινωνικών

opyavel)crcwv αλλά και όλων των φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού χαραΚΤΙ'lρα. Αυτίι

φuσικc! σημβαί\'ει γιατί η φρο\'τίδα για το περιβάλλον αποτελεί στην ουσία την άIJ.I]

Βόλο,; 2006
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οψη τη..; ανωrτυ~ιαια1ς 6ια6n:ασίας. αποτελεί δηλαδl1 την ΠΟlOΤΙΚΙ1 διάσταση της

α\'απτυξης.

Οι εςελίξεις αυτές είχαν άμεσες 11 εμμεσες επιδράσεις και στην Ελληνική

πρcιγμαΤΙKότητα και εκφράστηκαν κυρίως μέσα από το θεσμικό πλαίσιο για τη

χωροταξία και το περιβάλλον αλλι} και από crUYKeΚPIμf:VE>; πολ1tικf:ς και πραΚΤΙΚf:ς.

~.,: ~-ν\'οιολογΙ,,"1i πρoσ~γγιση

Πριν ι1ιευκρινίσουμε τη σχέση των χωρικ(;)ν επιστημ(j)ν με το περιβαλλοντικό

ζιiτημα. !::!α πρέπει προηγουμένως να διευκρινίσουμε το νόημα και τη σημασία του όρου

περιβάλλον, πράγμα που είναι αρκετά δίισκολο αν αναλογιστεί κανείς το πλΙ1θος των

ορισμ<!)ν που έχουν δοθεί στον όρο αυτό,

Ανάλογα. με την οπτικιi γωνία που επιλΙγει κανείς να δει τον όρο περιβάλλον

(οικολυγικι1. γεωγραφικι1. οlκονομlΚ11 κλπ). υπάρχουν πολλοi κω ποικίλοι ορισμοί. Από

τη μελέτη των ορισμ('Ν αυτι!)ν. τ()σο εκείνων που βρίσκονται σε έγl\..φα επιστημονικά

ι'αειρίδια. ι')συ !<:1Jl εl\τi,'(Ι)\' που συναντάμε στα σχετικά vομοΟετιiματα των διαφόρων

χι,φι;)ν, παρατηρείται η τάση \'U διευριινεται συνεχιί)ς το περιεχ6μεvο της έννοιας του

περιβC1λλο\'τος, ::το πρόγραμμα του ().Η.[. (UNEP) το περιβάλλον ορίζεται ως η

συνολική t\(ποιt\ία του ανθρ(ί)που IHabitat total). Ο ορισμός αυτός είναι πολύ γενικός

"rι.ι γι' CΙ1lτό το λόγο πολλοί έχουν προτείνει την διάκριση ΤΡΙ<!Ν παραγόντων που

αJ..ληι.xπιι'1ρO\)\', Οι παράγοντες auroi f:ivat:

• ΤΟ φυσικ6 πλαίσιο. δηλαδΙ1 το φυσικό τοπίο (αέρας. νερό. έδαφος.

χl.ωρiΟΙ1. πανίόα κλπ).

• το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο (θεσμοί. συσΤΙ1ματα αξlόΝ,

μνημεία, ιστορικιi κληρονομιά κλπ),

• και οι επιπτ<!)σεις της ανθρώπινης δράσης στο περιβάλλον που είναι οι

μακροσκοπικές παρεμβάσεις -αλλΟΗί)σεις της φύσης (δόμηση. εξόρυξη.

υl.οτιΊμηση κλπ). η ίη')πανση li μι)).υνση από κ6θε εiδους απόβλητα και

ρί)που..;: και διάφορες άλλες μορφές οχλtiσεων και επιπτώσεων.

(\1ί!εριιΊτo~ 11 .. ::001)

Η σχημrιωπσiηση (1\1tIi βέβαια αποτελεί μια "συμβατικι( αυθαιρεσiα που

γινεται για λιΊγο\)ς μεθοδολογικοίις και πρακτικούς αφοί) η περιβαλλονΤΙΚ11

πρuγμητικότητα ΠΗραμcνι::1 πάντα ένα ενιαίο. αδιαίρετο και οργανικό σύνολο.

MπλσLιY(Ίίιρα~ Γιιίιργο Πόλo~ 2Ο06
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Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τα στοιχεια της έννοιας του περιβάλλοντος

ταυτί~oνται σχεδόν με τις αντίστοιχες έννοιες. που χρησιμοποιούμε για τις χωρικές

f:1(lση;μες. δηλαc)ι; την Ι\(ιθε είδους "ρύθμιση". "οργάνωση". 1; "διαχείριση" του χ6ψου.

Το πεl)ιεχόμενο της ι':ννοιας του περιβc'ιλλοντος είναι παρόμοιο μι:: εκείνο της έννοιας

το\) Χ(I)(Jου αφού αναφι-":ρονται και οι όύο στην ίδιιι πραγματιl<ότητα. Επομi:νως η

ουσω<ίΤΙl\.1; συσχΙ::τιση των EVVO]('iιv αυτ(ίΗ' συμβάλλει <ίε μω ενιαία μελέτη της

Οt:σμιΚ,ΤΙ.; τιΦ~ έκφραση.; και γενικι\τερα τη.; χάραξης πολιτικι;,;.

Ι () ΠΕρφω.I.ΙΝ δεν eivaI απλ(I).; ένα Οέμα 1; ένα~ τομέας της ανάπτυξη..;. αλλά

μια ι.:ιφίιφχlJ ΟΗ1.σταση που διαπερνc't oρι~όντια την αναπτυςιακιι διαδn:ασία,

Πεr!β(l/).ι)\: ".:αι Αν(ιπτυξη επομέ\'ως αποτελοι)ν τις δί>ο όψεις του ίδιου νομίσματος.

ΟμΙΊ1ς. αν και προέρχονται από την ίδια κοινl1 11ίζα. σ11μερα βιώνονται σαν δύο

ξεχωριστές έννοιες. πρακτικές και διαδικασίες,

2.2.1 Πολιτικi:ς για το περιβάλλον

ι- κτ()ς από aUTc'1 που αναφέρΟηκαν παραπάνω στον τομέα της αγροτικης

πο/'ιτικι'l'; ι\σο\' αφορiJ το πεrιβiLλλον είχαμε τη θέσπιση της Κ.Υ.Α. 69269/5387 του

φr:ι-.:. 678Ε3!90. Η Κ.Υ.Α. αυτι; με τίτλο \\κατ<1ταξη έργων και διιαστηl)ιοτιιτων σε

κατηγορίες. περιεχόμενο Μι::λέτης ΠεριβαλλονnΚΙIΝ Επιπnl)σεων. καθορισμός

πι;ριcχομένΟlJ Ειι)ικι!)ν ΠεριβαλλονTlI((ίJ\' Μελετιί)ν κω λοιπέ.: συναφι::ίς διατάξι::ις

σ,ψφωνα μΕ ΤΟ\' Ν.1(50186)/ θεωrούνταν για ένα μεγάλο χρονlκ6 61άστημα

\)ΠΟ,,"Ητ6.στι.ιτο ωυ XrιφOrι.ιςΙKOύ σXE6\(1σμoι~),

Οι "..υρι6τερε.; κατηγορίε.; προστατευόμενων περΙΟχ(l)ν στην Ι-:-:λλάδα

l<ηρυσσι1νται και υφίστανται διαχείριση βc'1σει της δασικιις νομοθεσίας και ειδικότερα

του Ν.Λ. 996'1971. Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε ΕΟνικούς Δρυμούς. ΑισΟητικc'1

ΔCΊση ι.:αι Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης.

Ο Νόμος 1650/1986 ο οποίος εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ltErltxCl ειδικό Κεφάλαιο για την «Προστασία της Φύσης και του ΤοπίΟΙΗ> και

κωδll(οποιι::i και cκσυγχρονίζι::ι σι:: αρκετά σημεία την υφιστάμι::νη νομοθεσία για θέματα

;φΟ<ίωπίας της φύ<ίης.

~ω πλ((ίσω τη.: ΔH:θ\'υ'J~ ~ΙΨΙ1θεσίι~~ Kae{tJ.; και Τ(τl\! Κοινοτι,,"ιον Οδηγιιϊ)\' οι

ι\ΠιΗε..:: ;φOι.tγ\,lυ\' τ\]\' προστασίιι της φύσης. έχουν περιληφΟεί στην χι,φα μας

σημω'τικοί Ι1ι(Ίτοποι σων καται.ογο των προστατευ6μενων πεΡIOΧΙΙJν. χωρίς όμως να

Εχει ακόμα λiJβει χι;φα ακόμα η ΘεσμοΗέτησιι τους. ~l)γKεKρψένα. με βιίση τη

J
ΜπλοηΥοιΊρα.: Γlόψγ,).



Ilανt1110rιιμlο Ηεοοαλία,; Τμιιμα ΜηχαVΙΚΙ;JV λωρorαξίας ΠOλtilόilμiι:ι~

& Π~~ριφφεΙCΙι.:1Ίς Ανιίl1τυξης

Σιψβαση RAMSAR. Ι Ι υγροβιότοποι έχουν θεωρηθεί ως ιδιαίτερα σημα\'τικοί για την

Π('~)lίτασία του φυσικοι) πλούτου τους. Με εξαίρεση όμως τον Εθνιt\ό Δρυμό Πρεσπci)\'.

10 Ελλφ'lt\ό Κρ{ιτος δεν έχr.ι ακόμα προχωρήσει στην θεσμοθέτησ11 τους, (Κοίιγκολος

ν:ι .. jlJ9X\ Επίση..;. με βάση την Οδηγία 79/4091 ΕΟΚ 1]2 περιοχές έχουν ενταχθεί στις

Π~:lηoxι\: Ε16111."1'1..; Προστασίας (SPA). εν('ο άλλες 26 έχουν προταθεί στην Ε.Ε, ως νέες

1'έ).0~. με βάση την Οδηγία 92/-Ο/ΕΟΚ u\ίκτυο φγ~11 ~ooo). η χ(σρα μας

έχει επιλέξει 264 περιoxέ~ του εΟνlκο\1 καταλόγου. στι..; υποίε; στην πραγματη,:ότητα

πιφιλαμβ(ίνονΤΗΙ ,,:αl ω.ες οι παραΠ(lνω Πf,οσταΤf:II\)μενες περιοχές (πει,ίπου .2{Ι~'() ηl~

<nl\'\Ii.IKli..; f.κτιισης της χ(i)ραςJ.

Πίνnκnς Ι Ι-:.ατηγορίες προστατευόμενων περιοχ<ι)ν

Κατηγορίες Προστατευόμενων Ποσοστό Ι%) επί της συνολικής έκτασης

Περιοχών ης χό)ρας

0.09 Ι

0.83 Ι

~0.73

116.70 lι

(αΡΧIK~:ς2000

εt\τιμl'lσεις εθ\'ικο!) καταλόγου 264

περΙΟΧ4lιν)

Θ~:σμoθετημ{:νες(E,Δ.-A,Δ.-M. (1),) 0.90

Θηραματικά Αποθέματα

Θαλάσσια Πάι,,,:α

Πειηοχές RAMSAR

~ΛTιJΤ{A

1

~,~,~ Η [ιφ(ι)παϊκή πολlτικιΊ για στιΊριξη της αγr'OΤΙK11Ι; αν{ιπτ\)ξη~._ ()\ πικιβλι':ψεl:.; τη.;

για τι.; οι,εινέ,; περιοχές.

Η πολΙΤΙΚ11 ανάπτυξης των ορεινών περιοχό)ν. αποτελεί Τ~ι11μα της κοιν11ς

π"I.lτικιΊ,; αΥΡΟΤΙΚΙ1ς αν(iπτυξης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) ιφιθ. ]257/]999 του

::II~ιjjOυλίl)υ της 17 ΜαΤου 1999 (ιγια τη σηΊριξη ηις αγροτικιΊς ανάπτυξης από το

f-,uρωπαϊΚ(J f 'εωργικό Ταμείο f Ιροσανατολισμοί) και Εγγυl1σεων 0=.. 1':1 .Π.Ε.)).

f Ία τη (ίιατί)πωση τη; το :'υμβούλιο της Ειφωπαϊκής 'f',νωση~. έXO\'τuς υπ' όψη

tυυ τη σΙI\,Ο11κη για την ίδι'υση τη; f:υρωπαϊΚ11ς Κοινότητα..; και ιδίως τα άlιΟρα 36 και

.'7. την πρ~)ταση της [πιη,οπι1ς. τη Υν(;ψη του [ιφ(ι)παϊκοι) Kolνo~oυλίoυ, τη γν(ίψη τη
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1

υικονομωΊ,; και ΚοινωνικιΊς [πιτρωηΊς. τη γ\'{;ψη της [πιτpOΠ1Ί~ των Περιφερε\{;)ν κω

τη γν(ιψη του [λεγΙ....τιΚοί) Συνεδρίου συνεκτιμά με θετι ..,:ό τrόπο: «τον ιδιαίτερο

χηραΚτ1Ίι)α τη~ γεωργ\KIΊ~ δrαστηrΙl1τητας που απορρέει ωτό την κοινωνικιΊ δομιΊ της

γι:(.ιργίCΙ': κω τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξί) των διαφόρων

γ~;ι'ψ!ιι-:ιl)\' πφιοχ(ίΝ»). ωλά και τους στόχους και τις πρόνοιες των άρθρων 159. 158

.....ω 160 της συ\'θ1ΊΚl1ς για την κοιν1Ί πολιτικιΊ οικονομικιΊς και κοινωνικlΊς συνΟΧ11ς.

ωσn; τα μέτρα αγροτι",:IΊς ανάπτυξης να συμβάλουν στψ' πολΙΤΙΚ1Ί αυΤΙ1 στις

περιφέρειες που παρουσιάζουν αναπτυξιακιι καθυστέρηση (στόχος 1) ΚΟ1 στις

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν διαρθρωτι",ές δυσκολiες (στόχος 1) όπως αυτές

oρί~oνται στον ",ανονισμδ ([Κ) arlfJ. 11601 Ι 999 του Συμβουλίου. της 21 ,6.1999 περί

1(0\' γΙ:\'ι"χil\' ()\{ιπΊξr.ων γω τα διαρθρωτι",(( ταμr.ία. (Τη μι':τρη γω την σηΊριξη τη..;

Jil:λιίιl)οη~ τω\' γαlψγιl\cI)\' (;ιαρθr(;1σι:ωνι:ίχη\' ιΊι)η εισαχθεί στην

"'ΟΙ\'11 γ~:(!φγΙ"'1'1 ;ΤΟ!.1!ι",η Ι1Π() το 1972,)

E\'τcΊζHίO\'ως δμω,,: την α\'Ι:Ιπτιιξη (πΙ\: oPf':lvi:..; πεrωχi;~ στην μ~:Jlικ{ιτηω της

«αγΡΟΤΙ"ΊΊς ανάπτυξης,) και μάλιστα στην προοπτικlΊ αναγκαστικής προσαρμογlΊς της

γεωργία~ «σε νέες πραγματικότητες και περαιτέρω αλλαγές που αφορούν στην εξέλιξη

των αγορών. την πολιτικlΊ των αγορ(ον και τους κανόνες του εμπορίου, τη ζιμηση και

τις προτιμlΊσεις των καταναλωτών καθ(i)ς και την επόμενη διεύρυνση της Κοινότητας,),

με σΤΙ1ΧΟ ότι η πολιτικιΊ αΥροτικlΊς ανάπτυξης «θα πρέπει να αποσκοπεί στην

IΙΊι'OKll1"lισnι('\"η ι.:ω επωΊξηση της ιινταΥωνισηκότητας των ορειν(ι)ν περιοχ(Ον,).

O])CΤ1ΨHΙ[(ΙΙ την (ι\'ιιφΕί. cττo [111f1~H1 που η ιι)ιιιιnφι1τηω των CΤυγKεKριμένων σιινθηκι!)\!

τη.; φOCΤΙK1Ί.; ι.:ω της κοινι,ι\'ικοοικονομΙΚ11ς τους πραγματι",δτητιις. (η οποία επιτεiνετuι

δραματικά σε εξ6χως ορεινές χιίφες (1πως η Ελλάδα). απαιτεί ριζικά διαφορετική

προσέγγιση.

Ι Ίατί Π.χ. οι εισαγωγικές εκτιμ11σεις και οδηγίες του Κανονισμού 1257/1999:

Μι Ηιι lTf'f:lTEl να αΠt)φείηοντω αδικαιολόγητες σφεβλ{;)σεις του ανταγωνισμοί) που

α;τοlψέοl)\'από μέφα α'rρOΤlΚ1Ί.; ανάπτυξη.;.

- ()1Ί η (nιιριξη των μεωνι:κτιl\(I)\.' πεrΙΟχ(ln' θα πrέπει να συμβιίλcι στη συνέχιση της

ΧΡ11σης t(ι)ν γεοψγικιϊ)\' γαΙ(!Ν. στη διαφύλαξη nl'; υπαίθρου στη διαη1rηση και

πrοuγωγlΊ αειφίφων καιJ.ιεργητικώνσυστημάτων.

- δη θ(! πρi;πει να εξασφαλiζετω η βιωσιμότητα των επενδύσεων και η συμμεΤΟΧΙ1 των

γεωργιίJν στα οικονομικά οφέλη της δράσης που έχει αναληφΟεί και

- οη η ενίσχυση της δασοκομίας Οα πρέπει να μη προ,,-αλεί στρέβλωση του

\\;ι/."""/,,ι,ιιι,_ Γ IΙ·'I'·:"'.~ ,6
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ι::ιναι "ηλίου φαει\'ί)Πι)Ο" οτι δι::ν μποροίιν να έχουν νι'ιημα. στις συνεχ(!)ς

ι::γKαταλι::ιπ~:ψενε; απ~) το ελάχισω πλέον ενεργι'ι δυναμιr.:ι) τους ορι::lνές περιοχές. με τα

r:~αιρι;τικά μlI\ρCι. (ilαJnnptltva και μnφιις έως μηδcνlΚ11"; γονιμότητας αγροτεμcιχια τωμ

καπικερματισμΙνω\' και στην πλειονότητά τους εγκαταλειμμένων αγροτικ(ίιν

~:κμεταλλ.J:;ύσεων,

Αλλά και οι εlοlκές αναφορές των επιμέρους άρθρων του Κανονισμού στις

μειονεκτικές και ορεινές περιοχές περιορίζονται σε γενικότητες με μικρή έως μηδενlΚ11

σημασία για τις περισσότερες Π,χ. ορεινές περιοχές της Ελλάδας.

Ο οl,(-}ός. τεχνοκρατιl(Cι/γραφι::ιοl(ρατιl(ά. ορισμδς των ορειν(ί)ν περιοχ(ί)\'.

πι::ρlOρίζεται. (σε συμφ(ι)νία μι:: την μι::ρll(ότητα της αντίληψης για τη «βιι')σιμηΗ ιΊ

(,ιιι::ιφόρο\) (ιV(lπn)ςη που κιφιαρχεί μετri το 19~7 στην Ευρ6)πη και τους διε(-}νείς

οργ((νισμούς και που ι.>ζειδlκcύεται και ως «αγροτική» στο\' Κανονισμό αυτό). στην

μΕι)ικ<'ιτητη της Εκτίμησης ορισμένων φυσlκ6)ν xupaKTJlplcrTIKιlJV τους. αγνΟιlJντας τις

συνακΜ.ουflες συνΑιικες της κοινωνικοοικονομll\.Ίlς τους πραγματικότητας οι οποίες

fmTεi\'ouv τους αντικεψενιΚ'ούς περιορισμοί)ς τους.

I·u lΙ.ι.φίαρχα μοντέλα και οι πρακτικές της οικονομικά ανταγωνιστικης και

<Φι(ί)σιμης» μαςΙl(11,;. ενταΤΙΚΙ1ς και βαρύτατα ρυπαίνουσας παραγωγΙ1ζ Ι(αι της

αυtητικά <'1\'ισης και άδικης διανομΙlζ και υπερl(ατανcιλωσης απι) τις πλιη'lσlιc:ς τcιξεις

Ηον αναπn)γμένων και των αναπn)σσομένων χωρ(Ον. που ισχύουν αλλά και

εξακολουθούν να προωθσl.Ίνται και στο πλαίσιο της διεθνούς ΠΡοσπάflειας για <<βΗοσιμη

ιΊ αειφόrο αV(χπτυξη Η έχουν υποστεί και υφίστανται κάθε μ{:ρα και περισσότερο

ουσlαστιlΙ.ll και τεκμηριωμf;νη κριηΚ11 απ{) (')λο και περισσότερους επιστήμονες.

ερι::υνητές και πολιτικούς,

Αυτά τα μοντέλιι και οι σχετικές πρακτικές. με βάση όσα προαναφέρΟηκαν. δεν

μποροί)\' κατά μείζονα λόγο να ισχύσουν. ειδΙKευι'Jμενα. σης ορεινές περιοχές. χωρίς να

Ηναπ(φάγΟ\1\' και σ"αυτές ης πιο ευcιλ(ι)τες και κρίσιμες γω την ι::πιβί(l)ση της ζΟΗ1Ι;

rHO\' πλαν1Ίτη μας πι::lιιοχές τα δειν(l της καταστροφΙl(11ς για τον (lvflp(l)no και το φυσικ6

,,:ω πο/.ιηnμικό του περιβάλλον rιvταγωνισηΚ11ζ νεοφιλcλεύθερης «(ανCιπτυςης».

(11όκος 2001 )

2.3 Χωροταξία και αYΡιJΤΙKός χ(σρος

2.3.] ~χέσεlς χωροταξίας και ορεινού χ(σρου

r3όi.ο; 2006 ,~7



Τμl1/I(1 \11υ:ω'IΜ;I\" .\ωρ(\HI~ί!I; Π('ΙλεοδομίΗ;

8. Πι:I,ιφερεΙΙΙ1\li,; A\'\ίπnι~η,;

]

~ Τ1]\' Ιλί.ι:Ιδα η χωροτα..;ία ι)Η' ιιναπτίιχθηκε ποτέ στ1]\' έι<ταση και με τη

σημα<1ίa τη~ itoi.nn,·ll-; περιφερειακllζ ,,:αι ΤΟΠΙΚΙ1ς αν<'ιπτυξης. Τι..; τελευταίες δεκαετίες

έχουμε μία nναθει'φηση της έwοιας της χωροταξίας - που εν(ί) για ένα μεγάλο χρονικό

δl6στημα 11ταν στενcl συνδεδεμένη με τον αστικό χ(ί:φο και τις δραστηριότητες που

αυτός ιιναπη·ισσεl. Ηίψα προσπαθεί να ασχοληθεί C1t βάθος με τον ύπαιθρο χcίψο.

I\'Ηθ'ω',.η τη διιίρκεια του 20
υυ

uι(oνα ΟΙ Ηναπτυξιακσί C1τι"JΧΟΙ και οι 6ριίσεις

περιοριζ6ταν στην εκμετάλλευση της φίισης στα τέλη αυτοίι του uι(l)να έχουμε ένα

μι-;τασχηματισμ6. Ι [ χωροταξία αναφέρεται και σε μικρότερες κλίμακες και

πι'oσαρμ6~ει ης θεωρίες και ης τεχνικές της (οστε να μπορέσει να παίξει ένα πιο

παρεμβαηκιΊ ρόλο στη διαχείριση και στην ανάπτυξη του χ(ορου" (Γούσιος. 2000)

Η πιφαδοσιαΚΙ1 χωροταξΙΚ11 αντίληψη για την ύπαιθρο αναπτύχθηκε στις

προηγούμενες δεκαετίες στη κυριαρχία της γεωργι .....,ς και τελευταίως και της

τοιφιση ....'lς οριιστηρl6τητας κ.αθCΊ)ς επίσης κω στις περιφερειακές πολιτικές που είχαν

/'1"; ~:πί,,:ε'\'φιl rιι I1C1t1Ktl κι':ντρα μt:CJ<Lίοι) ιι~:γΙ::θoυς"

Ilρ6l::\;'ημα αποτελοίJσε και η Ωέση τη~ Τ(ΙΠIΚΙ,ς αυτοδιοί""ησης όπου σε ένα

KΙ'ιlτoς- (Ίπως το ελί,ηνι",,6~ συγκεντρωτικι) κω με κάΟετη οργάνωση των λειτουργι(ίΝ

TσII. ~t;\' μπ{)ρεσε \'(1 έχει καθοριστικό ρ<Ίλο στο <ίχεδιασμό. στην κατ<'ιρτιση, στην

Η!..οπσίηση και στην παρακολούθηση προγραμμάτων που ~)α ωφελοίισαν την περιοχιι

της.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χωροταξικά σχέδια που έχουν υλοποιηθεί είναι

απλ{;..; ασκllσεlς επί χάρτου διότι ποτέ δεν θεσμοθετήθηκαν οπότε και ποτέ οεν

εφ(φ~ι{ΊστηKαν.

Ο ορεινός χ{;φo~ που εδιl) και χρόνια βρισκόταν στο περιΟισριο (χωρίς ούτε καν

ιωητοίηση χωροταc.ικ(IJ\' σχεδίων). αποτελεί ένα νέο πεδίο εξέλιξης της ανάπτυξης η

(JΠ\"I!α συνδυάζει το φυσικό περιβω.λον. την οlκονομη,·11 δραστηριότητα και τους

κοιν(ιινlκοίιςφορείς. (Γούσιος. 1000)

Οι πολιτικές ανάπηιξης των ΟΡειν((Jν περιοχιίιν στοχεύουν στην αναζllτηση της

ισορροπίας μι::ταξι") των οlκοσυστημ(ιτων και των παραγωγlΚ(IΝ και δl«χειριστικ(l:ιν

(1υστημ{ιτ(l)\, (Τ' (ιυτές ης πφωχΙς. ΛυTl'Ί επιηιγx(~νετuι μέσω τ(ι)ν μέτρω\' και των

()j'H(H:III\, ΤΙΙΗς. ιΓI!1")(1ως, ~O()O)

Τι;φ,ι ΠΙU 11 ""τφυτροφία κω η γεωιηίιλ . με τη\' πιφιιi10ΠΙΙΙK1"1 ωυς ~;\ν{)\(l. <'If;V

μπ{φ{ιιιν να αποτελΙσουν απ6 μόνε..; τους λ:ίιση για την ανάπηιξη των OρεlνιJ)ν

περωχι!η,'. Μια KUΙνOύργια έwοια εμφανίζεται; η πολυδραστηριότητα. και μέσω των

ε\,φΥε\(σ\, και των δρ<'ισεώ\' της θα δοθεί η λύση για την ανάπτυξη.



r lανεπιστιiμιο ΘC('f('fαλί(ι; Τμι"]μα MllxavlKUJV Χιοροταξίας Πολεοδομίας

& Περιφερε1Ηl\ι"l'; Αvάπτuξης

Η εντατιl\οποίηση των παραγωγlκc\)v συστημάτων πη1l0ρίζεταt λόγω των νέων

π('Ιοσπτικ6n: τη~ Τ\11ω,:IΙς. οιt\ο\'ομίας (πολυδραστηριότητα) και των περl~αλλoντι,,(;)y

"ηπ(\,((γκιιομιίη'. Τι'ϊφα έχουμι: εt\~υγΥ.rοvισμό των μεχρι rϊ1lμερα εκτατιΚ(;)ν

πυστημιΊτων κω πε (11)τ6 συμβιΊλλει και ο ανταγωνισμό; τη.; ((γΟΡζί..;. Έτσι έχουμε

"υλί>n:ρη ιιζιοποίηση των παραγωγlκιο\' ΟραστηρωηΙτων. της τεχνΟΥνι,)σίας ι-:αι των

υπιφχι\\,τ(!)\, π\)πτημιίτων και συ\'(ιμα ορθολογικιl διαχείριση των πόρων. Επομένως η

μαι..:ροπριΊΟεσμη αναπτυξιακιι και χωροταξικll προσέγγιση προστατεύει τα

πλεονεκ!ιlματα και τις δυνάμει..; του βου\'οίι και επιτρέπει ης παραδoσιαKέ~

i)ραστηριι'ιτητες. (Γοι'ισιος. 2000)

Για \'α μπορέσουμε να χαράξουμε του άξονες της χωροταξικιις πολιτιι-.:llς για τις

ορι::lνές περιοχές θα πρέπι::ι να έχουμε υπ' όψη τι προοπτικές ι..:αι τις απειλές που

εμφανίζονται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας όπως τις καταγράψαμε στο

προηγο,'ψενο κεφ6λαιο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΆΔVΝΑΜIΕΣiWeakness)

,/ Υπαρξη ΦΙI(ί\"νι') (ιναλλοίωτου -Ι

ι..:αι ανθριιιπογενι)ι).::πεl)ιβίιlJ~oν

,/ ]'εωμορφολογικά χαρακτηριστικά

μlΚΡ1Ίς κλίμακυς προϊ6ντων ποιότητας

,
εKμ~;ταλλεύσεων μεγάλης ηλικιας -

,/ Χαμηλ1Ί Παριιγωγιι-.:Ι'Ηητα τι')\,:

Υι::ωργlι..:cI)ν ει..:~ιι::ταλλι::,·lσι::ων]
.ι' λαμηl.11

ι::πlβιΊρυ\'ση

.ι' Ευνο\κές

περ ι βαλλονΤ"'1

συ\'θ11κες για παραγωγτιl ./ Αρχηγοί γε('ψγικ(ί.,ν

επιχειρηματικήςγεωργιας

ΜΙΚΡ11 παρουσία σύγχρονηςl

./ Βελτίωση των "ευκαιριtjJν" ./ Τντονο ΔημογραφικόΠρόβλημα

v ..'ωξητIΚ11 ηΊση βελτίωσης των ./ Έ)J.ειψη στην

κοινοτικιι και ee\'IKcJ, προγράμματα,

v 'Υπιφξη εμπειρίας από την

Ι-.υρωπα\κ(ί)\,

μεταποίηση και τυποποιηση της

πρωτογενούς παραγωγτΙς .

.ι' ΧαμηλΙ)ζ βαθμός crHVf:pyaCI\(;)\I και1

συνΙ:ργιας μεταςύ τω\' ΟΤΔ

άλλααπό

J

]

υλοποίηση

.ι' [ταφωΊ

ι::ςυπηρι::τι::ί

crxf.CIIl

την

που δεν

Μπλουγο6ρα; Γιιiιρyo Βόλο.; 2()Ο6



ΠιινcιιιστιΊμω Θεσσαλία.:; Τμ1iμα Μηχανικ:ών Χωροταξίιις Πολεοδομίιις

& ΠιφιφερεlUι.:Il~ Aν{Ιllίtιξης

ολοκληρωμένων

ανάπτυξη~

Πj"OΥpuμμάτων

./ Χαμηλή ι:νεργοποίηση τοπικού

πληθυσμού για την ίδρυση νέων

au,j,oyI ....(:JV μορφ(ίι\' οργάνωσης

./ Χαμηλό επίπεδο εκπαίόευση; τουl

ανΟρώπινουδυναμικού

./ Δυσκολία F.νσωμin('Jσης νέας

τεχνολογίας και Ι\αινοτομίαζ στη

τσπικlΊ οικονομία

IΕΥΚΑΙΡΙΕΣ(Opporlunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Thre_Is)

οι' ΑΗξανόμενη τάση "απόόρασης"./ Άρσlι του προστατευτισμοί) και

των κατοίκω\' τω\' αστιl(ών Κέντρωνl

προ..;: το φυσικό περιβάλλον

οι' Η αύξηση τη..; ζήτησης από του.:./

καταναλωτέςγια πroϊό\'τα ποιότητας

μείωση των εν1Οχίισεων στα πλαίσια

των κατευθύνσεωντου Ι ΙΟΕ

Η μελλοντική διεύρυνση της [.C, με'

νέα κράτη μέλη ανταγωνιστικά όσον

αφορη το\' πρωΤΟΥε\'ηωμcn,

../ Ε\'ίσΧΗσlι lσΧΊφιϊl\' 1\(11 ποωTlκ(ϊ)ν'/ Ενίσχυση ΤΟΗ ρόλο\! των αστικών

ΕΊιΙΙI'ΙΚΙ!)\' ΔΕ(1Ι'Ι;Ι\' ,,·~:ντrιτlν

./ F\,ί<ίΧΙ)(1η τι')\' riHHOitIKtl)'.' και

όιακρατικ(ί)\' σl1νεργασl(σν ..:αl τη.;

όικτι)ωσης για τη μεταφυρά

τr.χνογνωσίας

./ Η αί}ξησll

ωτoτελεσμαTl..:δTllτn~ των

π(φεμβ(ίΠ"ι:ων των έργων υποδομlΊς

ΤΙΗΙ K,Π,~.

2.3.2 A\,(JYKIl l(JPU~Il";: εςεlοll(ευμένη;; ίtο).ιτικι·ις για τι; ορεινές πε~'ιoχΓ.ς

:':ι;μcριι. οι ι,η:,lf:\νέ..; Ι"Η\ μειονεκτικέ..; ΠCΡlΟχέ..; εξακολουΑοl)ν να χαρακτηρίζονται

ΗΠΙ) συ\'!:ΙιΊι..'I;.; ιω1) μCΙΙί)νOυν την απόδοση. την αποτελεσματικότητα και την

'V1111.0Ι.lγflίφα.,. ΓIύΨ~(I; Βόλο.: 200fι 30



Τμήμα ΜηΧ\1\'I"ιίΝ Χωροταξία.; Πολεοδομία.;

& Περιφερειuι..:lι,; A\'(ΙΠTll~l]-;

ανωγ(Ι)\'lσnκι)τητα του τομέα της γεωργίας. εν(ο παρουσl(lςουν -σε σχέση με τι.;

υπόλοιπες περιοχές -χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και χαμηλότερο εισόδημα. Η

r.\'τατικοποίηση των παρεμβάσεων του παρελθόντος. λ.ειτοίφγησε συχνά εις βάρος της

llί:lφ(lρια~ τω\' πορω\'. τη πτιγμη που λrψβrι\'ονται μέτρα προσπισίιις τ(ι)ν φυσικ(ι)\!

πιφω\' 11Π\) υπη)Εκμπuί.iυ'ι('n:ις κ/π Γ~;\'ΙK(!. ΙH1ρωηρ~:ίτιιι i:λλιιψη δημlOιφγίας

11ΙΦ)\,ομης ()ΙKO\'(ΨΙK11~ ji(HJll"; που θα τρι)φι),)οωι'ισε την αναζωογ()\'ηιοη της υπαίθρου.

κα(J(ίJς και έλι.cιψη Ι1λιn:ληρωμένω\' παρεμβάσεων ανάπτυξη~ τοι) αγροτικού χ(ίφου.

(:\αςαρί6ης.~OOO)

Το εΗ\'lκό πρίπυπο ω'(!πτυςης που υιοθετήθηκε στο παρελθόν αδυ\'ατοίJσε \'α

ενσωμαΠ')(ϊεΙ τι..: τοπικές ι()ιαιτειιότητες και το πρόβλημα τη απομι)νωσης. το οποίο

απαιτr.ί πΟικr..:: ιι\!ιιπτυ":ιω:έ..: πολιτικέ..::. Οι πρωτοβουλίr..; και τα πρoγρcΊμματιι που

ι:φιφμόστηΚΙ)Υ -η\' κω είχιι\' ιφκετά IΚΙΙ\'ΟΠ()IΙ11ικιί. ωωτεl.έσματιι -δε\' μΠΙ)IΙΙΧΗη'.

('ψι')ς. νΙ1 φn:Ιποιl\' Τ(1 ιπιΗυμητι'ι ιπίπt:ι)ιι. γt:γο\,ι)ς που καθισn! τη χ(χι)ιιξη

~;ξt:ιδlκευμi;νης πολιτικής για τις ορεινές και μειονεκτικές π~:ριoχές ιπιβεβλημ~;νη.

Χρειάζεται μια εξειδικευμένη πολlτικll. η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τους

εξωτερικούς παράγοντες και πολιτικές που εφαρμόζονται στον αγροτικό τομέα, από τη

μία. αλλά l::Ια συντονίζει αποτελεσματικcJ. την πολιτική για τις περιοχές αυτές

λαμβ(:Ινοντας υπόψη τις τοπικές lδlαιτεr6τητες από την ωJ,η.

Το γϊ.γο\'6.; ι)τ\ η Ηνιιπτι)ξιιικll πoλlrιι...·11 της χ(ϊφn,,; ΚI1\ τη.; EυρωπrιϊΚ-1lςΈνωσης

πrο(\((\'ιιτω.ίζυντω (H~ μι:γω.ι) βιιH~II) στην Irφιφεrι:ωκιι Η"ι-"ΙΠll>':'η. σΓ. (l"HνδυαO~II) μι.:

Ηι μι:γιiί.ιι ι/.ποf\i:μuτα ψl/σικοι') πλΟI'ΗΟΗ ΠΟI) όlαθi:η11ιν σι ΠΙ;ιΗπ()('Ηερες nErιoxi:,,;.

πτoιχεωθεΤUι"N ευοίω\'Ες πρ()l)πτικές γιu το μι';λλο\'. Η (ιποιισία οικο\'ομlκι1ς (ι\'ίιπτυξης.

καΟ(I)ς και το αναλλοίωτο του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δημιουργούν

τη\' πρόκληση για μια ολοκληρωμένη. αειφορικιl ι...·αι βάσει σχεδιασμού πρόταση

αναπτυξης. Ι (ρέπει όμως να ληφΟεί σοβαρα υπδψη ότι οι μικρές απομο\'ωμένες ορεινές

οικο\'ομίε..: μπορούν να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε διιαστηριότητες που δε\'

ε~αrηί)\'ται αποκλεlστιι...·(l από το μέγεθος για \'α είναι ανταγω\'ιστικές.

(Λαζαrίδης.::ΟΟΟj

2.3.3 \-1ι-;θοόοl.ογία προσέγγισης της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές

ιι αδιάσπαστη εν6τητα και οι χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες στο χώρο και το

χρί)\,ο. τη~ φυσιι...·ής και της κοινω\'lκοοικο"ομIΚΊlς πραγματιι...χ)τητας των ΟΡειν(ίJJ-!

nI:rltIZt'I" ι...υι ΤΙ,)\, ΠΩ;'\)ι)ι{tστατιι)\' σχέπεω\'. (/.ί.ληl'ε':::'αιπiισε(,ι\, κω αλί.ηl.επιδράσ~:ω\'.
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ΤΙ1σο μετα~ί) τους. 6σο κω με τις ευρύτερες περlφέρεlές τους αλλι( και με τις μεγάλες

αστιι-:ές συγι-:ε\'φ(;)σεις. (και μάλιστα σε συ\'θΙ1ι-:ες παγκοσμιοποίησης των αγορ(ί)ν και

ΤΩυ ασύδοτου ανταγωνισμού τους), προϋποθέτει μια μεθοδολογία προσέγγισης και

επίτευξης της Ολοκληρωμένης τους Ανάπτυξης που να στηρίζεται:

• Στην ανάγκη διεπιστημονlκότητας σε όλες τις φάσε1ς της διαδ1κασίας συλλογτις

των ωταιιαίτητων ποιοτικιον και μετρητικιον στοιχείων και σύνταξης των

αναγκαίωl' μει.ετι')ν υποδομψ; της. (διερεύνηση. απογραφl'l. καταγραφτΙ.

UΊτιiδ~lση. χαρτογράφηση ιι:αl συστηματιιaι παρακολούΟηση τω\' μεγεΟcίΝ. της

ι-:οτ(lσnισης. τη~ ΠΟΙΙ1τητας ι-:αι της μεταβολτις ΤΙ')\' φυση.χ;n.' και ανΙ-Ιρc,)πί\'ων

6ιαθεσίμι'τ\' τους).

• στηιι δΙΕπιστημοιιικη. ανάλυση των συγκεκριμένων σχετικ(ον στοιχείων.

προτίιπων και συνθηκ(;)ν. αλλά και των πραγματικ(ον δυνατοτήτων και των

αντικειμεν1ΚΧον περιορισμιον τω\' ορεινό)\' πφωχcον καθΙΙ)ζ και των σχΙ:;σ~.;cίιν

τους με το (.ψεσο και ευρ\'Ηφο περιβάλλον τους.

• στην δημlOυργlκτι αξιοποίηση των πραγματικ(ον δυνατστιιτων των κατάλληλων

νέων μεΟ6δων και τεχνικών και των τεχνολογΗί)ν αιχμτις στη διαδικασία

ανίχνευσης. χριισης και ολοκληρωμένης αξιοποίησης των τοπικ(ί)ν φυσlKιl)\'

όιαθεσίμων και μάλιστα από το κατάλληλα εκπαιδf,υμένο ανθρ(ί)πινο δυναμικό

τοvς.

• στο σεβασμό στην εμπειρία των ι-:ατοικων των Opclvcl)v περιοχcον να

συμβι(ί)νουν };φηνικά και αρμονlκ6. με το φυσικδ τους π};ριβάλλον. μΙσα στο

οπ(ιίι) ~ι)υν και απ~) το οποίο δημωι"φγησιιν. 6ιαnιρησαν κω av{J.πτυξαν του,;

τοπlll,νίις του.: πολιτισμούς. τι~ παραδόσεις. τι~ γν(,jφ;ις. τις ευρημαηκές

τεχνlΚ}:.; και τις 6εε,lιΊτητε.;. με τα οποία εξασφάλιζαν ιιυη'l την ίδια τη ζωΙ1 του,;.

την υγεία. τη στέγη. αλλά και την παραγωγτΊ των προς το ζην απαραιτιΙτων.

• ()τη ()ημωυργικιι ι-:αι ισότιμη α)J,ηλεπί6ραση των επιστημόνων. ερευνητιl)\'.

μ€λετητ(;)ν αλλά ι-:αι των σχετικ(ί)\' δlεθνιl)\' oργανlσμιl)ν και των αναπτυξιαKιl)\'

φορέων μΙ":: τους κατοίκους των opclvcl)v περlOχιΟν. ης τοπικές κοινωνίες. για τον

προσδιορισμό των CLPXcl)v και των αξιc!)ν και την επίτευξη της αναγκαίας

αντίληψης. για το τι πριιγματtKά είναι ολοκληρωμένη Ανιιπτυξη των ορεινc!)ν

περωΧUJν. μ~~ αυτι)ύς βασlκοίις μετσχOlις και πρωταγ(t)ν1στt;ς. στη σωσηι

κλίμακα και με τα κατάλληλα. αρμονικά και συμβατά με το συγκεκριμένο

φυσικιΊ Ι\"ΙΙΙ πολιτισμικό περl13άλλον μεγέΟη και ποl6τητες.

i Ρόll"ος ~oo Ι ι

\!Π/.\)ΙIY(1Ι>ρΙΙ~ Γι(·φΥ"
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2.3.-1. ι..;,αί-!ορισμ6ς των ΚI\'ηη'1ριων δυνάμεων προς μία αειφόρο ανάπruξη

Η twota της αειφορίας καλεί για μια δυναμlΚl'1 ισορροπία μεταξύ πολλ(ον

~;πιμέρoυς παραγόντωνστους οποίους πφιλαμβάνονταιοι κοινωνικές.πολlησμικές και

οικονομικές απαιη'1σεις των ανθρωπογεν6)ν (φαστηρlOη'1των καθ(ος και η ανάγκη

διαΤl'1ρησης του φυσικοί) περιβάλλοντος. Η επίτευξη ενός αειφόρου μέ)).οντοςείναι μια

συνεχl'1.; διαδικασία ερωτημάτων. διαλ{)γου. συνεργασίας. σχεδιασμού και δεσμεύσεων

,)σον αφορ<'{ στη\' ανάληψη δράσεων σης οποίες θα εμπλέκονται όλοι ΟΙ κοινωνικοί

Οι φυσικοί πόροι. όμως. πρέπει να διατίΟενται προσεκτικα ωστε να υπ<'φχει

ισότιμη KατανO~!l'1. και πρόnιπα χρι'1σης συμβατά με μακροπρ()Οεσμουςκοινωνικούς και

πι:;ριβαλλονηκοι'ιςσκοποι·)ς. Η πρόκληση που τίθHUΙ f.ivCH η συμφιλίωση διαφορι::τικ(')ν.

σιιχνά συγΚΡΟΙJόμεν(1)ν απαιη'1σεων προς μια κατάσταση η οποία θα είναι δυνατόν να

χαρrιKτηρισπί από ,",:οινοί) ως ·περιβ(ι»).οντη,:(ί σιllφpων" ΚαΗί συνέπεια. τίθεται το

ζl'1τημο. της ιTUμμr.τσχΛ.; κω ()\(LπραγμcJ.τευσης μf:ταξΙJ διαφορετικιl)ν ομάδων

t;ν6ωφφ,')\,'των - συμφερό\'των προς την κατεύθυνση εξείφεσης μιας κοινά. κατά το

συνατόν. αποδεκη'1ς λύσης.

Ως κινηΤ1'1ριες δυνάμεις της αειφόρου ανάπruξης θα μπορούσαν να αναφερΟούν

οι εξl',.;:

Η διαφοροποίηση της αγΡΟΤΙΚΙ1ζ εκμετάλλευσης - επιχείρησης μπορεί να δό)σει

(ιχ(;φο,) σι:: όραστηριότητες που αντιστοιχοίιν. για παί~(ίiiειγμα. στην ι::πιτόπου

μΙ:ΗΙΠι)ίηιΌη l\CJ.ι i.1U\·IKI'l π(ι)ληση των πρωτογε"ιl)ν προϊόντων και στ()ν αγροτοτουρισμό.

\Ι::σ(( σ!~ !~VI"! ι)ιrιφορl)ποιημr.νο m'ιστημα aYfJotIK(IJV cκμcταλλε1Ίσειl)ν υπ<,φχουν πολλοί

πιHrινoί συνδυrισμoί. έτσι 6Jcrtr. να υπάρχουν cναλλαnι"ές δυνατότητες 6πως η πιl)ληση

πrοϊι)ντιο\,. η παροχι'1 υπηρωΗ'Ν και η σιαχείριση των οικοσυστημάτων. Η

διαφοροποίηση των αγΡΟΤΙΚΙ;Ν εκμεταλλεύσεων. ;)ΙΎ Ιχει ως αντικείμενο την ένταση.

τη μεγέΟυνση. την εξειδίκευση. αtλά. αντίΟετα. την εξοικονόμηση. την αξωποίηση. τη

συμπληρωματικΩτητα (ατομlκι'1 1'1 συλλογικl'1Ι Αυτό έχει ω..: αποτέλεσμα τη

συγκρ(πηση της προστιθέμενης αξίας στον τόπο την συμπληρωματικότητα στον τρόπο

παραγωγl·κ τον τρόπο π(Ολησης. 11 με ωJ,α λ6για. την συμπληρωματικότητα στο

r.σωτι:ρικιΊ της τοπη,:I'1ι; οι"ονομίας.
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Η δημιουργία ατομlκιiJν μικρομεσαίων επιχειριΊσεων φαίνεται ως μια σημανΤΙΚJi

ωΗΗ'τηση στ1]\' ι.:ι)ίση με όρ()lJ~ προσαιψσστιι.:ότητα-; ι.:αι όιερεΙI\'ηση.; νέων

ισιψrl)Π\(ΊI\,. Exr.t όιαιrιστωθcί ι'nl το I\')V11il T{tJV παγι.:όσμιων αγοριί)ν από τι~

7ιοι.υcΗνlκf:,,: εταιρ<.ίc~ πιθανά αφ11νεl εστίε~ ανcιπτυξης cπίλcκτων ayopci)v (llic!le

ΙΙΙ;;IΓkt.'1S) Η μnφ11ς κλίμακας βlOτεχνlΚ11 παραγωγl'l ενδέχεται να επιβΗοσεl 11 και να

επεκταθεί σε αυτ{;ς τις αγορές. αλλά και είναι επίσης πολύ πιΟανό να αποτελέσει και το

Ούμα των μεγάλων επιχεΙΡJiσεων στο βαΟμό που ΟΙ εν λόγω αγορές Οα επεκταθούν. Οι

μικρές και μεσαίες επlχεΙΡJισεlς μπορούν να επιβιώσουν διαμέσου προσι.φμογιΟν σε

νέες αγορές.

Οι φορείς ιι\'άΠΤΙJξης (Ομιίδες ΤΟΠIl\lΊς Δράσης) όπως έχει 11δη διαπιστωθεί από

την υλοποίηση ΚΟΙ\'Ο1'\ΚΙΙ)\." προγrαμμάτων και πρωτoβoυλιιJ:ι\'. συμβάλλουlJ στη

διαμόρφωση μιας ανιΊπτυξιαΚΙ1ς πολΙΤΙl\Ί1ς με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η όραστηΡΙΟΠΙ1ίηση των φιψέων ανάπτυξης οεν αποτελεί μ,)νο μια καινοτομία σε

εννοιολογll(ι') επίπεδο αλλι1. ταυτι:ιχρονιι. είναι η δl}χδίκηr.η κω η αναγνιίφιση της

αλλαΥιΊς της λΕΙ τσυργίας τυυς και τοι) ρι)λου τους. f Ι αποκέντρωση των διαδlκασιιί)ν

δlUχt:ίρισης και η μεταφορά lκανοηΊτων. δίνουν ση; τοπικές ομάδες μια διευρυμένη

δυνατ6τητα όιαzείl)ιση~ του χιίφου σα\' παράγοντα που διαμορφιiJνει ευκιιφίες και

απεlλέ:: για την τοπlκlΊ ανάπτυξη. Η διαχείριση όμως προίίποθέτεl την ίιπαρξη

ευρύτατης Υνιί>σης και τεχνογνωσίας. Οι τοπικές αυτές ομάδες θα λειτουργ11σοlιν ως

Kcιταλί)ω; μc στόχο τη δημιουργία συΜ,ογίκών συστημάτων τοπικι;>ν συμμαχl(ον μέσω

της δημιουργίας δικτύων και συνεργατικών δράσεων σαν εργαλείου που θα οδηγήσει

στην μΕγωτοποίηση της f-.;νδογενούς δραστηριότητας και την αξιοποίηση του

ε\'Οογt:vοίl.; δυναμικοί).

Ι '0.<\..;: η δlκτίιωση των φορέων ανάπτυξης ίσως είναι η πιο πρόσφατη

προσέΤιιση στο ~11τημα της ω;ιφορία..;:. ~ύμφωνα με αυη1 τΙ1\" προσέγγιση. ιδιαίτερη

σημασία δίνετω στη συνεργασία για την καινοτομία. και ιδιαίτερα σε στοιχεία όπως

είναι η αμφίδρομη επικοινωνία. η αλληλεξCLρτηση. η συνέργlα και η

σlJμπληρωμCΙΤΙKότητα μετaξίJ των δρώντων. Η καινοτομία. τότε. αναδί)εται από κοινές

6ράσει..; όπου αναγνωρίζεται πως η alJvcpyaaia μπορεί να είναι ι::πcoφcλΙ1ς για όλες τις

It>'t~1I11~:;. Σ:τη γεωι)γί(ι. η συμμετοχΙΚ11 όράση επισημαίνει ης σχi;σι:;ις μεταξύ γεωργιί)ν.

,φf.\J\·ηΤfί)v κω γαι)π(Ίνιι)\, για την αν(ίΠΤl1ςη τεχ\,ο!,ογl(;JV κατ6.λληλων για f;va αεlφ(Ίριι

μελλον. Οι όιαδlκασίες για τη καινοτομία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το σχεδιασμό

κω την ι1ναπωξη νέων προ"ίόντων και υπηρεσιιΟν. τη ·σύλληψη· νέων πολιτικι;)ν.

κανόνι.)\' 11 παρεμβατικιίΝ στρατηγlκιΟν. το σχεδιασμό νέων μεθόδων παραγωγlΊς. τη
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χρημαroο6τηση κω τις στρατηγικές εμπορίας. 11. όπως είναι το πιο συνηθισμένο. το

συνδυασμό των πrοηγοίψενων.

\1,: I)(ίrιη Ί"Ι.( π(φιιπ(ι,νω κρίνετω αν(LγKUΙα μω ενωω κω ολω).ηρωμi;νη

χωροταξΙΚΙ1 Π(lλΙΤIΚΙ1 γω τις ορεινές περωχές, Ί Ι πολιτικlΊ αυτιΊ πρέπει να διακρίνεται

από χρονlΚΙ1 συνέχεια και συνέπεια, να είναι συνεκτικι'ι και σύγχρονη,

Οι τρεις άξονες συντονισμού αυτι'ις της πολΙΤΙΚ11ς όσον αφορά το ενιαίο είναι οι

ακ6λουθοι:

1. εκσυγχρονισμ6ς της διαδικασίας διαμόρφωσης της ΠOλΙΤlΚlΊς μέσω

ι:κμι:τάλλι;υσης σιιγχρονων μέσων έρευνας και τεκμηρίωσης.

. .
(ΙΠι)Π:/.ι:σμυ τικος πυνnl\'ισμιΊς των προγραμμ(1των και των

]

]

εμπλεκ6μενων φορέων διαχείρισης (Μπεριάτος Ι Ι " 1999)

Οι τρεις κατευΟύνσεις της πολlτικlΊς αυη1ς ()σον αφορά τον ολοκληρωμένο

:'(Cψ(n.:τIΊρα Υεωγραφn,:6 και κλαδlκ6 είναι:

1, η αν(1πτυ':η σχέσεων εταΙΡIKι1τητuς μεταξύ των δημοσίων. ιδιωτικ(ον και

κο\νωνΙΚιιιν φορέων κω εΠIXΙ::ΙI'll1rιεων

η δημιοιφγί(ι Κ(ιι λεnουργία δlκτι'ι(ι)\, και φιψι';{ι)ν ι)ιιιχι::ίρισης τω\' ορανων

3. η ενι:ιηι)ς επικουΡIΚΙJτητα που προϋποθi;n;ι συγκέντρωση και όχι διαχωρισμι)

αρμοδlOΤΙ1των έτσι ώστε να ξεπεραστεί το κλασσlκ6 δίλημμα μεταξύ της

κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης

(ΜΠεΡιι1τος 11. ] 999)

ι ι προαγωγιΊ της αειφόρου αν(lπτυξης και ιδωίτερα των ορειν(ί)ν και

μεωνεκτικ(!ι" Πf:I'ωχιιJ\'. npoiinoAtrEI. μεταξί) (tλλων. μορφές αποκεντρωμένης

(Ψ'Ί'(Ί\'ωση~ ι-QΙ) Χ/Ι)I,Ιο]) Ι-.ΤΙΙ καπΊ. το ι)lΙνιιτό nποκι::νη)(ιηιtνες μορφές rινταγωνlσμσίJ"

\Ιι";φn ίωί.ΙΙ'KI1~ ΙiυΊ11<; ιης (ηΊίληψης Πf:rl;'αμIJ(ινσυν μεcuς1) Η!)\' σημrινΤΙK(;ιν. τα

ΠΙλΡ(ΙΚ(ΙΤ('):

• συνn1ρηση κω ανάπτυξη του «ενδογενούς δυναμικού» των πι:ρlφερεΗικ(ίΝ κω

ΤΟΠΙΚ(;)\' κοινοτήτων

• ι\'ισχΗση της ικιινι)τηως εκμετάλλευσης. απ6 μΙ::ρους ΤιΊJν μειονεκnκιΙ)ν

περιοχι;ι\,. των ν}:ιι)\' n:χvoλoyι(ίnι της πληροφιφησης και της t:πικοινωνί/ις.

ΎΙπ},ι}υ!,)ιφα; Γ'ιωμΥ\) Βόλο; .:!Ο()6 3:'
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• πρo~)Oηση των δικτύων μΙKρ(~ν και μεσαίων πόλεων ως περιφερειακών κέντρων

oργάνωση~ και εξυπηρέτησης με βασικό στόχο την επίτευξη κρίσιμων μεγεΟών

υλΙKtίn' και f1ιιλων υποδομ(ί)ν ιδίως σε θέματα εκπαίδευσης. επαγγελμαnκιις

εξει6ίκευση.; και διαφοrοποίησης τω\' δραστηΡΙΟ!11των

• πrοσανατολισμός των πόλεων της υπαίθrου προς την κατεύθυνση της

διατιΊrησης. αξιοποίησης και της ανάπτυξης των πλουτοπ(φαγωγικ(ί>ν πόrων

των (φαιοκατοικημΙνων πεrιοχ(i)v.

• ι)ιαφοrοποίηση των δrαστηrlOηιτων: διερείινηση των δυνατοτιιτων ανάπτυξης

ουσιασnκόπrων σχcσεων μεταξί) πόλης και υπαίθrου

• εγγίιηση και συνηΊrηση της ποιότητας ζωΙ1ς

Η πrΟΗγωγή μιας ανάπτυξης σταθεΡΙ1ς και διαrκούς. μη πληθωρισΤΙΚΙ1ζ και

(ίεf3ι'ψενης το περιβάλλον (άρθρο 2 της Συνθιικης του Μάαστριχτ) προϋποθέτει την

ενσωμάτωση της περιβαλλονΤΙΚ11ς διάστασης σης άλλες πολιτικές σίψφωνα με το

άρΟrο 130 ]> της ίδιας συνΟιικης (Eυρ(~πη 2000+), Οπότε, η χωροταξική οργάνωση των

cφειν(i)ν όγκων πrέπει ν' αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένων μέτρων σχεδιασμού

l(αΙ διαχείρισης στα οποία το πεrι~ωJcον θα κατέχει σημαντικιΊ θέση,

Το πrάγrrφμα δΡ(Ητης για το περιβ(1λλον προσδιορίζει ένα Κ(Ηvούrγω πλαίσιο που

rινταναKλά δωμείJσι::ις υπαγορευόμενΓ.ς από τις arxc.; της (ιειφι)ρου α\,(ιπτηξης 1(01

αναΎ\'οφίζcι ΤΟ\' κεντρικό rόλο της χωrοταξiας στην υλοποίηση του παραπ(ιν(ι) στόχοη

Ι, γt;νίΚ~;lJπη Tlr)ν μελετ(i>ν περιβαλλοντικ(ι)ν επιπτ(ϊισεων μι::; στόχο τη προστασία

του περιβάλλοντος και της βlOποικιλ<,ηητας του.

τρ<')πους διαχείρισης των δραστηΡlOτιΊτων του πρωΤΟΥενΙ1 τομέα που στοχεύουν

στην αποφυγιΊ της μόλυνσης των εδαφών, τη ϊρησιμοποίηση τεχνιl\(!)ν

εκτατικοποίησης, ορθολογΙΚ11ς και αειφοριt\'Ίς εκμετάλλευσης των πόρων,

J, αναζήτηση και πrοσδιορισμό εξειδικευμCνων δrάσεωv πrοστασίας της φΙJσικlΊς

κι.ηrονομιc'tς και του τοπίου στις απομονωμCνες ή φυσικά ευαίσθητες περιοχC.;

πι)υ χnr((ΚΤΙΗ1iζο\,ται απ6 niσεις Εγκατάλειψης και πληθυσμιαΚΙ1ς συρρίκνωσης.

(ΕυστρnnΊγl'ο», 1C)C)~)

Οσον αφ(φά τcίψα το Οέμα του συντονισμού των πολιτικών του ορεινού χώρου

είναι απαραίτητη η δημιουργία εν6ς φορέα για την προστασια και την ανάπτυξη των

(Ίρι:;ιν(ι)ν περlOχ(l)ν στον οποίο θα εκπrοσωπο()νται τα αρμόδια Υπουργεία

ι Υ,Π[,ΧΩ.Δ,[ .. ['ι:;ωργίας. A\'άπτυξη~ κλπ) και οι oργαν(;)σει~ όπως Π.χ, ΚCΔΚC.

"1ιrί'ΟIΙΥ(llJΡ'J~ Τ ωψ~o; Βοι.Ο': ,:006 36
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[;\λΙΞ κλπ. Ο φορέας αυτό..: μπορεί να έχει τη μορφΙ1 ενός συ/λογικοί) οργάνου

αν(ίΗατου επιπέδου 11 ενός νομικοί) προσάJπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Αρχικά

Θα μποροί)σc να στηριχθεί στο lνστιτοίιτο ΟρεινΙ1ς ΑγΡΟΤΙΚΙ1ς Οικονομίας. (Μπεριάτος.

19991

Ο ρ,)λος και 0\ αρμοδιόnιτεςτου φoρ~α αυτοί) εκτι)ς από τη σύνθεση πολιτικά)ν.

εινω και ο Ιλεγχος. η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογ11ς των

αναπτηξωκ(ίη'προγραμμάτωνστον ορειν6 χ(ίφο. Ilιφάλληl.α Οα μιωρεί να συμμετέχει

ω,; ισ6τι~ω μΙ:1.0~ στα όίκηια τω\" φορέων ορεΙ\'(I}ν περlOχ(lη! 6πως αυτό στα fiαi.κάnα

(I3ALKA:\ \10;\ΤΑ:-':Α) αλλ{ι και στον ευρωπαϊκό χιίψο \IΞl.'ROMO~TAI,:A).

(\lπεΡΗί.ως. Ι 9(9)

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καΘΊ')λη τη διάρκεια του σχεδιασμού πρέπει να

λαμβάνουν XCΊψα συμμετοχικές διαδlκασίι.:ς. Πρέπει να συνεργάζονται όλοι οι

εμπλεκόμενοι φορείς με τις τοπικές κοινωνίες. Συχνά είναι τα παραδείγματα μελετ(ί)ν

που ενιί) θεωρητικά είναι σωστές στο τέλος δεν υλοποlOίΝΤαι γιατί δεν ενεπ)λκησαν

στην όλη διαδικασία σχεδιασμού οι τοπικοί φορείς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι

τελικοί χρlΊστες του ορεινοί) χιί)ρου είναι οι κάτοικοι των rrεplOx6JV αυτών.

(Μπερι<Ίτος. 19(9)
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Η ΠίΥ4)Ο'; είναι η μΙ::Υαλύτερη οροσειρ(ι της Ελλάδας και μια από τις

μεγαλίιτερες τ{ι)ν Βαλκανίων. Λρχίζει από το Λλβανικό όρος Μόραβας κω φτάνει ως τα

Αγραφιι εκn:ινόμενη από ΒΔ προς ΝΑ μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει

αΡΚΠΙ1 απιJ τα ψηλότερα και ωρωότερα Ελληνικά βουνά. Χωρίζεται σε βόρεια και

νότια Ι Ιίνδο με διαχωριστικό σημείο τον αυχένα του Μετσόβου 11 Ζυγού. στη ΒΔ άκρη

των ·Ι·ρικάλων. Ι { Ι Ιίνδος αποτελεί τμΙ1μα των Δειναρικιί}ν (ανατολlκιί}ν) Άλπεων και

έχει μ11κος 150 χλμ και πλάτος 80χλμ.

Απι) το ίιψος ΤΟ1> ΛfικμΟ1> Kovtil στο χωριό Χαλίκι αρχίζει η νότια Πίνδος. η

οπσίΗ χωρίζεrω από τον Λχελιl)ο πorαμό σπι δυο. Η δυτικι; δωκλάδωση σχηματίζει

ν()ΤΗ)τερα ω ι\!i(ψω'ιΚf'ι ()ρη ΙΤζοιιμΙρκα) "αι η ΗνατολΙΚΙ1 το Κερκέτιον όρος

(Κi)~ιαι-:ιι) ι,:ω ω ΑΥριιφα. ΜΕταξι'ι όμως του ΚιΊζωκα και των Τζουμέρκων

ΠΗΡΕμ[lάλλοντιιι κω ω"λοl ιψεινοί σχηματισμυι με υψηλι'nαn:ς κορυφές.

Μέσα στα όρια του νομοί) Ι'ρικάλων βρίσκονται τα εξ1;ς βουνά - κορυφέ..; τη~

J Ιίνδου από βορά προς νότο:

• Άσπρα Λιθάρια ύψους 1823μ δυτικά του οικισμού Μαλακάσι

• Λάκμος 11 Περιστέρι ύψους 2295μ στο δυτικότερο άκρο του νομού κοντά στο

χωριό Χαλίκι

• Ι':(lι-:αρδίτσα 1; Αθαμανικά όρη ύψους 2429μ και ά>J.ες μικρότερες κορυφές

• I':~;c)r)O"; ανΙΗολικ(ι του Λ(lκμου Ι 796μ κοντά στο χωριδ ΚαΤ{ΙΨ11ΤΟ

• Νεράιδα1Ίψους 206·~μ βόρεια του Περτουλίοη

• Λβγό ιιψους 2μ8μ ΝΔ του Περτουλίου

• !\.()ζιω.:ιι; 1Ίψους 190 Ι μ ανατολl"ά του νομσίι

• Κορυφl; Xrπζ11 \)'1'01); :2038μ στα όρια του νομοι') ΆΡTη~

(?\;ήμα~ θl:οδ .. 19X7j

Η {)IΕιφυμένη κοινι)τητα ΑσΠllΟΠ(Ηάμuυ προέκυψε με το Ν. 2539/1997

((ΙωiιV\'ης Καποδίστριας») από την {;νωση των κοινοη;των Καλλιρρόη. Κατάφυτο.

Κρανία . IlολυΟέα. ΑνΘούσα. ΑΥ. Ι Ιαρασκευ1;. Χαλίκι και >':τεφάνι. Ι Ι πεΡΙΟΧ1Ί

βρίσκεται στο ΗΔ τμΙ1μα του νομού Τρικάλων και είναι στο σί)νολο της ορεlν1;.

Ι εωμορφολΟΥικά αποτελείτω από την υπολεκάνη του Ασπροποτάμου με έκταση

πιφίπου 297.082τμ. Η περιοχΙ1 περικλείεται από τον ΙΨF.ινό όγκο των Χασίων. από την
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περιοχή Κόζιακα, και από τον Θεσσαλικό κάμπο. Η περιοχή είναι αρκετά μακριά από

την πόλη των Τρικάλων που είναι το κέντρο του νομού πράγμα όμως που δεν εμποδίζει

την εξάρτηση του πληθυσμού από της κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες της

πόλης, ειδικά αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι τα περισσότερα χωριά κατά τους

χειμερινούς μήνες είναι σχεδόν ακατοίκητα. Η έδρα της κοινότητας είναι το κοινοτικό

διαμέρισμα της Καλλιρρόης, τυmκά μόνο, αφού η κοινότητα διατηρεί γραφεία στο

κέντρο της πόλης των Τρικάλων και από εκεί γίνεται ουσιαστικά η διοίκηση της

κοινότητας.

Φωτογραφία Ι: Όρος Περιστέρι (www.aspropotamos.org)

3. Ι Παρουσίαση περιοχής μελέτης

3.1.1 Ιστορικά στοιχεία οικισμών

Πρόκειται για μια περιοχή η ιστορία της οποίας ξεκινάει από τα προϊστορικά

χρόνια καθώς η ανθρώπινη παρουσία στο δυτικό τμήμα του νομού Τρικάλων

mστοποιείται μέσω ευρημάτων από την μέση παλαιολιθική εποχή. Η ιστορία

καταγράφει λοιπόν για την περιοχή πλούσια δραστηριότητα κατά την αρχαιότητα, τους

κλασσικούς ~ Ελληνιστικούς χρόνους, την βυζαντινή περίοδο και την περίοδο της

Τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση.

Η περιοχή Ασπροποτάμου πήρε το όνομά της από το όνομα του άσπρου

ποταμού, του αρχαίου Αχελώου, του Αράου Άλμπου των Βλάχων. Ο Ασπροπόταμος ή

Αχελώος πηγάζει από την τοποθεσία Ρόνα και από το όρος Λάκμος κοντά στο χωρίο
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λαλίι.;:ι ι..:uι διασzί~εl τα l3λαχοχ(;ψια που είνα1 αν(ίμεσα στον Κόζιακα ι.;:UΙ τα

ΑΗαμανlι..:(1 l'φη. ::::τη μr.γω,η τους αι-:μιΊ μέxrl τα τέλη του 19011 α1(;Να υmΊρξαν στην

ΠΕρωχlΊ γlΊρω στα 40 βλ(Ίχι!\α χωριά και οικισμοί. Τα περισσότερα υΠ(lρχουν μέχρι

σlΊμερα ι-:αι υπάγονται στο \'ομό Τρικάλων. Ο ποταμός αφού περάσει τα σί)νορα της

Θεσσαλίας και διασχίσει τον νομό Αιτωλοακαρνανίας χύνεται στο Ιόνιο πι':λαγο( αφού

πρ6Ηα ί;χει δεχτεί τα νερά πολλcί)ν ωJ,ων παραποτάμων.

Αγ. IlapaaKCUl"l

96 χλμ. από τα Τρίι.;:αλα ι.;:αι σε μlΚΡιΊ απόσταση από τα ((Τρία ΠΟτ(ψlα>\

βρίσι-:εται το βλαχοχ<ίψl Αγία ΠαρασκευlΊ, γνωστό και ως «ΤζούρτζιαΗ σκαρφαλωμένο

στις άδr.νδρες πλαγιές των Τζουμέρκων σε υψόμετρο 950 μ. και πάνω από την κεντρlισΊ

κοίτη του Λχελ<i)ου. Η άγρια ομορφιά του τοπίου. με κύριο στοιχείο τον Αχελcοο και τη

χαράδρα που ι':χε1 σχηματίσει καθ(ος και η διάταξη του οικισμού είναι τα φυσικά

πΝ-:ονεκnΊματα της Αγίας Παρασκευής. Πάνω της οι κορυφί;ς Παλέτζι (Ι .800 μ.).

IIΙντε Ilίφγιιι (2.000 μ.) και Καταραχιάς (2.299 μ.). φυσικι') 6ριο με τα βοσκοτόπια του

,\1αΤ(Ι{I\Η,:ί()Ι) Ιωα\νίνων. δίνουν στ\.) τοπίο την 0.1σΟηση του απόλυτου.

Κ τη\"Οτροφιι-:ό χ(,φιό κι αυτό. με 6.000 πη1!που αιγοπρόβατα, το χειμι;)να

ερημι;)νεl εν(ί) το καλοι-:αίρl συγι-:εντρCΊ)νει περίπου 2.)00 κατοίκους ι.;:αι επισκέπτες. Το

καλοκαίρι μπορεί κανείς να απολαίJσει την ομορφιά και τη ζωντάνια που αναδύει η

m.ιγl\:ι':ντρωση αυτή των ανθρ6)πων που όλο το χr.:ιμcΟνα παρέμεναν χωριστά τις

περισσότερεςφορές στα χοψ\(χ του θεσσαλlKoί~κάμπου και αλλού.

Στο κέντρο του χωριού δι::σπ{)ζει ο Ι. Ν. της Αγίας Παρασκευής ( Ι 8(6) ο οποίος

κατά την παράδοση κτίσΟηκε στη Οέση παλαιότερου. Ι Ιριν από το Ι 790 υπολογίζεται

και η ίδρυση του λιΟόκτιστου [. Ν. Αγίου Γεωργίου. ενώ του εξωκλησιού της Αγίας

Μαρίνας στις αρχές του 1900, Το άλλοτε μοναση1Ρι της ΚοιμlΊσεως της Θεοτόκου.

χτισμένο στο πέρασμα προς την Ήπειρο. έγινε κατά την παράδοση η αφορμlΊ για την

6ημιοιφγία του χωl")ιοι") επεlδ1'l η θέση του. τα απέραντα βοσι-:οτόπια και οι καλές

καιρικές συ"θIΊκες C1IVOOlIcrGV την ανάπτυξη της πηνοτροφίας.

(v,'"\\f\v.asJJΓOpOI31110$.0!"jl· )

97 χ;Ι..μ. (1Π(1 τα Ι ρίιωλα. τα τελευταία 7 χιλιίψετρα σε βατ6 χωματ6δρομο

χωμένο στα δάση και έχοντα.; παντα τον Αχελι!.lο στ' αριστερά μας. συναντάμε. αφου

κ(ινουμε μια μιφΙ1 πrφ<'1ι.;:αμψη από τον κεντριι.;:ό δρόμο. το χωριό Ανθούσα. ΙΞίναι
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χησμένο σης δασωμένες πλαγιές του Κέδρου σε υψόμετρο Ι.Ι 00 μ., με πληθυσμό 600

κατοίκων που διαμένουν εκεί μόνο τους θερινούς μήνες. Χαρακτηριστικό χωριό

μετακινούμενων κτηνοτρόφων, το χειμώνα κατεβαίνει στη Θεσσαλική πεδιάδα, αφού οι

καιρικές συνθήκες δεν εmτρέπουν την διαβίωση των κοπαδιών στο βουνό. Οι ασχολίες

των κατοίκων περιορίζονται στην μελισσοκομία, υλοτομία και φυσικά κτηνοτροφία

(2.000 αιγοπρόβατα και Ι50 βοοειδή).

Η Λεπενίτσα (παλιά ονομασία της AVΘoύσας) ή Βλαχολεπενίτσα, όπως τη"

αποκαλούν οι κάτοικοί της - λόγω του ότι μιλούν εκτός της ελληνικής, ως δεύτερη

γλώσσα και τη Βλάχικη - γνώρισε περιόδους ακμής στα ύστερα χρόνια της

Τουρκοκρατίας. Κατά την παράδοση εδώ άκμαζε η τέχνη της χρυσοχοίας αλλά και η

κτηνοτροφία. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στη συμβολή των παραποτάμων

του Αχελώου, Χαλιιαώτικου και Λεπενιτσιώτικου, ονομάσθηκε Παναγία η

Γαλακτοτροφούσα επειδή στην περιοχή του μοναστηριού συναντιόνταν οι κτηνοτρόφοι

των Τζουμέρκων και του Λάκμου κάθε άνοιξη και φθινόπωρο είτε για προσκύνημα

στην Παναγία, την προστάτιδά τους, είτε για να συνενώσουν τα κοπάδια τους στην

δύσκολη πορεία στα βουνά.

(www.aspropotamos.org)

ΦωΤσΥραφία 2: Γεφύριτου Μίχου, Ανθούσα (www.apropotamos.org)

Καλλιρρόη
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Ορεινό χωρlιl της Ν Πίνδου. σε 1.040 μ. ανάμεσα στις κορυφές Ντάλια (1.500

μ.). Κροί)τσια Πάπλου (1.700 μ.) και Μπουρντένι (1.750 μ.). μεταξί) Κρανιάς και

Πολυθf.ας. Λπέχεl 60 χλμ. από την Καλαμπάκα. Οι 200 περίπου κάτοικοί του (κατά

το\); Hr.ρlνOί); 1111\,(:";) ασχολοίινται με την υλοτομία (8.50Ω σφ. δάσους με έλατα. πεύκα

κω οξIΙ;) κω την κτηνοτροφία. Τσ χt:ιμι;)να το χωριό ερημcονει η έδρα της κοινότητας

μt;Τ(1φ~;rεται και λειτουργεί στα Τρίκαλα. Αντίθετα το καλοκαίρι τα πάντα ζωντανεύουν

με τη\' έλ.ευση ι'>χι μόνο των ντ{)πιων που επιστρέφουν στα σπίτια τους αλλά και

παραΟερlστιί)\' που σπεύδουν να απολαύσουν την ομορφιά του τόπου και το καλι'>

",λίμα. φπJ.ν()\'τας έτσι σε αριθμ6 τους 1.000 κατοίκους

Το φΗσω') TCEpl[)(iAIcuv πιφαμΙνt;1 παρθ[;νο Κ1 ωιτύ επ[;τρεψ~; τη διαn1ρηση σω

δάση πολλι!)\! αγρίων ςΙ;)(ιJν. ()πω~ είναι τα ζαρκάδια. οι λύκοι. οι αλεπούδες. οι λαγοί. οι

aPKO\)Ot:..; 'Και οι σκίουροι. ΊΌ ποτάμι της Καλλιρρόης που χύνεται στον Ασπροπόταμο

είναι βιιlτoπoς της πέστροφας.

Αν και οι μαρτυρίες για τις κατά καιρούς μετακιν11σεις των πληθυσμcον κατά

την περίοδο της Τουρκοκρατίας είναι αποσπασματικές, γνωρίζουμε πως Βλάχοι από

την πεΡΙUΧ'1 του Ασπροποτάμου εγκαταστάΟηκαν στην lΙράκλεια ΙΤζουμαγlά ~εpρ(Ί)ν).

1σ(,)..; μια τι':τοια μετακί\'ηση να IΊταν ο λόγος της ερlΊμωσης του χωριοί) προ του 1830.

ι'>πως μαρτυρc:ι. η παρc'1δοση. [πίσης αναφέρεται πως απι'> το ΧΙ'.ψlό πέρασε και δίδαξε ο

CH\'fOH'1aΤOAO"; Κοσμάς ο Λιτωλός.

Οι δυο εΚ"Κ'λησίες του χωριού ακολούθησαν τη μοίρα του οικισμού. 'Ετσl. ο

lερι'>ς ναός Κοιμι'lσεως της Θεοτόκου. που χρονολογοί)νταν πριν από το 1600. κάηκε το

194] οπό τους Γερμανοι')ς και στη θέση του κτίστηκε καινοίφγιος. Διατηρήθηκε μόνο

τΩ παλαιι'> καμπανιφlt1. Το Δεκαπενταύγουστο γιορτ{ιζεl μεγαλοπρεπ(ος με

καΗιφ(l)μΙνο γl.Ιντι μετά "η Θ. Λειτουργία στην πλατεία του χωριού. Η εκκλησία του

Λγ. ΝικοΜ.ωυ. που θεωρείται και η παλαιότερη του χωρlOί). γκρεμίστηκε το 1970 κω

στη θ[;ση της κτίστηκε καινούργιος ναός στον οποίο τοποθεη1θηκε ηιψια απι'> το

εlκονοσΤ{1σl κω φορητές εικόνες που σcοθηκαν από την παλαιά εκκλησία.

( \'/\\'V\'.ίIsprOjJotίIInos.ol·g)

Κ(1τιίφΙJ!υ

Λίγ(l χlλ\{'ψι:η'ΗΙ ΒΔ (ιπιΊ ΤΙΙ UΤfψΙ ΠlιτιΊμlιοl • [)(ιίσκπω το χωιηί) Κατι'ιφυτο.

χιφέη) μεσl1 στι~ όασωμένες πλαγιέ..; του "έ6ρσυ. σε 1.οου μ. υψόμετρο. Το χωριό
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διασχίζει ο χείμαρρος Ποττόκος, παραπόταμος του Αχελώου. αλλά και μέσα στα όρια

του οl ......ισμοί) υπάρχουν αρκετές πηγές· βρί)σες με τρεχοίιμενα νερά (Τσόι-..Ύα. Ξυνόρι.

ΜΠ(1)τα). Λυτός ενδεχομένως 1Ίταν και ο λόγος που ο παλαιός Δήμος Λάκμωνος. στον

ΟΠΟ(Ο αν1Ίκc κω το Κατάφυτο ως έμβλημά του είχε έναν γέροντα που κρατοί)σε υδρία

ωτι'ι την ωωίιι ~:I)EE νΕΡΙ).

~την Ι\:οl\'ι\τηω ιΗ'l'μ:ΕΙ και ο οικισμι)ς της Μηl.ι(ις. Ο πληθυσμός του

Ι'υτάφυτου το καλοκαίρ! είναι 450 κάτοικοι και της Μηλιάς Ι 50 περίπου. ενώ το

χειμ(1,)να στους δυο οlκισμοί)ς μένουν 1J και 4 κάτοικοι. περίπου. αντιστοίχως.

Χαl)αl(τηριστικό χωριό μετα"'Ίνούμενων Ι\τηνοτρόφων στηρίζεται οικονομικά. κατά

τους Θερινο\)ς μlΊνες. στην υλοτομία και τη\' μελισσοκομία. εκτός φυσικά της

κτην{)τροφίας. η ΟΠι)ία σχεδόν μονοπωλεί τις δl)αστηριότητες των κατοίκων.

~ημανΤΙKι1 μνημείο του J 763 η τρίκλ1Τη βασlλικlΊ του Λγί01l NIKoλ(~oυ ωτοτελεί

rtli(lKt) ()~:ίΛω της λω'κής (φχιτεκτονlκιΊςτης πη)IΟΧ1Ίς. Εξίσου fλ'Ι)l(1φ{:I)ουσεςιιπ(Ί ΙΙ\)Τ1Ί

την (1ποψη είνω κω οι Π~:ΤΡlνες κατοικίf:ς του χωριοί). με αντιπροσωΠΕ1>τικότερηωιτή

της οικογένειαςΠετσόπουλουπου χρονολογείταιστις αρχές του 1C)ou αι.

(Vv·Vv·Vv·.aspropoI3Hl0s.org)

"'ι)ανΗ:1

Ορεινό χ(ιφιό της Ν. Πίνδ{)ι> (1.150 μ.). σc απόσταση 5~ χλμ. απο την

Κιιλαμπ(1κ(ι. Η Κρανι(Ί. μι: τους τρεις οn:ισμΟΙJς της. τα Δολιανά. τα Κονάκια Ι\:αι το

Κ{)I)l\:οιιφl'ι' ιΊπο)ς τ<ι πιφιπσl'φ:ρ(ι χωΡΗΙ της πεΡIΟΧ1Ίς. φημ(llνεl το Xf:Iμ1;IVH. εν(;) το

I((lXOl\:llifJl ι) πληθυσμ6ς ξ~:περν(l τις 3.000 μαςi με τους ι::πισκ{πn:ς. KιιTli το π(φi-:λθόν

υπlΊρξε σπουδαίο κέντρο παραγωγιΊς και εμπορiας μάλλινων υφασμάτων. τα οποία

έμειναν ονομυστά ως «σκουτιά κρανι(ίΗικα». 11 υφαντική παράδοση μένει ζωντανlΊ

ακόμη KUΙ σιΊμφα. Την κύρια όμως πηγή εισοδημάτων των κατοiκων αποτελούν ο

πεατροφογεννητικός σταθμός. όπου παράγονται 100.000 γόνοι πέστροφας ετησίως και

τα ιΞ:σοοα ταυ κοινοτικοί) ξεν(ί)να. δυναμικότητας ::ω κλιν(ί)ν. Στο ΚουκουφλΙ 6 χλμ.

fHtl) το χωριι), υπ(φχι::ι oασlKι'Jς σταθμός. όπου ασκούνται οι 36 μαθητές που φοιτούν

στο κέντρο Εκπαίδcυσης Καλαμπάκας.

Στην κοινότητα Κρανιάς υπάγεται ο οικισμός Δολιανά. Βρίσκεται 2,5 χλμ. Β.

σε υψόμετρο 1.140 μ. και υπιΊρξε κοινότητα μέχρι το 1968. Ο πληθυσμός του σιΊμερα

δcν ξεπερνά τα 3υ άτομα. Το Δημόσιο δάσος ελάτης και οςι(J.ς. έκτασης 30.000 στρ. και



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας

& Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ι

]

]

οι κορυφές Τριγγία (2.204 μ.), Μούτζα (2.100 μ.) και Κάλτσα (2.000 μ.) συντελούν στ/

δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος εξαφετικού κάλους.

Ο Κρανιώτικος, παραπόταμος του Ασπροποτάμου, χωρίζει στα δύο το χωριό,

αποτελώντας παράλληλα, μοναδικό βιότοπο της πέστροΦαι;.

Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου ή Αγ. Ζώνης, ιδρύθηκε στα τέλη του 180υ αι. και

καταστράφηκε το 1943 από τους Γερμανούς. Σώθηκε μόνον ο ναός του Τιμίου

Σταυρού, 1.500 περίπου μ. έξω από το χωριό στο δρόμο που οδηγεί στα Δολιανά.

Αποτελεί μνημείο σπάνιας αρχιτεκτονικής αξίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την

πολυπλοκότητα του κεντρικού τρούλου. Η αρχική κατασκευή του ναού χρονολογείται

στα 1770, ενώ η λαϊκής τεχνοτροπίας διακόσμησή του στα 1792.

Επισκευάστ/κε μεταξύ 1840 - 1848 και γνώρισε δεύτερη επισκευή το 1900. Το 1943

υπέστη καταστροφές από τους Γερμανούς κατακτητές, ενώ τα τελευταία χρόνια έγιναν

εργασίες στερέωσης από την αρχαιολογική υπηρεσία, με την υλική βοήθεια των

κατοίκων της περιοχής. Ο ναός της Αγ. Παρασκευής εγκαινιάσθηκε το 1865. Στον

περίβολό του βρίσκεται η προτομή του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος πέρασε από

το χωριό. Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς, με παραδοσιακό γλέντι και χορούς από τους

κατοίκους της Κρανιάς και των γύρω περιοχών.

(www.asproootamos.org)

Φωτογραφία 3: Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού, Δολιανά (www.aspropotamos.org)

Πολυθέα
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~ε απόσταση ()6 χιλ, απ\'! την Ι'.ω.αμπάl\:α βρίσκεται η Ι lολυf-lέα t 1.150 μ,) στι..::

KαΤCΊφυτες πλ({γΙf,~ προ..; την κορυφlι Νεράιδα. Το βλάχικο όvομc{ της Δραγοβίστι.

σημιιίνι:\ την «(IJPιIiH θtω).

Ι'.ίφια ασχολία των κατοίκων η κτηνοτροφία (2.500 πρόβατα. 120 βοοεlδιl)

πράγμα που τους εξαναγκάζει να μετακινούνται προς τις πεδιάδες τους χειμερινοι')ς

μl;νt:ς. 'Ετσl στο χωριό το χειμώνα ζουν μόνο 10 άτομα εν(ί) το καλοκαίρι περίπου 900.

Κοντά στην Ι ΙολυΟέα βρίσκεται η πανέμορφη περlOχll \<Τρία ιιοταμιω). που έχει

οιαμορφωΟεί σε χιίφο αναψυΧιΙς με λιΟόκτιστη βρύση,

(\\"\\"\UΙSIΠΟΡΟΗ1111Οs.Ot'g)

~ τεφ(Ίνι

Το ορεινότερο χωριό του ν. Τρικάλων. σε υψ. 1480 μ. Απέχει 75 χλμ. από τα

Τρίκαλα και ερη~\(;ΙVεται το XCIμLiJva. Οι κατOlκοι του, κτηνΟτΡόφOl στην πλειοψηφία

τους. μετακινο\)ντω στην επαρχία Φαρσάλων. Το κλίμα του χωριω') είναι ξηrι),

Χι.φυκτηριστn:ές (η πάρα πoλλ.έ~ λωόκτιστει: J3rί)σες που βrίσκονταl εντός του

οικισμού. (lίTL1); "lUτρα, \ιέστορι{. Κ(\υκουφλί Κ.ά. Ι lυκνά δάση με οξιές κω έλατα

περιστσΙXί~OIι\' το ~τεφ(Ίνι. ενό) 6εσπι'Jζουν οι κορυφέ-; Τρέ Γκάγκοτς (1.900 μ.).

~·lπo\ιrl.ι; ( Ι. 9S(} μ.). ~τιάρπα t 1.700 μ.). όπου φιΊετω το φυτό από τις ρίζες του οποίου

παρασκευ(Ίζι:::τω το παραδοσιακό ρόφημα «σαλέπο>, Χέλι (1.900 μ.), ΠάΊλτανος (2.150

μ.) και Τρίαινα (1.800 μ.). Από ΤΟ Χέλι διακρίνονται το Μέτσοβο κω τα Ιωάwινα. Η

~τιάρπα αποτελεί πέρασμα αγρίων ζ(Οων.

ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκκλησία της Λγ. Παρασκευl;ς (1770). με σκαλιστό

τι:μπί.ο κω πλοιΊ<τΙΟ αγΙΟΥραφn.:ι1 ι)ι6κοσμο. Πανηγυρίζει στις 26 Ιουλίου. οπότε γίνεται

Υi.i:ντι με τη ('Πlνo{~!:ί(! δημοτικι;ς ορχllστρας στην κεντρlκιl πλ(ιτείΗ του χωριού.

(\\'\\'\\'.;lSΡΓΟρot3ιηοs.ΟΓg.)

Χιιλίκι

ι ο ιστορικο χωρίο Χαλίκι το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1,150 μ., είνω το

δυτικι)τερο χωριό του νομού !'ρικάλων, Ι'η μακραίωνη κατοίκηση του χωρι,η:)

επιβεΒαιι;)νΟΙJν ισΤΙΨΙK~:'; μιιρnφίε..;. οι οποίες αναφέΡΙΗιν ότι στην ίδια θέση υmiρςε η

"π(φ(Ί ων Λχελ<ι)ι)ν» (φχιιία Χαλι,:ίς. Αυτό IΙτω' το όνομα του χωριοι') μέχρι τον Ι 80

αιιί)να. l'.ατιΊ ι; μετιΊ την τουρκοκρατία καθιερ(ι>θηκε το όνομα Χαλίκι. που προέρχεται
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απ6 τα άσπρα χαλίκια του Αχελώου. στα οποΊα και το ίδιο ΤΟ ποτάμι (στη νηπιαΚ11 του

μορψιι) )'J)(I)crTιl το δεί)τερο όνομά του (Ασπροπόταμος).

Το χιιι.ίκι απέχει (η χλμ, από τα Τρίκαλα και μόλις 2~ χλμ, από το Μέτσοβο

αιl) βι)ίσι-:r,τrιι πολι') KOVTCt στο ι'φος ΛcΊι-:μoς. μΙ(( από ης υψηλότερες κορυφές τη.;

Εlλι'1ι)ας (στην περωχιι η κορυφ11 είναι γνωσηι ως Περιστi;ρι). Αίσθηση προκαλεί στο\'

EnIGKi:nrIl το άγριο τοπίο με τα έλατα και η πλούσια βλάστηση. Το μi;ρος προσφi:ρετι.ιl

και για ορεινά σπορ όπως ορειβασία και ορειν11 ποδηλασία.

Ι Ιερίφημα μνημεία αρχιτεκτονΙΚ11ζ είναι οι λlΟόκηστες εκκλησίες του χωριού.

μάρτιφες. της μεγάλης ακμιις που γν(ορισε η πεΡΙΟΧ11 κατά την τελευταΊα περίοδο της

ιστορίας της. ΑξΊζει να επισκεφΘεί κάποιος το μοναστιιρι του Προφιιτη ΗλΊα. το οποΊο

κτίστηκε κατά την παράδοση το Ι 835 ι-:αι το ναό του άλλοτε μοναστηριοίι της

Μεταμόρφωσης του ~ωΤllpoς του Ι 783. προκειμένου να γνωρίσει από κοντά το

lστιφlκ'ι') πρι)σωπο της περιοχllζ. ~την πλατεία του χωριού μρίσκεται ο ναός της Αγ.

Παρασι-:ευllς του 17'25. Του ίδιου αι(;Να είναι και ο ναός του Αγ, Γεωργίου. ()ι ναοί των

Αγ, ΑΟανασίου. ΑΥ. Μόδεστου (προσπ'πη της κτηνοτροφίας) και των Αγ, Αποστόλων

εί"uι τρία αι-.:<'>μη Ορησκευτικά μνημεία στην πεΡΙΟΧΙ1 του Χαλlκίου. Ο μύΟος λέει ότι Ο

Κσσμ{l...: ο Αιτι,)λ6ς περνιί)ντας από το χωριι'! Χαλίκι λειτοίφΥησε στην εκκλησία TOIJ

Αγίου Γει,φΥίοll. και φιΊτεψε ένα δεντρ{ικι στην σκεπιι του ιερού του ν(01) το οποίο

υπ/φχει ακχ'ψα κω σ11μερα και σ{ψφωνα με την παράδοση το μισό ξεράθηκε κατά την

διάρκεια του πρcίnου παγι-.:οσμίου πολέμου και το άλλο μισό θα ξεραθεί σε περίπτωση

ενδεχι'Jμενoυ πολέμου.

Κοντά στο χωριό Χαλίκι συναντάμε τις πηγές του ποταμού Αχελι:οου όπου οι

ντόπιοι το\' ονομάζουν Ασπροπόταμο. Κατά την διαδρομ11 από το Χαλίκι προς τη Ρόνα

και την Ηουρτόπα (προ.; Μέτσοβο) Οα συναντιισετε τις πηγές του ποταμού που καΟώς

κατι::βαί"ει το βσυv6 δημιουργούνται εvnιπωσιαKOί καταρράκτες. Μερικοί από αυτούς

';επιφ\'(l.νε τα 5 μέτρα, η προσtγγιση τους είναι σχετικά εύκολη. και το θέαμα που

προσφέρουν εντυπι,)σιακό.

(\\!Ίλ'ν,' .aspl'Opotanlos.org)

Πίνακας .3,1 ()ι σημ(1\,τικ,')τφες Εκκλησίες της nεριοχ'lζ.

Εκκλησίες

1,\1 Τψί~H) :ταηρο\)

Γαί.ακτοφaφ\lύσα

ΜπλουΥούρας rH:iιpyO_

Χωριό

Δσλια\'Cl

Λνθούσα

Χρονολογία

τέλη Ι 80υ αιι;jνα

1799
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Αγία Παρασκεω1

Πρσφ1Ίτης Ηλίας

!Χαλίκι
Χαλίκι

Χαλίκι

Κατάφυτο

Τμιιμα Μηχανιl\:ιίιv Χωροταξίας Πολεοδομίας

& Περιφερεκωiς Αvά/n\)ξης

1725

τέλη 180υ α\(,)να

πρι /J το 1600

1763

ι

1

]

]

]

J

ι ι l1γΙ1 : (\\\,-\,-.aspropotanlos.or~)

3,1.2 Φυσικό ΠCΡιβfιλλον - Φυσικοί πόροι

Η Διευρυμ~;νη Κοινότητα Ασπροποτάμου κατέχε. μια ξεχωριστή θέση στu νομό

['ΡΙKίtλων και αυτό γιατί συνδυάζει την παρΟένα ομορφιά της με τις μακραίωνες

παραδόσεις της. 'Εχει ενταχΟεί στον ΕΟνικό Κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου φγ~H

2υυυ (NATURA 1UUU), (ΚοινΟΤ1l01 Ι1δηγία 92/43)

Κοιλ(ίδα Αχελ(;10υ (Προστατευόμενη περιοχιl NATURA ~OOO - Κατηγορία Α)

Ο Axεl.(;)o~ (IΊ Ασπροπόταμος δπως τον λένε οι ντόπιοι) είναι ο δεύτερος_ σε

μl1KΙ\~. ποταμός της ι-.λλάδα~ \l~O χλμ.). Ilηγάζει από την τοποΟεσία Ρόνα και από τις

νι1τιε..: πλαγιές του ι'φους Λάκμος κοντά στο χ(ο)ρίο Χαλίκι και διασχίζει τα Βλαχοχ(ϊφια

πσl) εί\'αι ανάμεσα στο\' Κόζιακα κω τα Αθαμανικά όρη (,)σπου στο τέλος Χ")νεΠΗ στο

Ιόνιο Πέλαγος. στα νότια των Εχινάδων Νήσων, Τα νCΡά του ενισχι")ονται από πλήθος

ποπψ(ί)ν και ρεμάτων όπως το Κρανιώτικο ρέμα κα. το ρέμα της Λεπενίτσας, Το πρ(ίnο

τμΙ1μα του Αχελώου ονομάζεται Ασπροπόταμος iStiJn τα νερά ταυ έχουν λευκό σχε6<)ν

κρυστάλλινο χΡ<ίψα εξαιτίας της καθαρότητάς του.

11 πεΡΙΟΧ11 της κοιλάδας του Ασπροποτάμου καλύπτει μια απότομη μερικώς

δασωμέ\'η χαράδρα και περιλαμβάνει το τμlΊμα του ποταμού το οποίο καΟορίζει τα

σ\·)νσρα μετα;'ι) τ<')\' νομ{ί)\, Άρτας κω Τρικάλων Kαθιl)ς κω εκείνα μεταξι) των νομ(ον

Αιηας κω Καρδiτσα~. Είναι μια πεΡlOχlΊ στην οποία υπάρχουν σημαντικ{ι

χαρ((κτηριι>τικ(i κω ποωΤΙι\{l στοιχεία του πι:ριβ6λλοντος κω στην οποία "1Jριαρχεί το

φυσικό τοπίο με ης λιγιlτερες σίιγχρονες ανθρωπογενές επιπηί!σεις,

Βόλος :2006
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Η δρακολίμνη Βερλίγκα

Κοντά στο χωριό Χαλίκι συναντάμε τη Δρακόλιμνη Βερλίγκα την τρίτη κατά

σειρά της Πίνδου. Ετούτη η Δρακόλιμνη δεν διατηρεί πλi;oν νερό από το καλοκαίρι έως

τα τέλη φθινοπώρου, πράγμα φυσιολογικό, αφού «πεθαίνεη>. Οι Δρακόλιμνες

αποτελούν ένα γεωλογικό φαινόμενο που οφείλεται στην εποχή των παγετώνων.

Βέβαια τα ίχνη των παγετώνων έχουν εξαφανιστεί από τα ελληνικά βουνά και τα μόνα

στοιχεία που έχουν απομείνει είναι η Μαύρη Πεύκη και οι Δρακόλιμνες, οι οποίες

έχουν και κάποιο όριο ζωής, σίγουρα περιορισμένο.

•

Φωτογραφία 4: Δρακολίμνη Βερλίγκα (www.aspropotamos.org)

Καταρράκτες της περιοχής

Οι καταρράκτες του Άσπρου.

Κοντά στο χωριό Χαλίκι, κατά την διαδρομή από το Χαλίκι προς Μέτσοβο

συναντάμε τις πηγές του ποταμού Αχελώου που καθώς κατεβαίνει το βουνό

δημιουργούνται εντυπωσιακοί καταρράκτες. Μερικοί από αυτούς ξεπερνάνε τα 5

μέτρα, η προσέγγισή τους είναι σχετικά εύκολη και το θέαμα που προσφέρουν

εντυπωσιακό.
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Φωτογραφία 5: Καταρράκτης, πηγή Αχελώου (www.aspropotamos.org)

Ο καταρράκτης της «Τζούρτζιας».

Κοντά στο χωριό Αγ. Παρασκευή συναντάμε τον μεγαλύτερο καταρράκτη της

περιοχής τον οποίο οι ντόmοι ονομάζουν "Το μαντάνι του Δαίμονα". Το ύψος του

ξεπερνά τα 15 μέτρα και βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Η προσέγγισή του είναι

ιδιαιτέρως δύσκολη.

Περιοχές Προστασίας της Φύσης

• Έλατος - Σεκορές - Νάνα περιοχής δημοσίου δάσους Στεφανίου (Υπουργική

απόφαση 35008/1780/6-5-76 Υφυπουργούγεωργίας)

• Κούτσουρα - Τζακούτα - Μνήματα - Μπλατσάρα - Φερεντίνο 

Παλαιομάνδρι περιοχής Ασπροποτάμου (Υπουργική απόφαση 95128/1693/5/5

6-1986)

Πίνακας 3.2 Τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής.

Πηγη: (www.aspropotamos.org)

Όνομα Ποτάμι Χωριό Χρονολογία

Ανθούσας Λεπενίτσης Ανθούσα 180ςαιωιι.

Άσπρου Άσπρος Χαλίκι 1800

ΓιciKα Κρανιώτικο Ρέμα Κρανιά 18oςC4ωP.

Καπραρίας Καπραρία Χαλίκι 18oςC4ωP.

Κατούνα Κρανιώτικο Ρέμα Κρανιά 1860-1870

Μίχου Ασπροπόταμος Ανθούσα 1799

Φίλου Άσπρος Χαλίκι 18oςC4ωP.

.
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Πιι\,επ\στlιμω θεσσ(ιλίυ; Τμιιμ(ι ΜηΧ(1\'1l\ων λωροτιιξίιι; Πολωδομίι1;

& Περ\φφεΙΙΙl\τi~ Aνωιτ\)~η.;

:Ι 1.:1 Διάρθρωση ι..:λάδων παραγωγ11ς

3.1.3.1 Πρωτογενής Τομέας

Ι"εωργία

Στην περlO;σι μελέτης οι \(.lJρlες καλλιέργειες είναι οι δενδρώδεις και οι

λαχανοκομικές καυ,Iέργειες που καταλαμβC1\'ΟΙJν μιιφοεκτάσεις. Απ' τις δενδρ(ί)δεις

καλλιέ-ργειε..; κιφιαr'χοί)\, σι καλλιέργειες ι-.:αρυδιιί)ν. ι-.:αστανl<ί)\ι κω μηλι(ijν.

υ1Iσιιιστιι.."cΊ. στη χωρικιΊ ενάτητα της Δ.Κ. Λσπροποτ(Ίμου δι::ν υφίσταται

"fJl'Xlcrr11GIμJl γη. ι\ναφέρι:τCΙΙ μόνο μικρός αριθμός Ι:Kτc"ι.σι:ων με Εηίσιες KαλλIέργι:tι:ς

στιι ΔΔ Κατci.ψυτου και Κρανιάς καθ(ι)ς επίσης και μικρός αριθμlις εκτάσεων

δενδρωδι:JΛ' Kαλλιεργεlι:JN ι::Ν7 στρέμματα Ν.Α. Τρικάλων) στο ΔΔ Κατάφυτου.

11 γεωργll\11 παραγωγιι τη..; περιοχιις μι,λέτης εμφανίζεται υπσβαΟμlσμένη

ε~αιτίας τη..; ορεινό τη τα..;. των έντονων κλίσεων. των επικρατουσιl)ν KαΙΡIKιilν

συνθηι,χ;)ν ι-.:αι του μεγάλου ποσοστοί) κάλυψης της πεΡlOΧΙ1ς απ6 ο(Ίση και

j
Κτηνοτροφία- Ζωική παραγωΥ11

Η κτηνοφοψία στην περlOχ11 μελέτης έχει χαρακτήρα νομαδικό. εξωτίας της

εποχικότητας με την οποία ασκείται' ΑξlOσημι;ίωτο είναι ότι στην πtφlOχή μελέτης

εμφανίζεται μεγάλος αριΟμ6..; ιπποειδ<i)ν. εξαιτίας της χρήση..; τους για μεταφορά

προϊ6ντων ξυlxία..;.

Ωστ6σο. απο το 199! έχει επέλθει σσβαΡιΊ μείωση του (ωlκού κεφαλαίου

(αριΗμδ..; ~(;)(t)\,J τδσο στην κατηγιψία των βοοειδ(i)\' (~62.24υιl}), (')σο και στις

κατηγορίες n,j\' πrοβατοειδ<ι)ν ι~41.35Ιι,ιI}) και των αιγοειδci)ν (~44.291}1ι1).

Πίνακας 3.3 Το ζωικό κεφάλαιο κατά κ.δ. και έκταση βοσκοτόπων

Βοσκοτόπων

-

20.160

Εκταση

(ατρ)

22.UOU

.180 1.370 260 11

Π(φασκευ11

Κ.Δ.

J

]
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n νι::;τισηiμω Θωσιι;.iιJ,:

Κυλλιρρόη 233 11Ο 340 2

ΚΗτι'/φυτο 707 137 99 ·j4

ι-.:ρα\'lά 806 ..ι.765 135 8

Πι,ί.\IΑΕυ 130 2.020 40 10

Τμι]μα Μηχαvιι.;(j)\l ΧωΡΟΗιξως Πολεοδομίας

& Πι::ριφερι::ωι.;Ι]ς Αvcιπτ\)ςης

5.774

21.908

26.711

17.000

]

;:τεφάνl 663 Ο Ο Ο 11.084

Χαλίκι 1518 8.151 401 2 22.000

Πηγη: Ν.Α,Τρικαλων

Ιχθ\Jοπ()\'ί(ι

~ι ω.(1 ΤΙ1 ρ~:μΙH(1 nlt; Ort;l\,1'1~ πφ\()Χl1~ στην περωχι1 του Ασπροποτάμου

(1ΠΙΙ"τΙ'ιωι 11 πΙ-:;πφiJφιι. :::την πι-;ρωχll «1'\ουκουφλίίΙ υπl'ιρχεl πεσΤΡiJφογεwητικός

σταΟμ6..; 6που παράγονται lχΟύδια. τα οποία διατίΟενται για εμπλουτισμό ΤΟΠΙΚΙ\Ν

ρεμuτων,

Δασοπο"ία

Η διαχείριση των δασ(1)\' "αι των δασικ(ον εΚΤΗσι::ων ε-ποπτε1·)επtΙ από το

Δασαrχείο Καλαμπάκας, Η συμμετοχιι των παραγόμενων δασlκ(ί)ν προϊ6ντων στην

ΤOn"'':ll ΙΗ1-.υνομία ι-:ίνιιι πολύ σημαντικι1 εξαιτίας της πολύ καλιις ποιότητάς τυυς.

Αιλωσπ οι οασlΚf;ς εκ.τάσεις καλύπτουν το 42.23% της έκτασης της εν λόγω χωρlιοlς

εν6τητας, Ι·α κυριότερα δασοπονικά είδη που υπάρχουν στην περιοχιι μελέτης είναι η

ελατη. η μαύρη πεύκη. η δρυς. η οξιά και τα διάφορα πλατύφυλλα. Στην περιοχιι

μελέτης λειτουργο\)ν πολλοί δασιι-.:οί συνεταιρισμοί οι οποίοι συγι-.:ομίζουν τα δασιι-.:ά

προϊΙ1\'τα Ι\.'αι ι-.:αρπιί)\,'ονται τα έσοδα από την εμπορία τους

Eςόρυ~η

Το ~H:γ(ί.λo ποσΙ\(1"Τ() της 6ασοκάλυψης. η ι-:υαισθησίΙ1 του τοπίου και σι

ωlστηJ)οί ΠΕΡιορισμοί που αφορούν στην εξόρυξη των ορυκτόΝ υλIΚΙ;Ν δεν άφησαν

περlΟιιψια για τη λ.ειτουργία λατομείων εξόρυξης στην περιοχl) μελ.έτης-. Ακόμη και η

απόπειρα για τη λειτουργία σπαστιΙρα Οραύσεως αδρανι\>ν υλικών για την κάλυψη

αναγκ(;)ν των Δημοσίων και Ιδιωτικ(ί)ν Έργων απετράπη από τις αντιδράσεις των

κατοικ(Ι)ν της nCPΙOll'l';.

~.l λ~ Δευπρογι::νllς Τομέας

Μιιί.ου ούι){ι.:: rH.iιpyO';



ΠανεlιιοnΊμω Θεσσαλίfl~ Τμήμα ΜηχωJlκιίJV Χωf)οtαξίη" ΠOλεoδίJμίας

&. Πφιφερεωι..:ιiς AνιΊ:IlΙIJ~l]ς

J

Ο δευτερογενι;ς τομέας σύμφωνα με στοιχεία από απογραφές της ΕΣγΕ δεν

είναι ιδιαίτεΡΗ ανεπτυγμC...'ος σηιν περιοχι;. Λπ6 τα μηΤρ<l)α του ΕΒΕ οι βασικές

8ραστηριδτητες (ιυτου του τομέα εντoπίζoντrιι στα διαμερίσματα Καλλιρρόης.

Καη'ιψυτου ":ω Κρα\,ι{ις μι-: την λ.Ειτουργία επlχειrll;σt:ω\1 επεξεργασίας 6ασIΚ(;Jν

Πfιuϊ<'n'των ιιl.λ(ι κω με τη ι.ι-:ιroιφγίιι ι.::ιtl (Ίριιστηρωποίηση των 6uaIK(in.!

συ\'εταιρισ~ιι;)\' ,

3.1.3.3 Τριτογενι;ς Τομέας

Ο φιτογενι;ς τομΛας στην πφlOχι; 6εν είνuι ιδιαίτερα ανεπτυγμi;νος KUΙ

ι-;\'τοπίζεται κιιρίως σ}: (Ίριι('l'τηριότητες εμπορίου. ξενο60χείων Ι\:α1 εστιατορίων με

εντ()\'ε~ τίισει~ l1Π(ΊλεΙΤ(Ίυργία~ Kl1tu τoυ~ χειμερl\'οι)ς μι;νε; οπ{\τε KUΙ ο αριΟμός των

κιιroικω\' πι)]) i"ιlιιμένουν στην περlOχιΊ είναι πολύ περιορισμένος. Ι-:ξαίρεση αποτελούν

(1)0 ι-.:αι\'Ο1'φγιες ξενοσοχειαι-.:ές μονcΊσες που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση κατά

τους χειμερινους μιΊνες και βρίσκονται σε πλι;ρη λειτουργία όλο τον χρόνο και όσο

πrψ(ψένεl ανοιχτό το οδικό δίll.ϊUΟ.

3.1.4 Υπο(Ίομές

:~.1 ,-1..1 OOIK(l Λίκτυο

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οδικοί) δlκτίου της περιοχιiς μελέτης είναι

παρόμοια με αυτά που εμφανίζονται στις ορεινές περιοχές της χ(ίψας όπως:

• μέτρια ποιότητα οσοστρ(ιψατος

• εδαφολογικά πrοβλι;μαπ( με εκτεταμένα φαινόμcνα κατολισθιΊσεων και φcρτων

• ":((ΚΟ": ΕΙ'Κ μi:τrlOς γεωμ~:τpl,,:ιΊς σΧΕι)ιιι('l'μιΊς (ακτίνες καμπυλ{Ηητιις. μηκοτομi;ς·

• προ!3λι;ματα προσπέλασης κατά τη διάρκεια το\) χειμΙ;Να εξαιτίας του παγετοί). της

σκιασης του ορ<Ίμου και των εντόνων κλίσεων.

Το δί)σβατο της εν λόγω περιοΧιΙς αποτέλεσε το κυριότερο πρόβλημα στη διciνοιξη

του ΠΡ('1τεl'10ντος οδικοί) σικΤΙ)ου. Έτσι λοιπόν ακόμα και σι1μερα πραγμαΤΟΠΟΙΟΙΝΠlΙ
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εργασίι::ς για την ολοκλΙ1ρωσή του καθ(ος και την αποπεράτωση των συνδετιιριων

αξόνων των κοινοηΊτων με το κεντρικό οδικό δίκτυο. Αναλυτικότερα ολοκληρ(ονονται

οι εργασίr:ς cιπoπι:ρ(ιτωσης των σδ(ι)\! προς ΚcιτcJ.φ\)το. Λνθοι'ισα. Καλλιρρδη και Λγία

ΠαρασΚf:11t1·

Σ.τι,,; πl'οΗ1σεlς της Κοινότητας Ασπροποτάμου στο }ο Κ.Π.::.. οι οποίι::ς

xαρακτηρί~oυν και το EItiItf.bO των αναγκών τη,,;. περιλαμβάνο\'Ται:

• Βελτίωση ΚfιL ασφαλτόστρωση της οδού Λνθοί)σα - δρω Νομοι) (σΊ'ινδεση με

::ιρ(J.κο και Καλαρρύτες)

• Βελτίωση KUΙ ασφαλτ()σφωση οδού Χαλlκίου - 6ρια Νομού Τρικάλων

(σύνδεση με Μ}:τσοβο)

• Βελτίωση KUΙ ασφαλτόστρωση οδού Αγίας Ι Ιαρασκευιις Ι'αρδικίου

• Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού Κρανιά Ασπροποτάμου - ΠαλαlOχωρίου

ΔιΊμου Κλεινοβού.

\lcι σημωοθεί ότι σι δύο πριίηες προτ{ωεις ξεπερνοι')ν τα ι'ψια του ΤΟΠΙΚΟ1'ι έργου

καθόσον 7φάκειτω γω διανσμrφχιακά και διαπεριφερειακά έργα με μcγ{ιλη σημασία

γω την ειιρι'ιτερη JtCPΙOl11.

!:.την ΠεΡιοχιι το πρι')γραμμα εξηλεκτρισμοι) έχει σχεδ<1ν ολοκ/..ηρωΟεί και δεν

Ηναμε\τται στ\' (φι::(Το μέλλον επέκταση του ΒrLσΙΚΟ1'ι δικτί)ου. Χαρακτηριστιι.:Ο π(J.ντως

είναι το πρόβλημα που εμφανίζεται όσον αφορ{ι τη σταθερότητα του δικn'ιου με τις

διακοπές νcι είναι σι')νηθες φαινόμενο εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.

3.1.4.3 Δίκτυο τηλεπικοινωνι(!n!

'UalJ\" αψ\ψά τη σταΟεΡ1) τηλεφωνία (δίκτυο ΟΤ/--,) η αντικατάσταση των

ίωί.UlΙ;)\' Ε\'{iιφμu:τ(!)\' ~εί)ξε(ι)ν με ασίφμαn:ς πιιυ μπορυυ\' να εξυπηρεηισουν

Πf.l'IσσόΠI)f.ς παριιλληλι::ς συνδ\αλέ~εις έχει βελ !\(ι)σει σημανΤIΚf1 το πρόβλημα των

τηλεπικoι\,ι<)νI(ίIν της περιοχιις πο\) επιβαρυνόταν από ης {ωχημες καιρικές συνθιΊκες.

3.1.4.4 ΔίΚΤΗΟ anoxcτcHaJl"; ομβρίων
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~ τη χωρικιι ενότητα διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου δεν υπάρχει

6ίt\τ\)ο rιπoχέπ:υση..; ομΒρίω\'.

3. J ....ι.5 ΔιάΗεση - ΛποκομιδιΊ απορριμμάτων

Η ωωκομι(}IΊ των ωωρρψμ(ίτ(ον της κοινίnητας Ασπροποτιιμου ΥiνΕτω δύο

φoρ~.; τΙ]\' ~11διιμαόα απιΊ καΟε δημοτιt\ό διuμέρισμα απί) το απιφριμμαΤΙ1φΙ:φΙ1 του

ΛιΊμου ι-..:1.~ι\'(!I1σί) t\uΟι,\σον υφίσταται συνεΡΊασία των δίlO ΔιΊμω\' και διατίΟενται σε

J. Ι .4.6 Δίt...ϊυα ύδρευσης

Το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της διευρυμ~;νης

ι\Οινύτητας Ασπρσπστάμου. δεν υπ(ιρχουν όμως ούτε υδρόμετρα, ούτε εγκαταστάσεις

l..:αΟαρισμοl) νεροί) (πέρu από κάποιες δεξαμενές οι οποίε.; εκτός από αποΟηκευτικό

rιΊλο Ι::χου\' lωι ριΊλο όεξαμε\'ιις καΟίζησης, ενιί) υπάρχουν μεγάλε;; anliJλttE'; νερου

λόγ(ι) παλωιΊτητrις ΤOI) <'IΚτΙ')Οl1 (σπασμένοι αγωγοί). Τα προΒλ1Ίματα της ί)δρευσης

εμφανίζονται κυρίως στην πεΡΙΟΧ1Ί τη..; Κρανιάς από την καθυστέρηση της κατασκευιις

δfζαμfνιiς [ν(ί) η ολοκλήρωση των cpyacrt(i)v ύδρευσης στον οικισμό των Δολιαν(ί)ν

παρουσιάζει πρo~λ11ματα εξαιτίας της μη υλοποίησης τους.

J.ι ....ι.7 YYEi(t. Πρδνοω

Οι ι...άτοικοι τη~ διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου εξυπηρετούνται από

το αγροτικό ιατρείο που εδρεύει στο Κατάφυτο.

3.1.4.~ [κπαίδευση

Οι κάτοικοι της διευρυμένης κοινότητας Λσπροποτάμου εξυπηρετοίινται από τα

σχολικά συγκροηΊματα της Κιιλαμπάκιις και των Τρικ<'ιλων. r.ξωτίας του γεγονότος Μι

μΕταφ~;r(1\ΙΤΙΙΙ rn; ({\H(i ω κ};νη"'lίΙ το χεψ(I,ν(t.

~. ι.-ι..9 Ι lιωτισμι\- ΑΟλητισμός
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:::την περιοΧIΊ λειτο\)ργοιι\' τρία λαογραφικά μουσεία. στην Ανθοίισα την Κρανιά

και το Χαλίκι. Τα μουσεία διαθέτουν πλ1Ίθος εκθεμάτων όπως παραδοσιακά υφαντιί..

αργαλειούς. κουζινικά καθώς και μεγάλο φωτογραφικό αρχείο. Στην ΠΙ::ΡΙΟΧ1Ί Τρία

Ποτάμια του Λσπροποτάμου βρίσκεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Η

περιβαλλοντικιι εταιρεία ΑΡJ\.ΤΟΥΡΟΣ με/J:τησε κω κατασκεύασε τα εκθΙ::ματα του

Ki;vtpulJ. Στ6χος του ~;ίναι να προβ(Η..ι-:ι το φΙJσικό κω ανθρωπογενi:ς περιβάλλον της

περιοΧιΊς και να διευκολύνει τον επισι-:έπτη στην πεΡI1Ίγηση και τον προσανατολισμό

του. Όσον αφορά τον αθλητισμό στην περιοχιΊ Τρία Ilοτάμια υπάρχει κέντρο που

αναλ(φnάνει την οργΙινΙ'lση και ασφαλ11 κατάβαση το\) Ασπροποτάμου με Ράφτινγκ και

Κανόε-Καγι(1κ.

3,1,5 Δημογραφικά Στοιχεία

Γα να μπορέσουμε να μελ.εηΊσουμε την πληθυσμΙUKIΊ εξέλιξη της ΠΕρlOχιΊς

μελέτης χρησΨΟΠΟΙ1Ίσαμε στοιχεία από την απογραφή της E~γE. Τα στοιχεία όμως

που αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό της περlOχlΊς είναι μάλλον απογοητευτικά καθώς ο

αριΗμός Τ(l)\' μόνιμων κατοίκων της περιοχlΊς είναι μόλις 94 άτομα σύμφωνα με την

ωωγραφ11 της ΙΞ:::γ r::: 20{) Ι. Για να προχωρlΊσουμε στην ανάλυση της πληθυσμιαΚ1ίς

εςέλιξης tla χρησΨΟΠΟΙ1Ίσουμε τα στοιχεία που αφορούν στο\' πραγματικό πληθυσμό

τη' ΠΙ::ΡIOΧ1Ίς δηλαδ1Ί των πληθυσμό που 1ίταν παρcον στην περιοχlΊ κατά τις απογραφές.

Σι>μφωνα με τα στοιχεία της {Lπογραφ1ίς 2001 ο οικισμ()ς με τον μεγαλ1Ίτερο

πl.ηθ!>σ~[() είναι η ΚρανιΙ:Ι με 341 κατοίκο\)ς και () οικισμός με τον μlκρ{ιτερο πληθυσμό

είναι το ~τεφάνl με 31 κατοίκους. Όσον αφορά την εξέλιξη της περιοχής όπως αυηι

φαίνεται απι) τι~ τρεις τελευταίες απογραφές παρατηρούμε μια μικριι αυξητΙΚ1Ί τάση για

τφ' πεΡιοχlΊ "(ενll((ί. αλλιΊ ι-:uι σχεδόν σε ω.α τα κοινοτικ(ι διαμερίσματα.

3,1,5.1 Δημογραφικοί Δείκτες

Η σύνθεση κατά ηλικιακές ομάδες αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της

διάρΟρωσης τυυ πληθυσμού. [f κατανομlΊ του πληθυσμού σε ηλικιακές ομάδες και η

ΧΡ1Ίση δημογραφικιον δεlκτι!)ν βοηθούν σημαντικά στην ανάλυση και περιγραφlΊ της

;τl.ηl-!1>σμιαK1Ί~ ΚΗτιΊσταση..; στ1]\' 7Π.I)ωχIΊ. Παρitλληλα δίνο!>ν μια καλlΊ εικόνα για την

IH'UTtTIJ':'ltH,"11 ~\ιναμΙΙ-:ll τη~ πεrΙOX1'1"; σι. ότι έχι::ι να ΚΙΗ'εΙ με το ανtlρ(,)πινο κεφάλαιο,

0\'1,.0; ~()Oto :'6
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Οι δείκτες που θα χρησιμοποιτlσουμε αποτυπάΝουν τα βασlκcι XaPrLKTIlplcrτIl\{l

του πληθυσμοί) και είναι ΟΙ παρακάτω.

1. Ο Δείκτης Νεανικότητας

() <ωκτης νων1κι)τητας φανερ(ονεl την σχέση μεταξύ της κατηγορίας του πληθυσμού

τωΗ f:i\'U1 (!Π,') () ~:ω~ 14 ΧΡΙ'1νων κω του συνολικού πληθυσμού. Είναι ο αριθμός των

ατόμων νηπια ....η,; ηλlKία~ που αντιστοιχούν σε 100 άτομα του συνολικού πληθυσμού.

Από τον δείκτη αυτό μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα ως προς την νεότητα του

πληt:lυσμοί) της πεΡΙΟΧIΊς αφού όσο μεγαλί)τερος είναι τόσο νεότερος είνcιι ο

πληt:lυσμι"lς. Ο ΙJπολογισμός του δείκτη δίνεται Ηπό τον τί)πο Ι Ρ( 0-14 )/f) J* 100. όπου

Ρ( (). 14) ο ιrληθυnμι'l..; κάτω των 15 ετ(ον Ι\αι Ρ ο συνολικός πληθυσμι':lς.

~ύμφωνα με τα στι)ιχεία της απογραφιΊς της E~γE 2001 ο δείκτης νεανικότητας στην

περιοχιΊ μελέηις f:iVal 11.9 ποσοστό Π01l είναι μικρότερο από αυτό της χόψας συνολικά

15.1.

') Ο Δείκτης Γllρανσης

Ο δείκτης γι1ρανσης φανερ(ονεl την σχέση μεταξύ της ηλ1κιακιΊς κατηγορίας των

αΤ(Ψ(ι')ν άνω των 65 επί)ν και του συνολικού πληθυσμού. Είναι ο αριθμός των ατόμων

άνω των 6~ ετιί)\ι που avncrΤOIlOllV σε 100 άτομα του συνολικού πληθυσμού. Άρα όσο

πω μεγάλος ειναl ο δείκτης τι)σο πιο γερασμένος είναι ο πληΟυσμός. σ υπολογισμός

ΤΟΗ δείκτη γίνι::ται με τον τί)πο Ι Ρ( 65+ )/f'j'" 100. όπου Ρ( 65-1-) ο πληΗΗσμός άνω των 65

εTl,\ν Ι\αι Ρ ο σlJνσλlκι)ς πληt:lυσμι\.

~την πεΡlΟχιΊ μελέτη..; ο δείκτης γllρανσης είναι 19.3 και είναι υψηλότερσ~ από αυτό,,'

τη.; Ελλάδας που είναι 16.7.

~. Δείκτης [νεργοί) Πληθυσμού

Ο ενεργός πληt:lυσμός είναι το σ1)νολο του πληθυσμοί) που βρίσκεται σε ηλικία

εργασiας. Είναι ουσιαστικά το ανθρό)πινο κεφάλαιο της πεΡlΟχιlς που μελετάμε και ο

δείκτης αυτι\ μας δίνει την σχέση του ενεργού πληθυσμοί) με τον συνολικό. Ο

υποl'ογισμι')ς τσυ hEiKTll γίνεται με τον ~:ξllς ΤΙ:ΙΠΟ rp( 15-64 )ίΡ}* 100 ιΊΠΟ11 Ρ( 15-64) ~:ίν(1Ι

\1:ι/,.-.uγοlψα~ Γιl,ψγο 130λο.; ~O()6 -:'7
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ο πληHυσμ()~ n,)\, ηλΙΙ(lακι!)ν κατηγορι6)ν που περιλαμβάνονται από 15 μέχρι 64 ετ6)ν

και Ρ συ\'oλΙKό~ πληΙ:Ιυσμός.

Ι Ία την πεΡlOΧ11 μελέτης ο δείκτης είναι 68.6 ελάχιστα μεγαλύτερος από αυτυν τη~

r:λλά()ο~ που είναι 68. Ι,

4. Ο Δείκτης [ξάρτησης

() δcίnη~ εξάρτησης μα δείχνει το ποσοστό του πληΘυσμού που δεν μπορεί να

εργαστεί και συντηρείται από άλλες κατηγορίες. Yπoδεικvύει το ειδικό βάρος του

ενεργού πληθυσμού της περιoχή~ σε μια δεδομ{;νη χρονική στιγμ1ί. Όσο μεγαλύτερος

είναι ο i'ιείKτης τ()σο μεγαλt>τερο Ι{άrος φέρει () ενεργυς πΙ..ηθυσμ().;. Ο υπολογισμός του

δεiκτη δί\'εται απίΊ τον τυπσ {rl}(Ο-Ι4)+Ι}(65+)1/1>ΙΙ5·6-t)}8ΙΟΟ όπου Ι}(Ο-Ι4)

πλη(}\)ιηι()~ ,,'άτι,) τ(l)\' Ι:; πι;)\'. 1}(6:;+) πληΟυσμ6.; (1νω τω\' fι:; ετ<!)\' κω 1}(1:;·(i4) ο

f,\·εrγ(\. πληΗιιt1μι'Jς.

~την ΠΙ;ΡΙΟΧlί μελ{;της ο 6είKτη~ ~;ίναι 45.6 στα ίόια περίπου επίπεδα με ιιυτι)\Ι της

χι;φας: που είναι 46.8. ~αν συμπέρασμα η αναπτυξιαΚlί δυναμική του πληΟυσμού της

Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική εξαιτίας του

μεγάλου αριθμού συντηρούμενων ατόμων.

]
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Ηλικιακές Ομάδες

ΕιΟ·14 ετων

815·24 ετι.ι.Ν

D 25·34 ε ΤΙ,;Ν

D 35·44 ετιι.Ν

845-54 ετιι.Ν

πι 55-64 ε τιι.Ν

865+ εΤι.ι.Ν

1'0 διάγραμμα κατανομιίς του πληΟυσμού κατά ηλικιακές ομάδες μας δείχνει ότι

πρόκειται για ένα σχετικά ισορροπημένο ηλικιακά πληθυσμό αν και η ομάδα των

ατόμων 65 ετci)ν και άνω δείχνει να είναι σαφ(ί)ς μεγαλύτερη και να μην καλύπτεται από

:'8
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την ομ(i<lα !(,)\' κατω Τ(ι)\, Ι.5 f:n;)\'. Αυτό σημαί\'εl Μι η πφωΧιί ενδέχεται να

πrφΟl)σιrισει πρ()~l.ημα με την πληtJΙJσμιΗκιΊ ανανέ(I)ση. ένα πρό~λημα πο\) δεν f.ivHl

(ω\'I\'ηHι~~ γω n~ \ΨΓ.l\ιέ~ ;τcρωχές τη.; Ελλr'tδας.

Πίνακας 3,4 Πραγματικός πληθυσμός 1981. Ι991.1001

1443836Κ.Λ. Χω.Iι..:1

ΑΠΟΥραφiι 81 ΑΠΟΥραφiι 91 !ΑΠοΥραφiι ΟΙ

Δ.Κ. ΛσΠΡΟ1τοτ(φου 90- lω8 1298-,,
Κ.Δ. Αγ. Παρασκευιί 220 228 290

Κ .Λ. ΑνΟούσα 35 37 108

Κ.Δ. ΚαλλΙΡΡl1η 145 151 136
-~ W - "ιΤ,Κ.Δ. Κατάφυτο 1190,

,κ.Δ. Κρανιά 157 129 1341

Κ.Δ. Πολυθέα ,88 215 128

ΙK.Δ.~τεφ~ ') 154 65
..

ΠηΥΙ\: EYC

~τoν πίνl1ΚΙΙ πληΒυσμιαΚ1ίς εξέλιξη.; των οικισμ(ι)\' παραΤΙ1l10ίΨΕ μια μικΡιί

αίltηση των κατοίκων της διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου κατά ης τρεις

τελ.ευταίες απογραφές της ΕΣΥΕ. Αν και ο μόνιμος πληΟυσμός της πεΡιοΧlίς είναι πολύ

μικρός αυτοί που μετακlνlΊθηκανστα αστικά κέντρα του νομού αγαπούν την καταγωΥιΊ

τοnς και σπεύδουν να απογραφούν μαζί με τις οικογένειες τους στο κοινοτικό

διαμέρισμααπό όπου κατάγονται.

Ι [ίναι..:ας 3.5 Μυνιμος πληΟυσμό..; απογραφ1ί :ωο Ι

IΣύνολο Ελλάδος, νομός,

δήμοι/κοινότι)τες και κοινοτικάΜΟΝΙΜΟΣ

Ιδιαμερίσματα

~Y~Oι\O ΧΩΤ'Α:'

ΠΛΗθΥΣΜΟΣ

10.266.004

I'OMO~ ΤΡΙΚΑι\ΩΝ 126.60.1

ΔHMO~ TPIKKΛJΩN 54.174

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ A~ΠI'OΠOTAMOY94

Κ.Δ. Καλλιρρόης !15

\-1ιτλο)lγοίφα-; ΓΗ;ιΡΥΟ Βόλο,; 2006



IΙανεπισηΊμω Θεσσαλία~

Κ.Δ. Αγία,; Παρασι-:ευιις

Κ.Δ. Λ\,θοί)ση..;

Κ.Δ. Καταφύτου

6

16

Τμήμα MJlKIlVli\uJV Χωροταξία,; Πολεοδομία-;

& Περιφερειαi\ή" Ανάπτυξη,,;

]

]

]

]

J

Κ .Δ. KfJavi;a~ 5 Ι

".Δ. ΠολυθΙω:
,
-,-, --

Κ.Δ. ~τεφα\'ίοn Ο

Κ.Δ. ΧΗλικίοl) Ο

Ι
Ι lηγη: Ε'-γΕ 2001

~. J .5.2 Απασχόληση

Ο πίνακας του παραρnΊματος παρουσιάζει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της

περιοχιις σε σχέση με τις ομάδες κλάδων της παραγωγής. Οι κάτοικΟ{ της πεΡlOΧΙ1ς

ασxoλoί)νταl κατ(ι ",Ίριο λόγο με την γεωργία κτηνοτροφία θ11ρα και δασοκομία.

Δευτερευόντως με το λιανικό Ι(αι χονδρικό εμπόριο εν(ί) μεγ{tλος είναι και α αριθμός

Ηι)\' νέων κω αυπ;)ν που δι::ν μπορούν V(1 κrnrnαγοίιν σε Krircoω Κ(1τηΥορία.

Η ενημέρωση ΤΟΝ κατοίκων είναι ειλιπέστατη και πραγματοποιείται κυρίως

μέσα από τα φύλλα των TOTCIKtov εφημερίδων που διακινούνται με το ΚΤΕΛ. Η

ενημέρωση μέσα από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπέ..; ηταν μέχρι πριν από λίγα

Xf1()vta αδι)νατη στο μεγαλίΗερο μέρος της κοινότητας ενιί) ακόμα και σlΊμερα είναι

πcρlOρισμέvη.

~υγKon'(')νιαKά () διιμος εξυπηρετείται από τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Τρικάλων

ι.:ύ.ποιε..; μέρε..; της ε[3δομάδας:.

Η ψυχαγωγία των κατοίκων περιορίζετω σε συνανTlΙσει.; στα καφενεία των

κοινοτικci)ν σωμεριoμI.tτων εκτός απ() την (;ωrγάνωση των τοπικ6Ν πανηγυρισμet)ν για

των εορτασμό .Δι γιων οπ6τε και μαζεύεται μεγάλο πλιΊΟος απίl αυτοί)..; που KUΤάγOνται

απ(ι την πι.;ρωχιΊ αλλά οεν μένουν εκει. Ι Ι ΟlOργίι.νωση aJJHi)\, ω)\" εορτασμιον έχει

l()ιαίτει"'11 σημασία YHl Τψ' nEPΙOX1l αφοί) α\'τιμετ(ι)πί~ετω (,)..; αφορμlΊ για να

πlιuσει.κ,·ισΟ\J\· ι-υι "::'έ\'αυ..; επισκέπτε..;.
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Οι μετακιν1'1σεις προσ(οπων και εμπορευμι:'1των δεν μποροί)ν να στηριχθούν στα

σπάνια δρομολόγια του ΚΤΕΛ Τρικάλων και γίνεται κατά ,,-"ύρlO λόγο με IΟΙΟΗlκά μέσα.

J Ι κεντρικιΊ αγορά που εξυπηρετεί τη~ ανάγκε.; των κατοίι·;ων τη; πεΡΙΟΧ1'1ς είναι

ιιυτιΊ τω\' Ι ρικάl.co\' KUΙ της Καλαμπάκα.;. 11 πολη των Ι'ρικάλων είναι ο βασικό.;

Πf'l~ψηθευηΊι; τη~ κοιν6τητας σε καταναλωτικά αγαθ{ι και υπηρεσίες. Για να γίνει πιο

I(uτα\'oητό αυτ6 υπενθυμίζουμε αυτό που αναφέρθηκε και παραπάνω και αφορcι την

~ιoίKηση τη<; l(ο\νI'Ηητα<; η οποία εκτός από τους καλοκαιρινούς μ1'1νες γίνεται από τα

γραφείΗ που ()\Ητηρι::ί η κοινότητα στην πόλη των Τριt\άλων.

J. [.7 ΤΗ ΒΗσικι'ΗερΗΈργ(ι Που ΕκτελούνηΗ 1'1 Έχουν ΕΗελΕσn:ί ~την ΠερωΧ1'1

1

]

]

~την πεΡIΟΧIΊ έχει εκτελεστεί πληθ(ορα έργων κυρίως με πρωτοβουλία και πlέσ€tς 1ΓΟυ

έχει ασκήσει η κοlνΟΤΙΚIΊ αρχή. Έργα που αφοροί)ν σε βf..λτιό>σεις και ασφαλτοστρ(οσεις

το\) οδικοί) δικτύου. διαη'1ρησης και αΠΟt\αταστάσεις παραδοσ\Ηl((ον κτισμάτων όπως

r:ί\'ω οι νερόμυλοι της πεΡΙΟΧIΊς. διαμι)ρφωση κοι\'όχρηστων χcορων στα κοινοηκά

διαμερίσμαπι και πολλά άλλα μlκρόπρης κί.ίμαΚΗ';. Eίνcιι yr.VI"fi αποδε"τό το γεγονός

IΊτι η "..υlωτn;1'1 cφχ1'1 όραστηΡΙΟΠΟI1Ίθηt\}; i;vrova προς το σΙJμφi:ρον ω.ης της περωΧ1'1ς

χωρις };ξαιρi;σεις. Τα σημαντικότερα i:pyo. που {:ΧΟI)\' Ε".:τελεστεί (tφισμi;να είνω σι:

φυ:ση εt\τελεσης) παρουσιάζονται στον IIlvUt\a.

Πίναt\ας 3.6 Τα σημαντικότερα έργα που έχουν εκτελεστεί

Ρ Ρ

ΚΠΣ. ΕΠΠΕΡ .

ΕΠΤΑ

l.EM)ER ' ΠΑ.

4::!5.5J::!65 Ι .000

~υνεδριαKό κέντρο - ΔlΟn.:ηΤ1ΊρlO στη

Οι;ση "τρω Ilοτάμια"
.'

Ιlρoίiπoλoγισμός Σί)μβαση

αJrι. Ο\'ο,ιασία 'Εργου σι f σι f Χρη,ιατοδότησιι

ΛποκαΤ(Ι(1'τιιση και δJι1T1'1ρηση

i

Ι
i παραδοσιακό)\' κτισμάτων της τοπικής Ι

! Ι

<ιιιχι τε"τονl",Ί;; και πολιτισΤΙΚIΊς
,

1562.000"l'ηIΗ)νομιίι-; 730.000 Ι Ι .. Ι fl'I Ι Θεσσαλία;

2 γδρεl)ση Ασπροποτάμου Ι 710.000 381.743 Ι Γ' ΠΕΠ Θεσσαλίας

ι Ι Ι Λγ οτου ισμόι: Β'

"φιιι J IΙ1ΤΙφω" Ι 87.820

Βόλο; 2006 ΟΙ



[!rινεπlσrιΊμω θεσσαλίιι,; ΤμΙ'ΗIU Μηχ{ινιι.:(iιν Xωl)(Hα~iα~ ΠOAεoδoμία~

& Πι:ριφιφεl(tl\lj.; AνωΤTιιξη~

Γ'ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βελτίωση και ασφ/ση δρόμου Χαλίκι·

Μέτσοβο (τμι;μα Ν. Τρικάλων) 8Κnι

ΝΑ

2.600.000

Τρικάλων

8ι::λτίωση και ασφ/ση δρόμου Ανθούσα

- Καλ(φrίΗι::~ (τμι;μιι Ν. Τρικάλων) Ι

1::"111 3.650.000

7
B~:λτί(l)ση κuι (tιίφ,ση <irόμΟΗ Κρανία •

! Ιι.ιλαωϊ.(ίψι 2.000.000

Ι ΙρόΥραμμα

IIINΔO~

-
ΠrιΊΥrαμιltλ

11I"ι\O~

ΛιΗ6στρωση

διαμερίσματα

στα t\:οι\'οτικά

! .584.739 1.320.616

ΠηφlΙ: Δ.Δ. Aσπρoπoτc'ιμoυ

Τα έργα που προτίΟεται να υλΟΠΟIl;σει η κοιv6τητα το 1006 παρουσιάςονται

στο\' π(φακάτω πίνακα. 'Ολα τα έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα

ρβ

Ιlίνακας 3.7 'Ι-:ργα που έχουν εγκρlΟεί προς εκτέλεση

··HH:[A~··.

,
επιπτιϊ)('Η:ω\' 4.000

Υ6Iν,;ι)('ιη ΚαπιφΙ"Ηου κο<,
Ι

Δο/.ιιινιϊ)\, 56.079

lγδρευση Καλλιρρόη.; κωι

"!
~τεφα\'ίoυ 47.679

Ι

5 γδρευση Ασπρσποτάμου 200.000

Αnοχi;τευση ομβρίων και
,

αποκατάσταση οδοστρόJματος

lστην κρανιά 25.537

7
Αποφ(IΠll κωολισθl;σεων

στην Α,!" Πιφιω"ΤΙJ11 40.000

8
ΛπστΡσπή Kατoλισ~l;σε(ι)ν

στην Κρανιά 17.000

αJα ίτλοςΈργου Προϋπολογισμός σε €

Μελέτη τεΧVΙK(OV υπο60μ<ον
!

περιβάλλοντος 30.000

ΜελΙτα πc ι _αλλlιvτικ(i)V

J

Ι

1

]

1301.0-'; ~OOo 6,



ΠανεπιστημlO Θι::n(lαλία~ Τμ1"lμα Μη;ι:ανιl\ι;)\, λ('φοωξίας Πoλωδ(ψία~

&.: Περ\9!φεΙ(II\1Ί~ Aνόπτ\)ξ'l~

. 1_16_.6_0_0 _
αποκαταστασης

Ι

αμoi;οο τασίοlJ

,MtXi:tJl

9
ΑποφΟΠIΊ κατολισθlΊσεων σε

Χαλίκι και Πολυθέα :24.409

10
ΛΠΟΤΡΟΠ11 κατολισθlΊσεων

IcrTOV Ασπροπόταμο 147.612

IΠρομl,θεlα κάδων

11
lαπορριμμάτων 9.000

12
Ι [Ρομl'10εlα

απορριμματοφορου οχηματος ]20.000

Αγορά οικοπέδου στην

13 IΚαλλφΡ{1η για κατασκευlΊΙ

μ\'ημειωv 30.000

ολοl\/.ηρι)σηA\αόεl~η

15 EΠ~:Kηωη νεκροταφείου 36.409
ι

Ανάδειξη πέτρινων σχολείων

16
Χαλlκίου και Καλλιρρόης 37.000

Ανάδειξη ολοιcλιιρωση

17 παραδοσιακ(ον κτισμάτων Αγ.

In . Ι' . 51.814αρασκευης και \.ρανιας

.. , (.. ..
• ,

!8 1Iτφαοοσιακ(I)\' κτισμ(Ίτωvl

ΑνΗοι')σα.; και Καλλφρι)ης ΨλΧΟ7

]9 Αποκαταστάσειςμνημείων 300.000

Βελτίωση προσβl1σιμότητας

20 δρόμων στα Κ.Δ,

Ι Ιαρασκεω1ς. Χαλικιου

Αγ

66.858

Βcλτίωcτη προσβασιμότητας

στα Κ.Δ.

21 Καλλιρρι)ης.

Καταφυτου.

ΠολυΟέας

Ανθουσας.

Κρανtάς,

1208.792



ΔωμΙ)j'lφ('ίση αν(ίπλαση

η

f;/.ι-:ιιθ1':ρο)\' κοιν(ιχρηστων

χωr(l)\, στα Κ.Δ. Κρανιάς

~τεφανίoυ 173.862

Διαμόρφωση ανάπλαση

ελευθέρων κοινόχρηστων

χ(ορων στα Κ,Δ. Καλλιρρόης.

Α\'Οουσα..:. Καταφυτουl
λαι.IIΙ.·ΙΟ\J, Ι ::ω.175

Τμιιμα Μηχ(ινιι.:ιίιν λ(lφοτιιξίι.ι; Πολεοδομία;

& Πφlφερε[(jι.:li~ Aν(:Ιπn)~η~

Ανάπλαση κεντρικοί)

24 πoλεoόrιμΙKoύ ιστού στο Κ,Λ,

ΑΥ Παρα(}κευl1ς 39.200

γδρευση αποχt:τευση

25 ομβριω\' στα Κ.Δ, Χαλlκωυ

1 c6

Πoλvθως.

\ι1t:λi-:τη και

αμαςQστασlOυ

Καλλιρρόης

στο

68.637
Ι

Κ.Δ.

62.731

27

ι

Αποπερατωση παραοοσιακιον

κτισμάτων 86000

Λναπλάσεlς χ<ίψων

λιθόστρωταΑσπροποταμου 828.486

Λ\ΑόσΤΡ(I)Η1 Ασπροποτα~ωιr

στα Κ,Δ. καnιφυτουl

Κ<ιλλφl)()ης ~τεφανίσυ. 40

llJlY\i: Δ.Δ Α(}ποποn'ιμοll

'" Ί \ .•). __υμπερασματα

j

Η περlΥραΨ11 που npoIlr1ieJlKE τόσο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η

ΚΩlνι'nητα ί)σσ και για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και πρόκι:ιται να υλοποιηθούν σε

[!όλο,:, 2006 6"



Παι'επισηΊμlO Θεσσαλία..; Τμήμα Μηχανη,(ί)ν X())ρoηι,;ϊα~ Πολεοδομία..;

<'<: Περιφr.ρl::ιαι.;ή..; Aνάπτυ~η-;

]

συνδυασμό με τι-; επαφέ~ που έγιναν με τοπικο\)ς φορείς και κ(iτοικους μας βοηtlούν να

"αταλιιζουμε σε οl)ισμένα χριΊσιμα συμπεράσματα.

ΛI)χlκ(Ί ιι,; ιιναφερθοίψε στην ΩΙΝ(ψlt\11 της κοινότητας. Πρι1κεlται για μια

πεΡιοχlΊ lδlαίΤΙ::ΡΟΗ φυσικοί) "αλοί)..; που παρουσιάζει αρκετέ,; ευt\αιρίες για ιινiιπτυξη

σt; 6ι(λφσρσυς τομείς 6ραστηΡΙΟτ11των" Ο πρωτογεν11'; τομέας {;στω και με την μικ!ηι

t.υν(ΨIΚ11 που παρουσιάζει {;χει δυνιιτι)τητες για πφαιη';ρω εξi;λιξη υπι) ορισμi:νες

προϋποΟέσεlς όπως είναι η παροχή κίνητρων για την συγκράτηση του πληΟυσμού στην

περιοχ11" Με προϋπόΟεση την ύπαρξη παραγωγικού πληΟυσμού στην περΙΟχ11 μπορεί να

επιτευχθεί και η ανiιπnιξη του δευτερογενοί)ς τομέα. σε μονiιδες μlΚρ11ς κλίμακας. η

ι)ποία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία ι<αι διάθεση στην αγορά του πρωτογενούς

1,I'ΙΚ01"1. Ο τριτογενιις τομέας φαίνεται να είναι ο πιο ευνοημένος από όλους καθ,!)ς τα

χαριικτηριστικ(ι της πεΡΙΟΧ11ς συμβάλουν κατά πολύ σε αυτό,

Το φυσIΚΙ') τοπίο σι γριιφικοί οικισμοί και οι δυνατότητες για ανάπτυξη

εναλλακτικιΙ)ν μορφ,ί)ν τουρισμού etVαI f:VIt κεφάλαιο για την πφΙΟχ11 το οποίο σιγιί. 

σιγά αρχίζει να γίνεται αντιληπτό τ6σο απ6 τους Τ(Ίπlκούς φορείς όσο και απι'1 του..;

lδιιοτες οι οποίοι καλούνται να επενδύσουν στην nEPΙOlI"l. Ι Ι εμπειρία είναι δεδομένο

ι)τι lIJriΙPXEl (ι"το νομό Τριt<άλων σε παρόμοιου είδους δραστηριότητες σε άfλες

πηηοχές ι<αι το μι)\,ο που μέ\'εl είναι να μεταφερΗεί και στην υπό εξέταση πεΡιοΧIΊ. Το

πηηβάλλον ωl η προστασία του είναι ένα ακόμα μείζον θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται

πσλ" σοβαρ(ι προκειμένου να διατηΡ11σεl η πεΡΙΟΧ1Ί τον σημερινό της χαρακτήρα"

Από την (ιποψη των υποδομci)ν η κατάσταση στην περιοχιι δεν φαtνετω να

υστερεί και πολύ σε σύγκριση με άλλες ορεινές περιοχές τόσο του νομού όσο και της

Ι-λλάδοι::, Με μια προσπάΟεlα βελτίωσης του οδικού δικτύου και ορισμένες

παρεμβiισεις στον τομέα της υγείας πρόνοιας αυΤ11 η μικριι διαφορά μπορεί να

αμ[1λυ\'Οεί αι..:iJμα περισσότερο" Εξάλλου οι προσπάΟεlε..; που γίνονται είναι προς αυηΊ

την ι<ατr:ω~\)\'ση κω αυτιl το μαρτυρούν τα έργα και οι παρεμβάσεις στις οποίες

πl)ι)βαίνει 11 ΤΟΠΙΚ1"1 αυτοδιοίκηση"

Είνω χαl)ακτηρlστιt\Ιl μελεΤ(;)ντω; τα έργα τα οποία εχουν υλοποιηθεί και

πρόκειται να υλοποιηθοίη! στην περιοχιι ότι το β{φος δίνεται στην προσπάθεια για

βελτtωση των συνθηt\ι;ι\' πσυ επικρατούν τόσο γιu του..; κιιτοίκους ι)σο και για του..;

επl(l"κ~;πn;ς. Δεν παραβλέπεται ύμω..; και το γεγονι)ς IJTI δι::ν πρι";πεl να αλλοιωθεί και ο

χαρακτιιρας της πεΡΙΟΧ1"lς, "Ι-:τσl οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι κυρίως λειτουργικού

χαρακηΙρα. δεν λειπουν όμως και αυτές που ενισχυουν το χριΙψα της περιοχιις κω που

τ6.lκ6 θ(l την κάνου\' πιο ΗελΚΤΙI>..Ί) σε ντόπιους α)J,ά και επισκι':πτες. Μέχρι Tci)pa
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προγραμματίζονταν έργα τα οποία είναι μέσα στις οικονομικές διη!ατότητες Τ11';

κοινότητα..; χιιφίς να επιβαΡΙJνει τον πρoίiπoλoγισμό. Γ::ίναι χαρακτηριστικό της καλιις

σικονομικllς καΗΊστασης το γεγονός ότι υπάρχσιη! IΙδη διαθέσιμοι πόροι 1'lψου;;

10.000,000 ε γ\(l ΤΟ\' προγραμματισμό τω\, μελλοντικιίη' δριΊσεων της"

Η dιε\)r\ψ~:νοι κοινίnητα ΑσπρσΠΟΤC1μοu είνω μια ζωντανlι περωχιι μ~;

{)HVl.LμIKCl (πoιχ~;Iη εξ~;λ\ξllς. Μπορεί πrος το παρόν να αναΠΤΙJσσεται αργά 6μως

αναπτιΊσσεται. μέσα στα όρια των δυνατοη"lτων της και χωρίς να αλλΟΙΙlJνει τον

χαρακηΙρα της.
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!

)

Ι

T~) θέμα της Τοπικι,ς A\ιάπτυξη~ είναι ιδιαίτερης σημασίας στα ιτλαισια τι,)\'

πηλιτικιί)ν τη~ Ε.Ε. αλλά και στο πως αυτές επηρεάζουν τις εθνικές πολιτικές

ανάπτυξης. που στόχο έχουν να συμβάλουν στην ισόρροπη ανάπτι)ξη μεταξύ των

χωΡΙ;Ν της Ε.Ε. αλλά και μεταξύ των ιτεριφερειών σε κάθε χώρα .. Είναι πλέον γεγoνι'Jς

ι'ΗI η όποια αναπτυςιω ...,'ι πρωτοβουλία - διαδlκασία πρέπει να στηρίζεται στη

συνεργασία και στην ενεργοποίηση τη~ αυωδlOίκησης και των πάσης φύσεως τοπικ(;)ν

δυνcΊμεω\'. ~)\ υπι)ίε.; Kαταν()ιί.>ντα~ της ανάγκες τη.; ΤOΠΙΚlΊ.; κοινωνίας και τις εΟ\'ικές

κω ευI1(l)ιταΊΊ,J:..: ΗΊσεις θα χαρ(Ίξου\' την ΚΙΗfιλληλη σφατηγικι'ι (H'(:Ιιττυ~ης..

ΥΠΙιΡΖεl έ\'(ι σιιν(\λο πιφαΥόντων ;τοι) έχι)\)\' θετικιΊ ι, ιφνητικιΊ επίδrαση στο

πυΡllγιι)γlκο σί)πτη~ω ,,(ιθι:: πtρΙOΧ1Ίς της χ(ιψας μας και ειδικότερα της περιοχl,ς

αναφορας. Οι παράγοντες αυτοί συν1ιθως αφορούν εξωγενείς και ενδογενείς

περιορισμούς αλλά και δυνατότητες που δημιουργούνται τόσο στο τοπικό επίπεδο, όσο

και από την αλληλεξάρτηση του τοπικού με το εθνικι) και το διεθνές επίπεδο αναφοράς.

11 κατανόηση αυτcί.>ν των παραγόντων συμβάλλ.εl σε μια ρεαλlστικιΊ αντίληψη των

ορίων ανάπτυξης και απασχόλησης της πεΡιοΧιΊς του Δήμου. 1[ παρουσίαση της

πφιοχl·ι..: μελέτης στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάζει αυτές τις π(φαμέτρους με σκοπό

\'(1 γίνει καλύτερα κατανοηη'ι η αωπτυξιακι, δυναμlΚ1Ί της περιοΧι'ις και να είναι

r.lΙκολnπρη η Αημιουργία cvn.; στρατηγικού σχεδίου αν6πτυξης. Για να μπορέσει ένα

τέτοιο σχέδιο ανάπτυξης να έχει αποτέλεσμα είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα

υφιση'ιμε\'(1 προβλlΊματα. τα πλεονεκτιΊματα αλλά και οι ιτροοπτικές και απειλές που θα

προκύψουν ιιπό πι νΙα χωρικά δεόομΙνα. και να οριστούν οι σπ')χοl και οι δράσεις που

Οα συμβάί.ιψν στην αναιττυξιακιΊ 6lαδιΚ'ασία στην περιοχl'l στα πλαισια τη~

βω)οιμιιτητα; και της αειφοριας.

--Ι.! λ\'('ιληση S\λ:στ Διειφllμένης Κοι\'()τητας Ασπροποτάμου

4. Ι, Ι ΠλεονεκηΊματα και μεlOνεκηΊματα της διευρυμένης κοιν6τητας Ασπροποτάμου

Η {;ρευνα που πραγμαΤΟΙΤΟI1Ίθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης αυηΊς της

t:f1γυσίΗ;; οοlΊγησε στην Κ'ιπαγραφ1'ι των στοιχείων που συνθ~;τoυν την πραγμαnκι,

Ell\XI\'ct για την κατάσταση πι)\> εΠI"Ρατεί στην πεΡIOΧιΊ. [Ι μελέτη και ανάλυση αυτών

\(1)\' στοιχει(!)\' ΜιΟω..,: κω ιι Ttpocrt~)Tt!t..:1~l επαφιΊ με φορείς και καωίκους: τη.; πεΡιοΧιΊς

μ(ι..: επιτρr.ιτεl να "ι'ι\,οlψε μω εκτίμηση στα πλεονεt..:η,ματα κω τα μεlO\'εκnΊματα

Βόλος ~006



Τμliμα Μηχαν\",χίιν XωρoταξIα~ Πολεοδομϊα.;

8:. Περlφερειαll:l;'; Αν(ιπτυξη,,:

που αυηΙπαρουσι(ίζει.

Τα πλεονεκnιματα που παι)ουσιάζει η πεΡΙΟΧΙ'l είναι :

• Το φυσικό περιβάΗ,ον" ()πως αναφέρθηκε και παραπiινω η διευρυμένη

κοινότητα Ασπροποτάμου είναι περιοχιι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000

με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. XαραKτηριστtKό των ορεινών περιοχών της χώρας

μας. Οι αλλοιώσεις που έχει υποστεί το φυσικό περιβάλλον από ανθρώπινες

παρεμriάσ~;tς είναι πολύ περιορισμένες και δ\ατηρεί έτσι τον παρθένο

χαρακn;ρα οασικ(ί)ν περωχ(ί)\ι με πλω",σια χλωρίδα και πανίδα σε σημείο που

στην περιοl.ΙΙ \'α υπάρχουν ακόμα πολλά σπάνια και υπι") εξαφάνιση είδη"

• Μ\'lψεί/1 πολιnι;nκιις κληρονομιάς. Οι εκκλησίες που Ι!πάρχουν an)1J";

οικισμυ\)ς εί\'UΙ εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτuνικιις του είδους και υπάρχου\'

στην περωΧ1Ί απι) τα μέσα του Ι ι:;ΟΙ' αι(ϊn'α" Πρόκειται όχι μι')\'ο για

λειτουργιιω\)ζ ιεροl)ς ναοl)ς. ακόμα και σl;μερα. αΗ,ά και για μνημεία που

προσελιςlιουν πλιΊθος εΠtσKεΠT(oν ως αξιοθέατα.

• Ποταμός Αχελ(ϊ)ος. Ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο για την περιοχιl. Τνας από

τους μεγαλί)πρους ποταμοί)ς στη Ελλάδα που μαζί με τις πηγές του, που είναι

στη ncPιox1l. και τα πο/λά ρέματα και παραποτάμους συνθέτε. όχ\ μόνο ένα

τοπίο εξαιρεηκιΊς ομορφιάς αλλά αποτελεί και έναν σημανηκό βtότοπο και

χ<!)ρο που προσφέρεται για ηιν ανάπτυξη ΠOλλcί)ν δραστηριοηΊτων.

• Εκτάσεις βοσκοn")πων. ~την περΙΟΧ1Ί η κτηνοτροφία ~;ίναι ένας από τους

"ημω'nκιη")ς τομείς α"χολi(ις των κατοίκων. Η αφθονία των περιοχ(!")ν Υ\(1

βοσκηση είναι χαρακτηριστικιΊ αφο\) και σε παλαι(ιτερε; εποχές κτηνοτρ()φοι

νομαδι"υίl χαρακnιρα προτψο\)σω' την πεΡΙΟΧΙ"l Ι<....φιως κατά τους

"α/..ΟΚfJφn'l)'Jς III"l\'f,,; ακόμα και α\' σε\' αντl'οl)σω' την l\uταγ(')ΥIΊ τους από f,Kf:i.

• Ι "I::lη'ιαση μt: ωτπτυΥμέη.:ς τουριστικά περιοχές. Το Μέτσοβο και το Ilερω\.λι

εί\'flI otJcrlaanl\({ δίπλα στη\' σΙf,υριψι':νη κοινότητα ΑσπrΟΠΟΤfΨΟυ και με τις

οδ!κές σ1)\'οέσf,ις να βελΤΙclΝονται όλο και π~;ρισσότερo. η δυνατότητα

«(πορράφησης ηιι"υιατος των επισκεπnl)ν των δυο πcριoχιl)\! αποτελεί

πραγματικότητα.

Τα μειονεκη;ματαπου παρουσιάζει η περtoχl; είναι :

• Kατι'Lσταση οδικοί) δικτl)oυ. Το οδικό δίΚΏ)Ο της περιοχι"ις είναι χαρακτηριστικό

τω\' lψ<:n'(ι)ν περιοχ(ϊ)ν "την Ελλάδα με ~;\'τoνες κλίσεtς και στροφf:ς και

Bόλ,,~ ~006 70
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~)6όστρ(,ψα χαμηλιΊς ποι(')τητος που συχν(ι καταστρέφεται από κατολισθIΤΙ"(l

φαινόμενα.

• Ακραία καΙΡΙΚ(1 φαινόμενα τους χειμερινους μι1νες. Κ(lθε χρόνο στην περιοχιΊ

σημεΗ;)\'ονΗΗ τα υψηλότερα ποσοστά χιονόπτωσης στο νομό και ο κίνδυνος

απο"λεισμού στην Irεpιoxl; είναι υψηλός. Οι δυνατότητες αποχιονισμού σε

ιέτοιες πφιπnοσεις είναι περιορισμένες με αποτέλεσμα πολλά από τα χωρι(ι να

μέωιιν απ~)μονωμeνα για μεγάλο χρονικι) όιάστημα.

• Λπ(ολεια πληθυσμοί). Η αδυναμία της πεΡιοχlΊς να συγκραηΊσεl τους κατοίκους

και κατά τους χειμερινούς μlΊνες είναι εμφανέστατη αφοιΊ οι θέσεις εργασίας το

χειμ(ονα στην περισχιΊ είναι εξαιρετικά μειωμένες. Οι κάτοικοι καταφεύγουν για

τον χειμι!)να σε Ι'ρίκαλα και Καλαμπάκα και καταλ1'lΎουν να έχουν μόνιμη

κατοικία εκεί. Τα Χ(lψlfΙ στην πεΡΙΟΧ1Ί (Η'τιμετωπίζονται σε μεγ{ιλο ποσοστ6 ως

πεΡIΟ%1Ί παραflερισμοι') και επoχιnK1Ίς εργασίας για λίγους.

• ~υγ"\IIν(')\'IUKη σύνδεση. Τα δρομολ6γlα του KT~:Λ Τρικάλων είναι μόνο λίγα

ιαιΗι: εj360μ(i.δα και 11 τροφοδοσία αλλά και μεταφσΡfΙ προσ(1)πων στην πεΡΙΟΧ1Ί

γίνεται I\Ηηί '\lΊριο λόγο με lδωΗIΚ(1 οχι;ματα.

• Υποδομές. Χωρίς να δημιουργοί)νηll έντονα πρoβλlΊμuτα στην πεΡΙΟΧ1Ί. η

έλλαψη επαρκούς δυνατότητας περίθαλψης αποτελεί ένα μείον. Και ο

περlOρισμtνoς αριθμός καταλυμάτων που να μπορούν να υποδεχθούν τουρίστες

ι-:ίναι ι-:μφανιΊς.

-+.l.~ Γ'υκαιρίες και απεlλ.ές για την διευρυμένη κοινότητα Ασπροποτάμου

Κατανοι')ντας τα θετικ{ι και αρ\'ηη,,(ι που έχει να παραθέσι::1 η περιοχlΊ μελέτης

έναντι (Ί)λων περωχ{ί)ν του νομοι") και α~ΙOΠOH;)ντας την εμπειρία μιις από ης διεθνείς.

ΕιφωπυϊκΙ::ς και εγχ(!ψιες τάσεις. μπορούμε να f)ιuκρί"ουμε ης ευκαιριες πο)) θα έχει

κω 1-\(1 ",:ληθεί ω ΗξιοποιlΊσεl η περιοχlΊ πλλ(l και ενδεχ6μενες απειλές που Ηα

i)l)(Η..υλ~:Ψ(lΙJ\' την ((ναπτυξlιn:11 της πορεία.

ΕυΚ"(ιι(Ψ:ς ΊΙΗ την <i\ΕΙΨΙJμf':\'η κοιν(\τηω Ασπrοποτόμου :

• 1:Ξ\'"ι1λλω,:τιl(~:ς μιψφές τουρισμοί). Τu τελ-f:ωαία χΡ6νια παρατηρείται μια τι:Ιση

J ιιι"ιςησης (ης ζ Ι1 τησης για τοιφισμδ ποlUτητας. για συνουασμΙ::νο Τ(1υpισ~II')

καΟ(;,ς ι.:αι για νέα τουριστικά προϊ6ντα. Και στους τρεις αυτούς τομείς

εμφανίζονται ευκαιρίες για τη διευρυμένη κοιν(')τητα Ασπροποτάμου. που όπως
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τοvίσt:lηκε διαθέτει πλούσιους τουριστικούς πόρους. Ί:Ξτσl μορφές τουρισμοί)

όπως ο αγροτουρισμός και ο οlκοτουρισμός, που βρίσκονται ψηλά στην

προτίμηση του κοινού και nεpIOlC>; σαν την υπό μελέτη. παρουσιάζουν όλα ΤΗ

προσόντα για την ανάπτυξη τcτοιων δραστηΡΙΟΤ11των.

• Λξιοποίηση κω Λν(ίδειξη ΠoλιτισΤΙKl1~ κληρονομl6ς και lστορικ(ί)ν μνημr.ίων.

\'Ιια πr:ριοχlΊ με πλοl'JΟια πολιτιστικιl π(φcίο{)οη και ιιλllθο..; μ\ιημείων. στοιχεί({

Πι1\l μπορt:ί να ΤΗ RJ){)(!)fjllcrEI (ι)σn-: να αναμαθμίσει το προφίλ της και να

προσε;',,-ύσει τουρίστες.

• Παραποτάμιες και ποτάμιες δραστηριότητες. Ο ποταμός Αχελώος πρoσφ~;ρεταl

για κάθε είδους δραστηριότητες αυτlΊς της κατηγορίας όπως είναι οι περίπατοι

στις όχθες. το ψάρεμα, αλλά και το canoe - ka)'ak Και το ratΊ:ing. Πρόκειται για

δραστηριότητες που έχουν ολοένα και μεγαλύτερη απlΊχηση στο ευρ\) κοινό.

• Ενδιαφέρον για επενδ\)σεl..; στον τομέα του τουρισμού. Ο τομέας του τουρισμο!.

ΗvαΥv('ψίL.ετω πλέον παγκοσμί(ι)ς i'J:'; ένας απι) τους σημαντικότερους κλάδους

δραστηρωτιΊω)ν προς επ~;νδυση. Το ενδιαφέρον επενδυΗίΝ που θέλουν νΗ

ιισχοληθΟ\Ν με τον κλ6:δο είνHl πλέον μεγαλίιτερο από παλιότερα. πράγμα που

αποτελεί ευκαιρία για κάθε υπό ανάπτυξη nεpΙOX1l·

Ant:t).{::.; για την διευρυμένη κοινότητα Ασπροποτάμου ;

• Καιρικά φαινόμενα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα καΗΌι τους χειμερινούς μllνες

i'lp01)V ανασταλτικ6 σε κάθε είδους δραστηplίnητα που θα αναπτύσσεται στην

TrEI)(OXI·j.

• Α()lι\'αμία (l'uγκρ'λτησης του πληθυσμού. Οι απ(ίJ)-,ειες που σημει(ίΝει η περιοχι,

είναι σημαντικΙς και οδηγούν το παραγωγικό δυναμικό σε μαρασμό.

• Χι.ιμηλιl προτίμηση. Ο ορεινός όγκος του νομού Τρικάλα/ν είναι εξαιρετικ6

πλούσιος και υπάρχουν περιοχές που η οργ6νωση τους σε ζητήματα υποδΟΧ!lς

επlσκεππΟν είναι πολύ ανεπτυγμένη και γl'αυτό το λόγο ~:xoυν πρ(οτη θέση στην

προτίμηση τους.

ΙΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (l!Iz••ngtbs)

Ύπαρξη Φυσικο\ι αναλλοίωτου - Κα/ Κατάσταση οδικο\) δικτύου

αvθρωπoγεvoύς περιβάλλον

Χαμηλή περιβαλλoντικil επιβάρυνση Ακραία καφικά φαινόμενα τους

χειμερινούς μήνες
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Ποταμός Αχελώος Απώλεια πληθυσμού

Μνημεία πολιτισΤΙΚJ;ς κληρονομιάς Συγκοινωνιακή σύνδεση

Γειτνίαση με ανεπτυγμένες τουριστικά Έλλειψη Υποδομής στην μεταποίηση

περιοχές και ruποποίηση της πρωτογενούς

παραγωγής στην υποδοχι; επισκεπτών.

Εκτάσεις βοσκοτόπων

Ποταμός Αχελώος

i7 • χ........... (Ihroιm)

Εναλλακτικέςμορφές τουρισμού Καιρικά φαινόμενα

Αξιοποίηση και Ανάδειξη Αδυναμίασυγκράτησηςτου πληθυσμού

ΠολιτιστΙΚ1;ςκληρονομιάς

Παραποτάμιες και ποτάμιεςΧαμηλήπροτίμηση

δραστηριότητες

Ενδιαφέρονγια επενδύσειςστον τομέα

του τουρισμού

πιφωχη. ΚΙΙΤ (φχιιν Uu πρέπει να οετει στί)χου..; οι ~)πoίoι \'α είναι εφικτοί και

Ilε(~λιπnKOί. αλλά tutJTι)ΧPOVU τολμηροί και πρωτοπσριακοί. στδχους που να

πιιι)σφi:ρ(ψν κί\'ηφα (;)στε \'α κι\'ηroποιηθοίl\' οι τοπικές δυ\'άμει;. Για την χΙφαξη μιας

ω'απτυ.;ιω ..-ης στρατηγlκιΊς που θα έχει άμεπα αποτελέσματα αλλά, ταυτό;ΙJΙΟ\'f.{ tia

11ποn:/.GI κω τη lνιση για μια μαΚΡΟ)'J)όνlα ανάπτυξη της χωρικι·ις εν('nητας που

f:ζi;η"tζΙ)lfμε κω όχι μι)"ο. θα πρέπει να ληφθοίιν υπόψη οι αρχές της αειφοlΨις.

Η αειφόιιος (ινάπn)~η συμπειιιλαμβfι\'εl όχι μό\'ο μια οικο\'ΟμlΚ11 ο\'άπruςη. που

Κ<ι.\ μιfι Icrt)11110nll χωlηΚI'! Ην(lπτυΕη. Λυτ6 (')ημαίn;ι ότι ι)1 κοι\'ω\,ικΙ..; και οικονομικέ..;

ωιω n·l()!~\"; (')11) Χ(;!Ι)() Ηυ Jφf.;l.':~! \'lI εί\'ΙΟ σnμ!~({τt....;: μ~ 1l~ OII,\l/'GYlKC; ι-:ω πο).ιτιστιι-:C...;:

1.!;\nφl)yI~:,: f\}1J. σIΨI\~·U.I.Ι1\'nχ.;~:τrII ΠΙ: μω (1Εlφl!f'ΙI ΙΠ\'lψιιπημ,:\'I] χ(,II\\)(I; (.(\'(χπτυςη, Η

!:ιrl!>:1I~η Ε\,,·)': ω:ω,φιω ~Η:'.ί.ιl\'ΤΙ)C: Ι-:;\'(l\ 11\11 σl)\'t:Χ1·1"; (Ηω)ll\lω;«( ι-:ι)(·nημι·ιτ(')\,.

()ILU.IlY(J\i. συn:Ρ'/IJ.σιιl•. σχι,)ιιι.σ,ω.'υ ,,:ω ()ι_σμl;ιισεω\, οσο\' υφ\φιι στην u\'uι.ηΙjιη

(~I)llGIX'JY στι_ \,nl'lI;~ Ιιυ Ι,,lliί�.~:;''\t\·τω ΙΙ/.ΟΙ 111 ι..Χ1\\ϊ,I\'Iι..νι φ~φIΛ";.
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Πιο συγκεκριμένα, εναρμονισμένα με τους στόχους των δράσεων που {:Ja

οδηγιΊσο\ι\! τελικά στην ανάπηιξη πρέπει να είναι:

• Ο σεβασμό~ προς το περιβάλλον, ανθρωπογενές και φυσικό. αλ/ά και στις

(ι(υ.ες συνισπ,)σες όπως η παρω~oση. ο πολιτισμός και το ιδιαίτερο χρ('ψα της

περιοΧIΊς·

• Η βελτίωση των συ\'θηκι\)\! που θα αμβλίJ\!ουν της ανισότητες σχεηκc{ με άλλες

περιοχές 6πω~ είναι οι υποδομές χωρίς να θυσιαστεί τίποτα απι1 τα στοιχεία που

συνθf;Τ01lν τον Χ(1Ρ(n.:ηΊρα της ΠEpωχιΊ~ ι.:αι τον ι.:cιθισΤOIN θελι.:τn:ό γω τους

Επισκεπn;ς"

• N(l στηρίζ~:τω σηL ΠP(LγμαηΚ(l ()εό(ψ~;\'α της περlοχιΊς με αξιοποίηση των

φυσ\I,:ιi"Jν K(ll επίι.:τητων πλ.εονεκτημάτωντης περlοχιΊς

Ι-"πlπλέον το παράδειγμα από τα ολιγοκεντρικά μοντέλα ανάπτυξης που έχουν

εφαρμοστεί κατά καιρούς στη χ(σρα μας, και έχουν δημιουργιΊσεl πολισσεις και ης

περιφερειακές ανισότητες που συμβάλουν στην διαμόρφωση ης εικόνας που έχει

σlΊμεrα το πρόβλημα, επιβάλει να υπάρχει κατ6 το δυνατόν ισομερlΊς διάχυση των

δρ{ισεων σε όλη την πεΡIΟΧΙ"l. Πρέπει να εξασφαλιστεί λοιπόν η διασπορά των

όραστηριοnΊτω\'σε ω.α τα κοlνοηΚ{L διαμερίσματα της περιοχlΊς και όχι μόνο στη

i:()j"')(t 11 στα μεγιιl.ι"ιτιφα !1ίrι') HιJnl"

ΟΙ στι)χοι της σφωηγll ....-iις γω την (lνάπτυξη θα πριπ~:ι να πηγάζουν (lπό nlV

crOJcrrI"l διάγνωση των δυνατοη"lτων τη.;: πεΡΙΟΧ1;ς και ταυτόχρονα να αφΙ"lνουν περιθιί>ρια

για άσκηση "επιΟετικιΊς" αναπτυξιακψ; πολιηκι;ς. Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους

περιορισμΟΙJς και τα προβλιΊματα που θέτει το θεσμικ6 πλαίσιο και το ευρύτερο

οικονομικό περιβάλλον. αυ".ά ταυτόχρονα να αντιλαμβrινονται και τι..; νέες δυνατότητες

και ευκαφίr.~ που δημιουργοlΝται. Τέλος. θα πρέπει να εντάσσοντω crc Cν(( συνολικό

πλαίσιο αντίληψης που να είναι σύγχρονο. cυέλικτο και ριζοσπαστικό και να δίνcl ένα

σωΡ11 ρόλο στην ΤΟΠΙΚΙ"l κοινωνία και τους φορcίς της.

4.2.1 Δημιουργία προϋποθέσεων yta {σόρροπη ανάπruξη

Οι προσπάΟειες εσωτεΡΙΚ1Ίς οργανωσης της κοινδτητας Οα πρέπει να

στηρί~o\'τω σΤ1]\' κοιν1; θέληση και στην εξασφάλιση της κοινωνΙΚ1;ς συναίνεσης. με

IΙΠrOΗερο πτόχο τ11" εξυπηρf.τηση του συνόλου του πληθυσμοί) και της οικονομίας

uί.ι)κληρη..; τη-: περιοΧIΊ..;. Κ(Ίτι τέτοιο εξασφαλίζεται από τ-ην ορθολογικι; χωροθέτηση
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και λειτουργία των κοινωνn,χον εςοπλlσμ(Ον. των εξυπηρεΤΙ1σεων "αι των παραγωγlκά)ν

σραστηΡΙΟΤ11των.

Η αναβάθμιση αυη1 οφείλει να αποβλέπει στη χωΡΙΚ11 συνΟΧΙ1 ως πρωταρχικό

στοχο 1[c"{VCO στον οποίο θα σΤ11ριχτεί η ΤΟΠΙΚΙ1 κοlνωνl"'l συναίνεση για ένα κοινό

σχ~;()ιo αν(ιπτυςης. Με βάση τη λογική αυη1. οι νέες σχέσεις θα πρέπει να βασiζονται

στι) (πβα(ψι> ΤΙ->" σιι..:αιωμάτων των κατοίκων της χ<ορας για πρόσl3αση σε υπηρεσίες

και εξυπηρεη1σεις χωρίς αναγκασηΚΙ1 αλλαγΙ1 του τόπου κατο\κίας τους. (Γούσιος,

19971.

Είναι σημαντl"ό να αναφερθεί ότι όλες ΟΙ αναπτυξlα"ές προσπc"ιθειες που

ι':χουν γίνει μέ;ι,ρ1 σ11μερα λαμβάνουν σοβαρc"ι \)π6ψη την ,,01ν11 Ηέληση. 6πως αυτιΙ

εκφρ6ζεται κυρίως μέσα από τις επαφές των φορέων με τους κατοίκους της περιοχής.

Ω; συμπέρασμα προκίJπτει η αδιαπραγμάτευτη βούληση των κατοίκων να μην

αλλοτριωθεί ο χαραl<:ηΙρας της περιοΧιlς απ{) δράσεις που θα όιαμορφ(ι)σουν την

περωΧΙ1 τους σε κάτι διαφορετικι'> από αυτό που είναι σllμερα. Με γν(ομονα αυτό

μπορούν να προσανατολιστούν οι δράσεις (οστε να εξασφαλίζουν την κοlνωνικll

συναίνεση.



Ι !ιι\,r.πι('Ιτliμω Ηι:σ('l(lλίtJ.; Tfllifla \4IlXQVIKlijv Χ('φοτα';iα.; Ilσλεοι'lομiα..;

&. Ilr.ριψερεωκιi.; AνίιΠTιι~η,,;

5. Ι IΡΟΤΛΣι;ΙΣ

ΜπλουΥΟI>ρΙΙ; Γι(,φγσ Βόλος ~oo('> 76



llα\,~:Πl(1η1μιo Θεσσαλία.; ΤμΙlμrι Μη;ι:ανlκ(ίΝ Xιιψωαξίrι.; Πολεοόομίας

& ΠιφιφηJι,;ωK1Ί~ Aν(Ίπω~η..;

J

[lσαγωγ11

Για την επίτευξη των Υενlκ(ί)ν στόχων. που αναφέρtJηκαν στην προηΥοίψενη

ενότητα. ιιπαιπίτω μια πολίιπλευρη παρεμβαΤΙI''-'1 προσπάθεια κω μια ολοκληρωμένη

ενεργοποίηση σΓ. Π"ολλαπλοίις άξονες ]ι:ρoτ(~σεων "αι δράσεων. που εμπλέκουν τόσο το

τοπlκ<Ί. Λσο και το κεντρlκιΊ επίπεοο αλλfι. και την δραστηριοποίηση των κατοίκων. Οι

αναπτυξιακές προτάσεις που έπονται. αλλά και οι δράσεις που τις στηρίrουv.

λαμβάνουν υπόψη τα μειονεκτήματα και τα συγκριτικά πλεονεΚΤι1ματα της περlOΧ11ς

και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

[ίνω σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό. ότι οι δράσεις αυτές δεν θα

anOb(i)oO\)V Hl αναμενόμενα αποτελέσματα αν λειτουργ1·1σουν μεμονωμένα. αλλά θα

εί\"αι πιο αποτελεσματι"ά σαν ένα σ1')νολο με αλληλεΠΊδράσcις "αι εμφαν11 σημάδια

συνεργασ1ας "αι α),),ηλοεπι"αλ1')ψεων.

:\.1 ΤΟΟfllσμ6ς. A\"η('THχί~:ς και πrοοπτικ{;ς

;':τη σημερινΙ1 εΠΟΧ11 κυριαρχεί η αντίληψη ότι ο τουρισμ()ς είναι

καταστροφικός. ΑυΤΙ1 η λανθασμένη αντίληψη οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ και

χρόνια η τουρlσΤll\1·1 ανάΠΤΙJξη αφΙ'lνεται στα χέrια ατόμων που δεν ξέrουν τι είναι ο

τουρισμός κω πως πρέπει να σχεδιάζεται. (GHnn. 19791 1994 στην ΚαραφCiνταλου

2(02)

Ο τουρισμός σημάδεψε χαρακτηριστικά την αναπτιιξιαΚ11 πορεία ποΜιον

ιnφιοχιί)\' τιΊσο στον ιινΕπτυγμi;νο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο είτε όταν ήταν

δραστηριότητα των λίγων το 19Q
αιώνα είτε όταν έγινε κοινωνική αναγκαιότητα τις

τελευταίες δεκαετίες Πιυ 200U
. Αρχικά 11ταν μια διέξοδος σε περιοχές με φυσικούς και

πολιτισμικούς π6ρους αλλά σι'lμερα η ανάπτυξή του αποτελεί μια από τις βασικές

προτεr'lαιότητες και επιλογές για κάθε nCPΙOXI'l. ~υν11tJως ο τουρισμός αναΠΤΙ'Jσσεται με

τρόπο απρογραμμάτιστο αλλά από την δεκαετία του 1960 ο τουριστικός σχεδιασμός

κriνεται αναγκαΙο..; για τους εξΙ'Ε λόγΟΗς:

Η (ι\'αρχη και απρογrαμμάτιστη T()IJρIcrnKI·l ανάπτυξη προκάλεσε σε πολλ{,

πη'ΙΠΤΙ;Jσει..; αρνητιισ:ς ι::πιπτιί)σεις στο φυσικό ι.:.'αι ποΑlτισμlκιΊ πφ1βfιλλον αλλ6,

και στις οικονομίες και κοινωνίες των περlOχόΝ αΙΙΤCIN σε όλα τα χωρικό

επίπεδα.
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1

Νέοι τουριστικοί προορισμοί έΧΟΗν δημιoυργηtιεί τα τελευταία χρόνια και έτσι

!ιπcφχει α\'ταγι'η'lσμιΊς μετα~ί) τ(')\' ιφοσρισμιι)\' ι-:ω ο σχει1ιασμός εί\'αι (ωτός

ποl) θα μπορι':σει \'0. r.ξασφΗλίσcl την βιωσιμότητα τους.

(~\"1πριcισoίιλη.:ωO())

Το ενόιαφέρον για την άγρια φύση και τα φυσικά περιβάλλοντα μαζΊ με τη

συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων παρεμβάσεων έχει αναπτυχθεί από τη δεκαετίι(

του '60 (Βιιποπ. 1991/1995 στην Καραφάνταλου. 2002), Οι σοβαρές αρνητικές

επιπτ(\)σεις που επέφερε ο μαζικδς τουρισμός τόσο στο φυσικ6 όσο και στο

κοινωνιι-:ό περιβάλλον. οδ11γησαν σταδιακά στη δυναμlΚΙ1 αν(ιπτυξη άλλων μορφι:ί)ν

ωιφισμού όπως εΊναι οι νέες. οι εναλλακτικές και οι ειδικές μσρφές τουρισμού.

5.1.1 Λνάπτι)ςη cιδικ<!)ν μορφ(ίΝ τουρισμού

Ως νέε, μορφι';ς τουρισμού νοούνται εκεiνες. ΟΙ οποίες αναπτύχθηκαν

παράλληλα ιΊ αμέσως μετά την ανάπτυξη του μαζικοί) τουρισμού και στηρίζονται

,,'ψίως στη δημιουργία μιας συμπ),.ηρωμαΤΙI\·1;ς σχέσης με αυτ6ν. ::την πορεία όμως.

Kατέλη~αν \'(1 λειτσυργιηΊν ....1 αυn\ οι μορφές μαζl",ιΙ. οιατηρι,)ντας (οστοσο τη

()ιιιφιψσπο(ηση τους από το πρότυπο του μαζικοίl τσιφισμού όσον αφορά την

ι:ξι:;\(~ίKευση που προσφέρουν. TttI..HE"; μορφΙς είναι: τα θεματικ(ι π(φκα. ο τσυρισμός

κινι;τρων. 11 χρονομετρικιι μίσθωση κ.α.

'::Τ1ς εναλλακτικές μορφές τουρισμού περιλαμβάνονται εκείνες, οι οποίες

εστιάζονται στην ανάγκη προστασίας του περιβάΝ,οντος (δηλαδή δίνουν έμφαση στα

κίνητρα που σχετίζονται με το περιβάλλον) και υπό την έννοια αυτιι αντιτίθενται στο

κλασσι,,'6 πρ6τυπο του μαζικού τουρισμού. Χαρακτηριστικ6 των μορφι!)ν αυτιον

αποτελεί ω γεγoνo~ στι είναι προσαρμοσμένες στις τουριστικές δραστηριότητες που

(1\'rι~ητf,Ι ο τοιφίστω.:: (περιβrιλλoνΤΙKές, αθλητικές. πολιτιστικές δραστηριότητες.

ψιισωλαφία Κ.α,)

Τtλος. υπάρχουν και οι ειδικές μορφές τουρισμοί). Λυτές καταγράφουν την

κυριαρχία των Cl6IK<!)V κιν11τρων που οδηγούν στο τrιξίδι (οι εναλλακτικές μορφές

τουρισμο\') αποτελοίιν μέρος των εlοικ{ι)ν μορφ(Ον). Χαρακηιριστικό των ειοικ(ί)ν

μΟJ,φι;)v τουrισμοι') είναι ότι {;χσυν τη ουνατι'Ηητα να «εντάσσονται» στην ΤΟΠΙΚ1;

κοινωνlκll. παραγωΥΙΚ1; και ΠεΡιβαλλοντικιΊ δομ1; επιτρέποντιις κατ' αυΤΙ1ν το\' τρ(')πο

την υvάπτυξη μοντέλων Ι1πιου κω αειφορικού τουρισμού. ( Ι σάρτας. Ι 9(6)

:τη συνέχεια. αναφέρονται συγκεκριμένες εναλλακτικές μορφές τουρισμοί). οι
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]

]

οποίες θα μπορούσαν να προωθηθούν στους οικισμούς της διευρυμένης κοινότητα.;

Ασπροποn'ψου. Τωl. προτείνουμε τις παρακάτω μορφές

• Ο αΎl1onηφισμός. που ενδείκνυται περισσότερο για τις ορεινές περιοχές όπως

είναι η υπι) εξέταση. θα μποροι)σε να (lποτελέσεl ένα νέο πεδίο διιάσης για τη

περιοΧι1· Το πεδίο δρ(ίσης του αγροτουρισμοι) είνω ο συνδυασμός της

αγροnΚl1'; απασχόλησης με την τουριστική δραστηριότητα. Ειδlκάτερα.

συνουίιζεl τη (\ιιιμΟ\,lΊ σε πιφαδOσΙUKό πφιβάλλον με τη φυσωλατρία κω με

αθληnκ};ς δραστηριότητες. εVΊO βοηθάει τον τουρίστα να επαναΚί11σει την

ισορροπία. που οι ρυθμοί εργασίας και η ζ(1) στην πόλη τον έκαναν να χάσεΙ.

• () Πt:ρlηγηί1κός τουρισμός. ο οποίος ι':χεl μεγάλη παρ<Ίδοση στη χ(ορα μα.;. τόσο

στους αλλοδαπούς όσο και στους ημεδαπούς τουρίστες, αφορά την κατεύΟυνση

των τουριστών σε περιοχές που διαθέτουν πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό

περιβCιλλον. Μια ενδιαφέρουσα εξειδίκευση αποτελεί ο nCPlnarIlτIl(()";

τουρισμός. ο οποίος στοχεύει στην oυσιασΤlΚ11 γνωριμία μιας πεΡιοΧιΊς μέσα

από διέλευση από μονοπάτια. Οι ορεινοί όγκοι της περιοχιΊς μελέτης. με τα

πυκνά δcΊ.ση και την πανΟΡ<η1IΚI1 θέα προς κάθε σημείο του ορίζοντα και το

πoτά~". προσφι';ροντω γtα περιπατητικές διαδρομές. Σημαντικ() στοιχείο για την

υ\'(ί.πτu~η ιιυτού του ειοους τουρισμι)\', είνω το μεγ(ίλο ενδιαφέρον των

επισ,,-ι-;πτ(ι)\,. αλλά και ίΟ Ι1δη υπ(ίρχον δίκτυο απ6 μονοπάτια. τα οποία όμως δεν

έχουν α::'ιοποιηΟεί λ6γω έλλειψης των απαραίτητων υποδομ(ί)ν. Θα πρέπει.

δηλαδl1. να γίνει χαρτογΡC1φηση της περιοΧl1ς. σΙ1μανση Ηι)ν μονοπατι(;ιν και

επιμέρου,,: παρεμβCωεις. ()πως σταθμοί ανάπαυσης Κ.α.

• Ο οllωλογικός τουρισμός. είναι μια μορφή αρκετcι διαδεδομένη κυρίως στις

αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χό>ρες και ικανοποιεί τις ανάγκες αναψυΧΙ1ς ατόμων.

που επιθυμούν να περάσουν τις διακοπέ.; τους όσο πιο κοντά στη φίιση και τα

ιδιαίτφΗ χαρακτηριστικά της. Η ζΙ1τηση του αυξάνεται ολοένα και

ΠΕ["1ιιισ(·ψ,:ρο. λδγω του ότι σε πολλά από τα ταξίδια του συνδυάζεται η

ΠI)Οστασία ωυ περlr~6.λλο\'το~ και η φυσιολατρία με την εκπαίδευση. Η ΠΕρΙΟχ11

μελέτης έχει μεγάλε~ δυνατότητες ανάπτυξης αυί11ς της μορφ11ς ίΟυρισμσΙ).

λόγω του μοναδικού φυσικοι) πλούτου που διαΟέτει

Ο πολιτιστικό..; τουρισμός. ο oπoίo~ αφορά την αναβίωση και την προβολ11

στοιχεωn' της πο).ιτιστικl1ζ παρcιδοσης στους τουρίστες. είτε μέσα από διάφορες

πολιτιστι"ές ε"δηλ<ί)σεις είτε με τη συγφότηση πολιτιστικ(ί)ν δικτύων. που
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συνδέουν τις διαφορετικές περιοχές μέσα από ένα ενιαίο πλαίσΙ0 αναφοράς. Το

ενδιαφέρον της ε.ε. παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο τα τελευταία χρόνια. για

την ΠΡΟ(!Jθηση τέτοιου είδους πρoγραμμeιτων πολιτιστικού τουρισμού.

• () αθλητικός τουρισμός. ο οποίος περιλαμβάνει οιάφορους τύπους. Μπορεί να

εί\'αι η ορι::ιβασία και η ανάβαση σε ,",:ορυφές Tιl)v γύρω βουν(ί)ν. παράλληλα

μπορr.ί να γίνεται και διεξαγωγ11 διαφι'φων αγ<ι)\'ων ποδηλ/ιτου βουνού αφού η

μιφφοί.ογίΙ1 τη~ πεrωΧ11ς το επιτρΙπει. Ακι'ψη. το ποτιιμι παρΙ::χμ την

6υνατι'nητα για την 6ιεξαγωγ11 Ι1γΙΙΝων ratting και. cunoc - kayuk. Οι μορφές

άΟλησης που αναφέρΟηκαν παρουσιάζουν ένα αρκετά υψηλό βαΟμό

επικινδυνότητα..; ιι:υρίως λί)γω των τραυματισμ(ί)ν που μπορεί να συμβούν. γι'

αυτό και οι παραπeινω δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν χ(ορα μόνο σε

προγραμματισμένες περιοχές που να έχουν κατάλληλη σιιμανση και πάντα υπό

την επίβλεψη κάποιου υπεί,θυΥου,

(ΤσCtρτας.1996)

Οι ειδικές μορφές ΧίΥουν μια ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό. ότι δηλαδ11

Ι::χι:ι περισσiΗερες απ<Ί τις δυο γνωστές διαστάσεις. τις διακοπΙ::ς και την ψυχαγωγία.

Υπάρχει ενας μεγάλος αριΟμός ειδικών μορφιιιν τουρισμο\) που επιτρέπουν την

!α\)τιση του με ένα φάσμα πολιτισΤΙΚΙIΝ και κοινωνIΚ(I)ν οραστηριοηΊτων που σε

συνάρτηση με την προστασία του περιβωJ,-οντος έχουν ως αποτfλεσμα την επίτευξη

της αειφορίας στον τουρισμό. Οσο\' αφορά τις αντιδρc'Lσει~ στις επιπτcί)σεις τοο

τουρισμο!) ση..; περιox(;~ τη..; υπαίθρου. το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο τουρισμός

μπορεί ,",:ΟΙ έχει αντιμετωπισθεί ως μια Ι(ατάλληλη μορφ11 εναλλαΚΤΙΚ11ς χΡ11σης της

γης για την περισσευοίψενη γεωργΙΚ11 γη και ως ένα συμπληρωματικό μέσο των

γεωργlκιίJν εισοδημάτων που μειιίJνονται. (ΒΙΙΙ1.011. 1995 στην Καραφιινταλου 2002)

Οι οικισμοί της περωχ11ς μπορούν να συνδυάσουν ()λα τα παραπάνω. 'Ηδη

αρκετοί «τουρίστες» ψαρεύουν στο ποτάμι. κάνουν ελεί)Οερο κάμΠI\ΎΚ και

αl(ολουθοίι\' το napanotc'IμIO μονοπάτι για πεζοπορία. Σε όλους τους οικισμοίις

μπορού\' να λαμβeινoυν χciψα Kατeι τους θερινούς μ11νες οι εξ11ς δραστηριότητες:

!. Ορειβατιl(όι.: περίπατο..:; Πορεία στις ομαλές πλαγιές και βοσκοτόπια σε

συνδυασμό με την συλλογ11 βοτάνων η παρακολούθηση της αγρίας φύσης.

., Οοεψατικι) ιινι1!iΙ1ση: Aν(lI~αση στις κορυφt:ς της πt:(1IΟΧ11ς.

,1 Ποτάιιιει.:. 611ΙlCΗI]Qιόηnεc: ~ων Ασπροπ6τιηω: ΨιιrΕμιι ντι)πιας ΙΙΥριας

πέσΤP~)φα~ υπιΊ ()Pι)υ~. Κοι.υμπι σε φιισικες και τεΧ'l'ητέ..; "πισίνε-;". Καταβαση

του ποταμοl) με φουσκωτιι βάρι.,:η.



an:πισrιiμω Θεσσ(ΙΛΙ(Ι'; Τμιiμα iv1IlX(IVIl\(iJV XωΡOHl~ί(ι.; ΠΟΛεΟ&(1μί<ι;

& ΠΙ:ΡIΨιόρειrΙl\)1'; Anί.πτιι~η;

]

]

]

J
J

4. MotocΓOSS Και tnountainbike στο δασικό οδικό δίκτυο της περιοχlΊς

Για τις δραστηριότητες δεν υπάρχει υποδομ11, εκτός από το κέντρο canoe ka)'ak.

αλλά οργαν(ονονται από ομάδες ανθρ(ί)πων με ιδιωΤΙΚΙ1 πρωτοβουλία ή από συλλόγους

ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας αξιοποι(!)ντας δικό τους εξοπλισμό.

Όπως αν(1φ{;ρθηκε ιφσηγουμι':ν(ος. η διευρυμένη κοιν()τητα Ασπροπυτ{φου

\\\ι1f!t';n:ι 1;\'(1 πl.οlΊσlο φυσικ(Ί κω πο/"ιτιστικι) αJ'[()θεμιι IΚΙ1\'ί') \'ί1 i1π\)tε)J;σεl τη βάn:η

μιu; αειφΟΡΟΗ τουΡlστικιΊ; α\'άπτυξη;, Από την άλλη όμως. &ιιυτιστι;)Οηκε ότι τόσο οι

τουριστικές υποδομές. όσο και οι δράσεις για την ανάπnι~η του τουρισμού δεν

Βρίσκο\'ται σε αντιστοιχία με τις δυνατότητες τις περΙΟΧΙ1ς, [πειδl1 ο τουρισμός

δύ\'αται να αποτελέσει πηγΙ1 απασχ6l.ησης και εισοδημάτων για τους κατοίκους της

περΙΟχ11ς απαιτείται σίιμπραξη όλων των εμπλεκομένων φορέων και η συμμεΤΟΧΙ1

των κατοίκων και του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της περιοχής για την

itrH)(i)eIγnl του αλλά χρειάζονται και κάποια μΙφα - να θεωΡ11σσυμε 6ηλαδ11 κάποια

[~!H'HK(:Ι σημΕία 6ρ<'ωης για την τσυριn:ΤΙλ11 ανάπτυξη Η.ιν ()\κισμ(ί)ν αλλά και της

ευρύτερης πεΡΙΟΧ11ς μελέτης.

Ι α μέτρα ~ δράσεις είναι:

Ι, Δράσεις προβολ11ς της περlOχ11ς - προγράμματα κατάρτισης.

Πρωταρχικός στόχος ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακοίl προγράμματος. πρέπει

να είναι το άνοιγμα σε νέες αγορές στο εσωτερικό, Επομένως. θα πρέπει να γίνει μια

σΗντονισμενη διαφημισΤΙΚΙ1 καμπ(ίνια με σαφείς πρoσrινατoι.ισμo(ις όσο αφορα τυ

it~:<iio (~rιΊ.n:η; της. 1'(1 \\ια6ϊκτυο αποτελεί {:να σημαντικ(') εργω.είο i')r(ισης ιφος την

ι-:ιιτι-:οf:!11\'πη (ιιιη" Μι: II(ιπη ΤΟΗ"; Π(11)Ι1πc'ιν(!] πι)o[).ι.ημωιrrμυι'ι..; ιφοτείν()ντHl οι

συγκεκριμΙΟ\'ες6ρ(ίσεl;

u Ι 11 προβολil της περιοχής σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, Ι Ία την οργάνωση

μιας ολοκληρωμένης πρότασης προβολής και δημοσiων σχέσεων προτείνονται τα

παρακάτω σημεία:

1, ~υμμετoχές σε εκθέσεις τουρισμού

, Οργάνωση και εκτέλεση itOAlncrnKet)v εκδηλ(οσεων

.) Έκδοση τουριστικού οδηγού και ενημερωτικ(ον φυλλαδίων για την

EC11;rIJr~;rIjn:ll nljV επισκεπn;)ν,

( hΙ1(1C1φάνταl'(l\\ 20(2)

Ί~δη πάντως λειτουργεϊ ιστοσελίδα ( \';'\λ;,\';'.aSΡΓΟΡOlanιοs.οrg ) που έχει ως σκοπό

την προβολή της περιοχής και την ενημέρωση των επισκεπτι!)ν αναφορικά με την

προσΒασιμότητα, την διαμον1ί, τα αξlOθέατα. της πολιτιστικές δραστηριότητες που
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6ιopyav(r)VOVΤCll κω την ιστορία της περlOχής. Ωστόσο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός

ι)τι πρ6κειτω για μια πηγlΊ πληροφΟΡΙι!Ν που είναι σχετικά ίιγνωστη ακόμα Κα/. τους

ι-:ωΩικου..; τη~ rccplOχιΊς.

βι Ει-:παί6ευση - κατίφτιση του πληθυσμού που θέλει να ενασχοληθεί με τον

τουρισμό. Πρωταρχικός σκοπός είναι η ανάπτυξη και εξειδίκευση στην παροχή

υπηρεσΙCί)ν υψηλού επιπέδου καθιος και η διαμόρφωση μηχανισμ6)ν άμεσης

εξυπηρέτησης.

fI εμπειρία που υπάρχει στην περιοχιΊ είναι οσοσδlΊποτε πολύ χαμηλlΊ έτσι Οα

ιΊταν καλό να αξlΟποlηΗεί η εμπειρία που tJnrιpxel σε γειτονικές περιοχές. όπως του

Μπσι1βου. δημιοιφγc')νπι-; δίι-:τυα συνεργασως ακ6μα και σε επίπεδο επlχειρlΊσεων

προκειμr:vου να 6ημlO\ιργηΗεί μια βάση για περαιτερω εξειδίι-:ευση των

ενhιαφερσμr.ν(i)ναι:; αυτό τον τομCα.

J Αξιοποιηση των δυνατοηΊτων αναψυΧιΊς που προσφέρει η περιοχή. Όλες οι

δραστηριότητες που 11δη λαμβάνουν χιορα στους οικισμούς μπορουν μέσω της

οργάνωσης και του προγραμματισμού να αξιοποιηθούν.

Έτσι προτείνετε:

• ΔημlOυργία δικτύου τουριστικ(ον προορισμών για το σύνολο της κοινότητας και

το σύνολο πl)ν τουριστικιον της προϊόντων. σε συνδυασμό με δημιουργία

τουριστιι-:οί) χ6ρτη και διανO~1l1 αυτοί) σε κομβlκι1. σημεία της περlOχ)Ίς·

• Δημιουργία ορειβατικού συλλόγου. Ο σω,λογος αυτός μπορεί να δlOργαν(ονεl

σεμιν{φια για όσους θα IΊθελαν να γίνουν μέλη του ι-:αι ι-:ατόπιν εκδρομές στα

ΥΙJρω βουνά αλλά και περιηγlΊσεις στην γίφω περιοχlΊ ακολουθ(οντας τα

μονοπάτια. θα μπορεί ακόμη να συνr.ργ(ίζεται και με άλλους συλλόγους ίδιοΙ)

(NΤΙKεψένOLι (Ίπως εiναι ο ορειβαnκί)ς σύΛλογος Τρικάλων ή ακόμα και με

συλλι:ψ)υς 6ιαφορεηκού Ενδιαφi;ροντος ΠΟΗ μΠΟΡ(J1Jν όμως να εκμεταλλευτοί)ν

ης δυνατότητες που παρέχει η πεΡIOΧ)'l_ ι'Jπως είναι η μοτοσυκλεησηΚΙ1 λέσχη

t ρικάΙ,.ων ιΊ διάφοροι φυσιολατρικοί σύλλογοι.

• Διοργάνωση ποτάμιων δραστηρlOη1των. Οι δραστηριότητες αυτέ, μπορει να

είναι ψάρεμα σε συγκεκριμένα σημεία του ποταμού. κολύμπι ιόπου με βάση

τους κανονισμούς επιτρέπεται) και άλ/α σπορ. Οι δραστηριότητες αυτές δεν

χρειάζεται να κινοι)νται μόνο γύρω από την ακτίνα των aeIcIl!lK(j)v

δραστηριοηΊτων. Η δημιουργία ενός πολιτισηκού συλλόγου που θα

(iιοργαν(ι>vεl κάΗε χρόνο συγκεντρ<ί)σεις. κάποιο φεστιβ{ιλ χοροι). συναυλίες
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ι-:Χπ. μποrεί να «διαφημίσει» την πφΙΟΖIΙ ι-:ω σε (1λλο\)-; επισι-:έπτες ι-:ω δχι μόνο

σ' αυτοίις που κατάγονται από τους οικισμούς της nerΙOX1·lζ.

• ΓJΙ1(lβO).ll των θρησKευτιι-:(ίnι εορn;)ν που συνοδεί)ονται από την διοργcινωση

παραδοσιακ(;η' πανηΥυΡΗ;)ν ι-:uι αποτελούν έναν από του-.; σημανηι-:<'Jτεrου..;

λόγους μαζn..ΊΙς προσέλευσης ντόπιων. Οι ευκαιρίες που παρέχονται από τέτοιου

είδους δραστηριότητες τόσο για μελέτη της λαογραφίας της περιοχής όσο και

για διασκέδαση είναι ένας παράγοντας που χρήζει αξιοποίησης.

Για να υλοποιηθούν όμως όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουνε γίνει και οι

Κ'ατάλληλες ενέργειες όσον αφορά τις υποδομές είτε αυτές είναι τεχνικές είτε είναι

κοινωνικές. Οι υποδομές Οα αναλnΟοίη' παρακάτω.

Είνrn γνωστό ότι οι σημερινές κυρίαρχες τάσεις αναφορικά με τη διάρθρωση

της παραγωγικής διαδικασίας. αποτελοί)ν η εντε1νίηιενη παγκοσμιοποίηση των αγορ(ίΝ.

η απελευθt;ρωση των εμπορlκ(ίΝ φραγμ(ίΝ κω η κίνηση του κεφαλαίου και της

τεχνογνωσίας. Όλα τα παραπάνω οδηγοί)ν σε αύξηση της ανεργίας στην γεωργία.

εντατικοποίηση του φαινομένου της πολυδραστηριότητας. αί)ςηση της εξάρτησης από

κrατικι':ς και ι-:οlνοτικές επιδοηiσεις και. εν τέλει μείωση της βιωσιμότητας των

Υεωργlκιl)ν επlχεφιΊσεων. ι-ι πεΡιοΧιΊ δεν έχει τα στοιχεία εκείνα που ~α την οδηγιΊσουν

στο να στηρίξει την οικονομική ευημερία της στην γεωργία. Οι απδτομες κλίσεις του

εδάφους κω ο περιορισμός της δυνατότητας παραγωγής μόνο για λίγους μήνες το

χρόνο και μάλιστα εΠ1κεντρωμένης σε κηπευτικά προΙόντα για οικιακή ΧΡιΊση δΙΎ

αφήνουν πολλά πφιθ(ίψια ανCιπτυξης.

JJ κτηνοτροφία αποτελεί napaOOcrll1K() τομέα απασχόλησης για την περιοχή.

Χαρω.:τηριστικι) τη; σημεΡI\'lΊ-; κατάστασης όσι)\, αφορά τ11" πηνοτροφία αποτελεί η

αμετrίλλευση απο οιl(ογενεlακές <ψον(ΊδεςΗ παραγωγ1iς. τα προβλllματα που

σημιουργΟI"ι\' οι έ\'τονες καιρικές συνfiI1κε..;. ο νομαδικός xapaKtJira; και η μη ύπαρξη

της κατάλληλης τεχvn":lΊς υποδομιlς. Στον πρωτογενl; τομέα ασχολοί)νταl κυρίως οι

κάτοικοι που ανlΊκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες συνδυάζοντας και άλλες

οραστηριότητεςγια να μπορέσουννα αποκηiσουν (\Ηοσιμο εισδδημα.

Η πρόταση για τον πρωτογενιΊ τομΙ:α αφορά κυρίως την τυποποίηση των

7φοϊ6\'των. τα οποία μπορούν να πωλούνται είτε άμεσα στους επlσΚt;πτες της περιοχη.;

είτε εμμεσα σε καταστl'Ηιατα του νομού. Λειτουργώνταςστα πλαίσια της κοινότητας οι
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αγρι'Jτες και οι κτηνοτρόφοι έχουν τη όυνατότητα σι')στασης ομάδ(,)ν παραγωγ(ί.:ιν οι

οποίες θα τυποποιοlΊν τα προϊόντα τους και θα τα πωλοί)\' σε ειδικά περίπτερα σε όλη

την έκταση της κοινότητας. Μάλιστα είναι στην πλειοψηφία τους προϊόντα υψηλllς

πolότητα~ που ο π(φαδοσιακός τρόπος παραγωγllζ τους με αγν(t υλικ6 τα καθισηΊ

16ιαίn;ρα (Νωγωνιστικά στην ευρύτερη αγορά ΚUΙ ικανά να παράσχουν σωυ::

τωραγ(ι)γοl\ κάτι παρωrάνω απ6 απλcος {~να !11<ί)σιμο Εισόδημ(l.

Οι ευκαιρίες που δίνονται σΙ1μερα σε συγκεκριμένα προΥόντα. από

συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένο τρόπο παραγωγΙ1ς είναι ένας παράγοντας

που διαφεύγει της προσΟΧ11ς των παραγωγών της περιοχι1ς. ΊΞτσl ο βιολογικός τρόπος

με τον οποίο παρασκευάζονται αρκετά προΥόντα 11 η προστασία της ονομασίας

προcλcυσης nPClrcl να έρθουν στο επίΚRντρο και να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση των

προΥόντων ως «ανωτέρας ποιότητας» και να καταστοί)ν ακιiμα ανταγωνιστικότερα.

ΤΟ.ος. θα ΠΡ{;ΠΕΙ να δοθεί lbtCtiIεrll {:μφαση στην ClrIμrIjJtp(o)GI] και κατάρτιση

των ν~:ων που είνω όlαn;Αειμ{;νOl να ασχοληflούν με την παρ(tγωγιΊ. Πιο συγκεκ.ριμ{;νl1.

Οεωρείται ως απολίnως απαραίτητη μια συνολικll πρόταση σίιvδεσης του αγροτικού

XllJPOU ι.:αι του πληΟυσμού του με την εκπαίδευση. την κατάρτιση και την επιμόρφωση

του ι)σον αφορά τους τρόπους αξιοποίησης των προσφερ6μεν(ο)ν μέσων από τις

αρμόδιες υπηρεσίες.. 6πως επισης "αι για τους τρόπου..; χρηματοδότησης ι.:αι

yr.VlKliΤCPIl"; υποσηlριξης που μποροί)ν να έχουν. Κάτι τέτοιο θα ιΊταν εφll\tό με την

οργάνωση και τη διεξαγωγιΊ σεμιναριων σε συνεργασία με τα υπάρχοντα Κέντρα

ΕπυγγΕλματικιΊς Κατάρτισης που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο νομού. αλ/ά και τη

θέσπιση κινιΊτρων για την παρακολούθηση τους. τη συνεΧ1ί ενημέρωση σε διάφορα

ζηηίματα όπως η βελτιωση της ποιότητας των προϊόντων. ο αγροτουρισμός. οι

πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζονται απδ την I-~.I:::. Κ.λ.Π.

5.~ :nΊριξη τl]~ επιχειρηματ\lοΊς δραστηριότητας και κυρίως των ΜΜΕ

Η στιΙριξη των υφιστάμενων επιχεΙΡ11σεων στην πr.ρlOχlΊ και η προσέλ"'1.)οη

νr.ων είναι ι':να Μ)σκολο έργο που προίίποθέτεl καπφχllν την πλlΊρη εκμετάλλευση

\)λων των ΠΑωνΕt\:τημάτων που διαθέτ!::1 η ΠΙ:;ΡΙΟΧ1ί. :8 ότι αφορά τις μικρομεσαίες

επιχεΙΡ1Ίσειι; (ΜΜΕ) πιστεύεται ότι η ανάπτυξη roυς πρέπει να στηριχτεί περισσδτερο

στην διαδικασια σωστιΊς πληροφόρησης και ενημέρωσης . .Με τα νέα δlεθνιΊ οικονομικά

ί)εδομένα και την ανάπruξη του παγκόσμιου ανταγωνισμού η πληροφόρηση έχει

αποl\τιΊσει τέroια σημασία (ί)στε να θεωρείται ίδιας αξίας παραγωγικός συντελεστιΊς με
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τους Φυσιιωύς πδρους και την εργασία. ~τα σημφινά πλαίσια παραγωγΙΚΙΙζ

δραστηριότητας το επίπεδο, ο χρόνος Ι....ΙΗ η ταχύτητα της πληροφόρησης είναι

σημαντικοί παράγοντες για την επιβίωση κω την ανππτυξη όχι μόνο των ΜΜΕ αλλπ

και όλων των δραστηριοnιτων που κινοίιντω μέσα σε μεταβαλλόμενα ιί ανταγωνιστιι-..:C{

πλαίσια.

Οι (iιι-;θν~;ί~ εςελίξεl~ στι~ τιμές. στον ι)γκο και στις τεχνολογίι,:ς της παραγωγιlς.

οι σηιιανΤΙKι'Hατε~ αποφάσεις σε εΟνικό. ευρωπαϊκό και δlεΟνέ,; επίπεδο καΟιί)ς και οι

ι-..:λαδικέ,; εξελίξει,; αποτεΙ ..()1)γ απαραίτητα στοιχεία για την λιιψη αποφάσεων και την

καλύτερη ένταξη των rOltIK(;jV παραγωγlκci)ν ομάδων στον εθνικό και διεθνιι

καταμερισμό εργασίας. Αυτό που συνιιθως συμβαίνει στις ΜΜΙΞ είναι ελλlπιις

ενημέρωση σε θέματα κινιιτρων και αναπτυξιακ(i)ν νόμων. τεχνολογικών εξελίξεων και

διαφόρων ζητημάτων, όπως αυτό της μηχανοργάνωσης. Επίσης. επικρατεί πλιιρης

{ι,γνοια αναφορlκ6: με το πλαίσιο ση1ριξης των ΜΜΕ που έχει θεσμοθετιισεl η Ε.Ε. με

τη (iιιίφορα προγρ(ίμματα και πρωτοβουλίες που αναφι':ρονται εIΟΙΚ{1 σε αυτές.

Ο δειΊτερος άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να κlνηΟεί η ανάπτυξη των

μικρομεσαίω\' ι::πιχεΙΡl1σεων της περlOχιις είναι η αναβάΟμιση της ποιότητας του

(L\·tJP(:jltlVOlJ δυναμΙΚΌ") που εργcιζεται σε αυτές και συμμετέχει στις τοπικές

παραγ(.jγlκές δραστηριότητες. ~ημαντικιι είναι επίσης η μακροπρόθεσμη προσέλκυση

ανθρ(ί)πινου κεφαλαίου υψηλιις επιστημονlκιις κατάρτισης. ~τη Διευρυμένη κοινότητα

ΛσπροποnΊμου το ι::πίπεδ() εKπαίδευση~ "..ιμαίνεται σε μέτρια επίπεδα (ι)πως φαίνεται

(lπιΊ τιι (ποιχι.:ία της απογραφΙις της E~γE). Οι προσΠΙ1θεια συγκράτησης τou

πληθυσμ<llΊ που f:XEl αν6ΗειΊΟ επίπεδο εκπαίδεuσης και η απασχόληση του στη περιοχιl.

αποτελει βασικιι προϋπόΟεση για την εξασφάλιση ποιοτικά ανώτερου εργατικού

6υναμl"ού και για την αναπτυξιαΚ11 πορεία της περιοχής.

Ο τρίτος άξονας ενίσχυσης των ΜΜΕ συνίσταται στην συνεργασία μεταξύ των

επιχειρl;σεων και τη δημιουργία ενός συντονιστικού φορέα που θα τις υποστηρίξει. Ο

ρόλος του φορέα αυτο") θα είναι καταλυτικός όσον αφορά την ενίσχυση των ΜΜ[. EYci)

η ίδρυση του θα πrέΠf:1 να αποτελεί προϊόν συναίνεσης και

νrι lιπολαμβ(Ί\'I:ι κοινωνlκι;ς ,,'αι πoλΙΤlΚllς υποστιιριξης τουλάχιστον στο τοπικό

ι:πίπ~:6(), () φορt;(!ς 8(1 ΠΡΙ::ΠΕΙ, επίσης. ν(! είναι στελεχωμ{;νος με (1τομα υψηλιίς

κιπάιηισης. με ΕΠlστημονlκι':ς ",ω δωικητι",i;ς ικανότητες. yv(i)crre.; του θεσμικού

πλαισίου της δημ()σlα~ διοίκησης και της Ε.Ι--:. Ι Καραφάνταλου. 2002)

11 ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρησεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικιι

για την περιοχl; καθ(iJς είναι αυτές που συμβ<lυ.ουν KUΤαλυΤΙK(ι στον τομέα παροχιις

Mltί.OI)YCΙIJρα~ Γlύιργo~ Ε3ω,ο:;: 2006 8.:'i
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υπηρεσΗί)ν. τουριστικών ξενοδοχειακό)ν και εστίασης και δημιουργούν σε

συνδυασμό με την τουριστικι'1 ανάπτυξη ένα ολοκληρωμένο προφίλ για την περιοχl'1.

~υyxρόνως όμως είναι και ένα μέσο απορρόφησης του τοπικού πρωτογενοί)ς

προϊcwτος αλλ{ι και του ανθρci)πl\'ου δυναμικοί) της πεΡιοΧι'1ς και μπορεί να

ηποτελΙσει ~:τσι εrγιιλείο συγΚρΙ1τησης του πληθυσμοί).

5."; ΠoλιnKέ~ 6ιuτιΊρησης πσραδοσlUκού κτιριακοι) αποΟέματο; τη.; Ilεριoxl'1~

Π(φατηρείται δτι στα χ('φι(( της πεrlOΧι'1ς το από!-lεμα παραδοσιακ(ί)ν κατοικιιίΝ

μειιi)νεται Οιαχρονιι..:ά. καθιι)ς ποlJ"ά Εγκαταλειμμένα σπίτια δεν αντέχουν στον χρόνο.

Για τον σι..:οπό αυτό προτείνεται ένα πρόΊραμμα διαη'1ρησης του παραδοσιακού

ι..:τιριακού αποθέματος. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα αποτελεί ειδική δράση του

μηχανισμοι) προβολι'1ς. θα επιδιcοκει την "υιοθέτηση" συγκεκριμένων παραδοσιακ(ον

κτφίων από μεγάλες Ελληνικές f.πιχεφl'1σεις (π.χ. ης μεγαλύτερες βιομηχανικές και

εμπορικέ.; επιχεφψτεις. αΗ.ά και τις τράπεζες). οι οποίες αφοι) τα επισκευάσουν Οα τα

χρησιμοποιοι)ν για ξε .....οιφαση κω εργασία των στελεχ(;}\' τους 1'1 για φιλοξενία πελατιί}\'

αιλ(ί και εκΟηλ(iισεις. Η δράση αυηΊ. που απαιτεί την καταγραφι'1 των εγκαταλειμμένων

παραδοσιακ(ί)ν κατοικι(;)ν και του ιδιοκτησιακοι) τους KαθεσΤCίHOς. αποβλέπει αφενός

στην διάσωση της πολιτιστικι'1ς .....ληρονομι<ις της πεΡIOΧι'1ς και αφετέρου στην CittKTacrll

(και διαφοροποίηση) του τουριστικού της προϊόντος. Επιπρόσθετα στη διαη;ρηση του

παρΟΟοσΙΙΙΚΙ)1', ι..:τιρωκοι'ι αποθt~ματος (;)στε νιι διασωθεί η ιστορικι;. πολιτιστη,Ί'1 ι..:αι

flf"Xln:I,:ΤO\'lk:ll ,,·ι.ηrο\'ομΙf1 της ΠΕrιοχl;ς. μπορεί \'α συμιιω~;ι και η α"ιΊι.:τηση ι..:τφίιι)\'

γω σπ;γιιση oη~ωΤΙKΙI)\' υπηρεσ\{l)ν. γΙ(.( πολιτιστικέ.; λειτουργίε.; και συνέδρια. ~Τ(1

JJαΟμό που οι επιχεΙΡιΊσεις μποροι)\' να αξlOΠΟI1;σουν την δrάση αυτlΊ και για τις δικές

τους ανάγκε.; προβολ11ς (συμμετοχι'1 στην διάσωση παραδοσιακών κτιρίων). εκτιμάται

ότι μια μεθοδικι'1 και προσεκτικι'1 προσέγγιση του θέματος θα μπορούσε να έχει

ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που απαιτεί άμεση λι)ση σχετίζεται με το

χαρπκτηrισμό ω;; παραδοσιακ(ί)ν ορισμένων κοινοτικ(ίΝ διαμερισμάτων. Ο

XHra"'TllI)\(}"~H')~ ιιιιτιΊς ~:ΧEΙ ως Ι-+ΕΤΙΚΙ"ι σΤΟΙΧΕίιι τη ()ιιιτιιρηΩη και προστασίιι της

ιφχιn:πιι\·ι".:IΊ..; '....ί.Ιιlι\J\-ομιι"ις I(UΙ τι')\' τοπίι,)" μ~; θΗικι:ς t:πιπτιl)σΕις ""υl στον τοι.φισμ(Ί.

όμω..,. επι!.1u:ρΙI\'εl υπερβολΙ""ά το κί)στος κιιτασκεωΊ.:; και επισκευι1ς των σπιτι(~\' με τιι

παραδοσιακά πρι'1ηιπα κω προκαλεί τη δικαιολογημένη δυσφορία των κατοίκων. οι

οποίο! καλοιΊ"ται να πληρ(j,σουν για ένα αγαθιΊ το οποίο ως ένα βαθμιΊ έχει και το
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χαραΚΤΙ1ρα δημόσιου αγαθοί), Ως βέλτιστη λίJση για την αντιμεΤCί)πιση του ζητήματος

αυτοί, θεωρείται η προσπάθεια για οιασφάλιση χρημαΤOδOΤΙKCΊ)ν ενισχίJσεων CΊ)στε και ο

πrιl")(f~σrψtΙ":l)ς χαραl\ίηρισμός να διατηρηθεί αλ/ά και οι κάτοικοι να ελαφρυνθοίJν.

5,5 A~ιoπ()ίηση τη)ν Eιφ<')παϊ~όN Προγραμμάτων και ΠρωτoβoυλιιJN,

Ι J 1-:.1-:, χρηματοδοτεί το τοπικό επίπεδο μέσω των δράσει;)ν της γα την άσκηση

της ΠεριφερειαΚl1-; Ι ΙολlΤΙΚ11ς, Οι μεταρρυΟμίσεις της ΚΑ! Ι οι ρυθμίσεις τον

κανονισμιj)ν (π.χ. για την εμπορία και μεταποιηση αγροτικ(ί)\! προϊόντωι!. )ta Την

πρ,)(ϊ)Θηση Κ(1\ σ1Ίμα\'ση προϊόνη,)ν ποιότητας. και η κοινΟΤΙΙ-:11 ΠΡ<'Ηοβουλία LCADCR

-;- μποροί)ν \'Η βοηθlΊσΟΗν την ΤΟΠΙΙ-:11ι-:οl\,ωνία \'Η τεθεί σε αναππ)ξlΗκlΊ φοχιά,

Για Τη\' CHpi)rr.Pll πι:ριοχιΊ της Πίνδ()υ στο νομΩ υπ{φχι:ι 11δη μελέτη του

ΚΕΝ.Α.κ.Α.Π που αφορά τις δράσει.; της κσινΟΤΙΚ11ς πρωτοβουλίας LEADER για τον

αγροτικό τουρισμό αλλά μι:':χΡΙ σΙ1μερα δι:ν υπάρχει καμία εφαρμοσμι';νη πρόταση

τουλάχιστον μέσα στα όρια της κοινότητας (προσωΠIΚ1Ί συνέντευξη από τον κ. Ι)άπτη

Σ.). Οι όποιες δράσεις πρόκειται να προταθούν από μελέτες υλοποίησης της

πρωτοβουλίας LEADER + στην πεΡΙΟΧΙ1 δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες κι

αυτό διότι μέσω της πρωτοβουλίας LCADCR + επιχειρείται ο σχεδιασμός και η

υλοποίηση ενεργει(;~\' που στηρίζουν τη "διαφοροποίηση της π(φαγωγ1Ίς και των

μέσων" γΙΙ1 τη δωΤΙ1ρηση μιας ζωνΤCΙ\'IΊς κω παραγωγlΚΙ1ς υπαίθρου, Την ποΑΙΤΙΙΟ1

j~()1'ιληση (Ι\)Ί11 εκφrάζεl κω η AGENDA 2()()() (Jπως εξειδlκεί)τηκε απι) τον Κανονισμό

1~6ω99. στα πλαίσια του οποίου θεσπίζ~:ται πρωτοβουλία για την αγροηκιΊ ανάπτοςη:

J.EA[)I-:R+. f-:κτ{)ς από την ενεργl; συμμεΤΟΧ11 των κατοίκων των ορεινιίΝ περισχιί)ν σης

προσπάΘειες ανάκαμψης της πεΡIOΧι1ς. τον προσανατολισμό της απασχόλησης προς την

πσλυδραστηριότητα. τη δημιουργία EIaΙPIK~JV σχέσεων σε κάΟε πεΡlOΧΙ1 παρέμβασης

και nl\' ενεργ()ποίηση της ενδογενούς ΤΟΠΙΚ11ς ιδιωΤΙΚΙ1ς αποταμίευσης που θα

αποτελέσει βάση για την αυτοχρηματοδοτοι'ψενη βιcί)σψη οικονομικιΊ ανάπτυξη.

προτείνει και την ανάπτυξη συνεργασ]())ν σε εθνlΚt1 ι; κω διακρατικό επίπεδο

(δικτι')ωση των περιοχιί)ν) που θα βοηθιΊσουν με την ανταλλαγΙ1 ΓVιoσεων και εμπειριci)ν

στην ανιιπτυςη της περιoΧΊlς.

Η τελευταία αυΤΙ1 δράση που προτείνει η πρωτοβουλία δύναται να

χρηματσδοτηΟεί και από το Ευρωπαϊκό 'Ι'αμείο IlερlφερεlαΚ1;ς Ανάπτυξης (ΕΊΤΙΑ).

~ύμφωνα με το άρΟρο J του κανονισμού για το f-:T1IA περίπου το 1 ~/() των πόρων του

διατίl4εται σ' ιωτέ.: ης δράσει.;. Μπορεί να είναι Ε\'έργειες μιι-.:ροl') Ι-..ιφίως βεληνεκοί)ς 11
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μελέτε..; που πρέπει αφενός να προωθοί)ν τη συνεργασία ανάμεσα στους συμμετέχοντες

διι.;:αιούχους φορείς (τοπικές και περιφερειακές αρχές και οιι.;:ονομικοί και κοινωνικοί

εταίροι) και αφετέρου. να διακρίνονται για την πρωτοτυπία τους Μέχρι τ<ορα έχουν

ΠΙ10ωθηΘcί. αλλCΊ και εξακολουθούν να προωθούνται μια σειρά δpCΊσεων ενίσχυσης των

Ι1δη υφισnJ.μενων αλλά και δημιουργίας νέων δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε πόλεις

και περιφέρειες. όπως τα προγράμματα Ρ CTE.

RI-:CTJΊ::. ΕCΌs/ουVΕRΤUΗ.ΕΚ.α. (Tnternet: www.Ciνίtas.gr.ΕΙιΡrοgraιηs/a03.11tιη )

5.6 βελτίωση των υποδομιiJν

Η ω')ξηση Τ()1) ίφιθμοί) των κατοίκων KaeriJ'; και η δημιουργία νέων αναγκό)ν.

(ιί.υ·( πολύ περισσnτr.ρ() η αvιJ.πτυξη του τοnρισμοί) πρ6κειται να δημισυργιΊσουν μια

σΕ1Ρ(ί. ιιπι') νΙ:;ες (ινάγκες για την προστασία του φυσικού κω δομημένου

πιφιβάλλοντος κω την [~ελτίωση των υπηρεσι(l)V προς τους κατοίκους και τους

επισκέπτες. ~τo σημείο αυτό δεν Οα πραγματοποιηθεί κάποια εκτενής αναφορά για το

δίκruο των υποδομών, αλλά Οα προταθούν κάποιει; βασικές δράσεις οι οποίες Οα

λ{ιβουν χιίφα στην πεΡIΟΧιΊ έτσι (οστε να βελτιωθεί η συνολικιΊ εικόνα κοινότητας. Η

βελτί(ηση αυηΊ πρέπει να γίνει όμως όχι μόνο στις τεχνικές υποδομές αυ.ά και στις

κοινω\'lκές υποδομές.

5Λ Ι TEXVIl-.:l1 ΙJποοομΙ1

Α) οδικό δίκτυο

Αρχικ{ι Αα πρέπει η ορεινιΊ αυTl1 πεΡlOΧΙ1 να συνδέεται με μεγάλα ασΤΙKCι

κέντρα της ευρι/τερης περιοχι1ς. Η ολο!\Λ1Ίρωση του ηΙ11ματος του οι1ι!\ού δικτύου για

σι)νδεση μΓ. το Μέτσοβο. μπoρr.ί όχι μ6νο ν(ι συνδέσει την ορεινΙ1 αυτή περωΧιΊ με τις

πω,.ΕΙ:': Η')\, ΤΙ-'Ι"'('ιl'ω\, και της Hπ~;ίρoυ. αλι.{ι με το\' σ\ινδι)(:ισμl') κω Τ1]\'

ΙΓlισψι)Τ(ιίηπη Ηλλ(')ν οΩΙ,Ν (Εγνατία σδ()ς. 1,)\,lα οΑίις. ΠΑΘΕ. ε.Ο. Τρικάλων

Άρω..;) να συνδέσει αυηΊ την πεΡιοΧιΊ με μεγαλύτερες π6λεις του εσωτερικού.

Κατοπιν με συνδυασμό των παραπάνω και των αερολιμένων και λιμένων.

μπορεί να συνδεθεί η περιοχιΊ και με αστικά κέντρα που βρίσκονται εκτός εΘVΙK(IN

συνόρων.

ΤμιΊματα του κεντρικού οδικού δη.--τύου της περΙΟΧ11ς ακόμα και σ11μι:ρα

απ()τcλoύντω από χωματΩδρομο και ο κίνδυνος των κατολισθΙ1σεων κατά μlΊKO~

88



ΤμιΊιω Μιυ:ω;ικων Xωρσωςίr1.; ΠολεοδομίΗ';

& ΠI:lιιφf:ρf.IΗκίις Aνάί!τιιξl]~

1

μεγ(ιλου τμlΊμωος του οδοστρι,ψατος δεν έχει εξαλειφθεί. Ακόμη μεταξί) οlκισμ{ον η

εΠΙΚΟΙ\'(I)νία είνω Μ)σ...:ολη γιατί και σ' αυτό το τμιιμα του οδικοί) οlκτί)ου (αγροτικ{))

δεν υπάρχουν ασφαλτοστρ(ίJσεις. Εξίσου σημαντικιι είναι και η πρόσβαρη σε διάφορα

σημεία του Λχευί)ου

::nYKEKPIμt-;va προτείνεται:

1. Η βελτίωση του εΠΙ1Ρχιακού κω όημοτικού οδικοί) δη.:τι·'Ου.

, Rελτίωση εσωτερlκιις οδοποιίας στα κεντρικά διαμερίσματα.

3. Rελτίωση και συντιιρηση δασικής οδοποιίας

(3) δίκτυο \)ορευσης - αποχέτευσης

Όπως αναφcρθηκε και στο 30 κεφάλαιο. στη Διευρυμένη κοινότητα

ΛσπροποπΊμου δεν υπc'φχουν ιδιαίτερα προβλιιματα στο δίκπ)ο πόσιμου ί)δατος.

Erynair:.; ()πως επέκτηση του ()ικτύου \)()rευσης. καθιφισμί1ς των πεπαλαιωμένων

σι.)ληνιί)σιχον, καθιφlσμΩς κω εμπλουτισμ(lς των \Ι()ητοδεςαμεν,,)ν θα πρ};πεl να {;λθΩυν

ει; πέρας προκειμένου να εξαλειφθοίΝ τα οποία προβλllμωα.

Όσον αφορά τe,ψα την αποχέτευση δεν υπάρχει δίκτυο ούτε ομβρίων. ούτε

ακαΗάρτων. Η διασπορά των κατοικ\,;)ν και οι μεγάλες κλίσεις του εδάφους καθιστούν

τη δημιουργία δlκτί)ου αποχέτευσης πάρα πολί) δαπανηΡι1. Το μόνο που θα

μπορούσαμε να προτείνουμε είναι τη μετατροπή των βόθρων από απορροφητικοιΊς σε

σηπτικοί)ς ούτως <!)στε να μην cχουμε ρί)πανση του υδροφόρου ορίζοντα. Η αποκομιδι"l

των ακαθάρτων θα γίνεται μt: ειδικά ΟΧΙ1ματα που καη)πιν θα μεταφέροντω σε κοντινό

liIOXOYIKt) κιιθΙ1Ρl<ίμl.}.

f-.KtO.; από τη λύση του προβλιιματος με τα αστικά λύματα των οικισμιί)ν.

σημαντικ6 πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περlOχ'ι αφορά τα όμβρια ύδατα. τα οποία

που..ές φορές παίρνουν τη μορφιι χειμάρρων ακόμη και μέσα στους οικισμούς

ίφοξενιί)ντας υλικές ζημίες και προβλι'ψατα ασφάλειας για τους κατοίκους. Το

πρόβλημα της διαχείριση-.; τ{!)\' όμβριων υδάτων συναντάται σε όλους τους οlκισμοί)ς

κω επιδιιι)κπιιι η συνολικιι και οριστική επίλυση του με κατασκευιι δικτί)ων για τα

όμβριιι \)δατα σε όλους τους οlκισμαί)ς.

11 κάλυψη του Διιμου με μέσα μαζικής μεταφοράς γίνεται κυρίως από και προς

τα Τρικαλα και την Καλαμπάκα. Δυνατότητες μετακιν11σεων για εξυπηρεηισεις δεν

\1πάρχιιυν από την κοινότητα πrος την ευρί)τερη πεΡιοΧι1. [ίναι εμφανής η ανάγκη
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βελτίωση.; τη,; ε\'δo-δημOΤΙK11ς/ασΤlΚ11Ι; συγκοι\,(,)\,ίας μεταξύ των διαμερισμά!(ο)\' και

κυρίω,; Πl10ς την έδl1α.

Οι εξυπηρεηΊσεlς απο μέσα μα~ΙK11ς μεταφοράς κοινότητα Ασπροποταμου

γίνονται μόνυ απι) λεωφορεία του υπεραστικού κη::Λ, με αφετηρία και προορισμό τα

Τρίκαλα και τη\' Καλαμπάκα. "[να βι1μα προς την κατεύθυνση της καλύτερης

διασύνδεσης μεταξύ !(ι)ν κοlνοηlτων είναι η δημιουργία συσηΙματος μαζlκιΊς

μr.τrtφοράς γιη το εσωτερlκιΊ της πcριοΧιlς. Προτείνεται λοιπόν, κατ' (φχιΊ μελέτη

σκοπιμότητας. βιωσιμότητας και οργάνωσης. και κατόπιν υλοποίηση. ενός τέτοιου

ηυηηΊματος που θα παίρνει ΙJπόψη την μlκριl κλίμακα των οlκlσμ(Ον. την προς το παρ6ν

μEιωμ~:νη αλ/ηλΕπίδραση των σικισμών μεταξύ τους, είδη μι';σων (π.χ. μίνι 11 μάξι

μπας). δυνατότητα μερικιΊς ενσωμάτωσης ταξί σ' ένα τέτοιο σύστημα, συνεργασία με

Κ'Ι'ΕΛ. δυνατότητα ανάπτυξι1ς του σε συνεργασία με γειτονικούς δι1μους.

5.6.2 Κοlνιl)\'IΚ11 υπσδ(ΊμιΊ

::'τη 61}:lφ\)μ~:νη κοlνιΊτηΗΙ ΑσΠΡΟΠΟΗίμου υπιχρχουν ,,/ιποιες κοινωνικές \)π060μές

πο\) ~;χoυν εγKαΤΑCπιιθεί σε δl(ιφορα κοιν()τιl\α i'iωμερίσματι.ι.

Ι'α αγροτικά ιατρεία με τη μορφιΊ που λειτουργούν σιΊμερα δεν μπορούν να

καλύψουν τις ανάγκες όχι μόνο της κοινότητας αλλά και των επισκεπτών που θα

προσέλθουν στην περιοχι1. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σημερινι, κατάσταση ο οικισμοί

ΠΟΙΙ κατοικοι'ινται και κατά τους χειμερινούς ~111νες και κυρίως από ανθρόJπους τρίτης

ηλικίας. Ιχουν μεγάλο πρόβλημα ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε και τις πιθανότητες

αποκλεισμΩύ. Δυστυχ(ι)ς το μέγεθος και ο πληθυσμός της πεΡΙΟΧιΊς δεν επιτρέπουν την

κατω'ΊΚf:IJlΙ ιι.ιφIΚ(l1·) Kf:vrpOO. Εί\'αι όμως εφικτά η δημιουργία laΤPEI6JV στα KoινOτtKα

όιαμφίσματα και η συνεχιΊς επιινδρωση με ιι.ιτρούς, η rSΕλτίωση της ΙJποδομlΊς τους

καθ(ος και η αξιοποίηση των δυνατοηΊτων Ενημέρωσης και προληπτικιΊς ιαΤΡIΚ1Ίς.

Οπω:: τονίστηκε. η πεΡΙΟΧΙ1 διαθέτει και διατηρεί την πλούσια πολιτιστικιΊ

πιφάδοση που χαρακτηρίζει τα περισσ6τερα χ(ιφιά των ορεΙV(!Jν Τρικάλων. Ι Ι

Πf;ί,lωτέι,l(ι) ανάδειξιΊ της συνιστά ένα σημαντικό στ6χο της πολΙΤΙΚ11ς της ανάπτυξης.

δεόσμf:νοο ότι σ\)μβάλλει αφενός στην lστορlκιΊ μνιΊμη και στη διαηΊρηση της

πtιJτιΊnμα,; της ΠΙ:;ΡΙΟΧΙ1ς και αφετέρου προάγει την εξωτεΡΙ"ίΊ της ταυτότητα "αl

ι:::ί,κ\l(πικ,Ίτητα. ει6ικά όσον (~φoρά την προσέλκυση επlσκεπnl)V. Στον τομέα της

πφωτΙ:;ρω uνάi'iειςης κω αξιοποίησης της πολlnστικιΊς κληρονομιάς της περιοχιις
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προτείνεται η βελτίωση των υποόομιον που η..; υποστηρίζουν και η σωστότερη προβολι1

τους ιίJστε να αξιοποιηθούν όλοι εκείνοι οι παριί.γοντες που καθιστούν τον πολιτιστικό

πλulJτσ ένιι ε.λ"ϊΗΗικό προϊόν.

Ι--:l\"τ6ς ιιπ\.·ι η~ παριιπά,,'(Ι) δραστηριότητες (πολιτιστικές) στο διΊμο δεν εμφανίζονται

()\'ιτε αΗληηκές όραστηριΜητες. Δεν ΙJπ{φχεl καμία τεχνlκιΊ υποδομll. δηλαδιΊ ειδικοί

χ(ι)ιιοι ιί.Ηλησης. που να μποροl)ν νΗ στηρί~oυν την ανάγκη για <Ίθληση των κατοίκων

και ει6ικότερα αυΤ(I)ν των χαμηλ6τερων ηλl"Ίακιί)ν ομιί.δων ε"ϊός από το κέντρο Cίllloe

~ "a)'ah.. ΣημανΤΙ"'ό για την περωΧιΊ είναι το γεγονός ότι είναι κοντ{ι στην ελεγχόμενη

!<..'UνηγεΤIΚΙΙ πεΡIOΧιΊ του Κι)ζιακα και μπορεί να προσελκύσει τους λάτρε1ς αυτού του

σπορ. Η ίδρυση κάποιου αθλητικού συJ.λόγoυ. εκτός του ορειβατικού, και πιΟανών

κάποιου αΟληηκού κέντρου κρίνεται ως μη βΗί)σψη στην παρούσα φάση εξαιτίας των

πληΟυσμιακιί)ν περlOρισμιί)ν.

υσον αφορ<Ί την εκπαίδευση οι όποιες ΠΡOΤCί.σεlς είναι παρακινδυνευμένες αν δεν

υπάρξει αl)ξηση του πληΘυσμο!). ένα σχολείο . και μάλιστα λlΊκειο. στην κοινι'nητα

μπορr.ί να μην είναι βιιί)σψο.

5.7 Πρoτcί.σεlς για την αξιοποίηση και λΕιτοιψγll(11 οργάνωση των δασlκιί)ν εκτάσεων

τη~ οlευρυμΙνης κοινότητας Aσπpoπoτcί.μoυ

• Χάραξη κω βελτίωση υπαρχόντων μονοπατι{ί)ν για να περιηγούνται οι

επισκΙπτες στην πεΡIOΧιΊ

• napatllPJlnlrιo. σ~; εΠlλ~:γμινες θΙ::σεις. {ηριων πουλΗί)ν (τοποθi;τηση οργ{.tνων).

καΟ(;).; επίσης θέση Οέας που μπορε( να έχει κανείς πανοραμlκιΊ άποψη της

περlOχιΊ.;·

• fo..".ατασκειηι λιθόκτιστης βρύσης. πάγκοι. στέγαστρα, κιόσκια σε επιλεγμένες

Οέσεις.

• Χιί)ροl αναψυχιl,; παιδικές χαρές καΟιος και θέσεις κατασκιlνωσης.

• Χιί>ροι πληροφc1ρηση.; και ενημέρωσης

• Πη'lιl\ίΟΕς πληροφι)rηrsης ε'\:ημ(;ρωσης
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5.8 Προστασία του φυσΙΚΟΙ"j περιβωλοντος

Τμl;μα ΜηΧΙΙ\'ιl\ιίJ" λωροταξίο" Πολεοδομi(J;

.:\:. π ψlφερεωl\l;'; Α\'(:ΙΠΤIJ~η.;

]

1

Ένα από τα συγκριτικά πλεOνεΙCΤI;ματα της περιοχl;ς συνίσταται στο πλούσιο

KfH ποικίλο φυσικό περιβάλλον. καθ(ος και στις περιορισμένες επιβαρύνσεις που έχει

μt;χρl σηγμι;ς δεχτεί. Βασικός στόχος της αναπτυξlω<1ίς σφατηγllαίς είναι η βιώσιμη

ιινάπτυξη. η οποία σέβεται το περιβάλλον και το προφυλάσσει (ι)στε να παραδοθεί στις

επόμενε.; γενεές αναλλοίωτο. r{ υψηλιί ποιότητα περιβάλλοντος πέρα από την αξία που

έχει αυηί καΟεαυη) μπορεί να αναδειχΘεί και σε ένα σημαντικό παράγοντα της

μελλοντικι;ς αν<'tπτυξης της κοιν6τητας. Κυρίαρχη στρατηγlΚ1; επιλογι; είναι η

διατι;ρηση κω ανάδειξη του φυσικοι") περιβάλλοντος. η πρόληψη των μελλοντικιί)ν

ι:πιβαρίl\'σεων σπιν πl;pιοχl; και η σταδιακι; αποκατάσταση των μέχρι ΤCίψα αρνητικ(ί)ν

GrrtrrnJ)(iC(t)V της ανάπτυξης.

Με βιί.ση το"ς παραπάνω προβληματισμοιΊς μΠOΡOl'ιv να καθαrισθούν ΟΙ εξιίς

rττι)χol Ιπροτεrαιότηn:ς:

• Προστασία του δασικού πλούτου

Στην περιοχι; η υλοτομία είναι μια αναπόσπαστη δραστηριιiτητα από τη ζωl; των

καωίκων. Όμως η υλοτόμηση χωρίς σχεδιασμό και προγραμματισμό μπορεί να

επιφt;ρεl πολλά προβλιΊματα όπως αποψίλωση των βουν(Ον. κατολισθι;σεις. διάβρωση

ωυ εδάφους Κ.α. Οι βασικές ενέργειες που δύναται να γίνουν είναι οι εξι;ς:

!. ΞίJλευση του δασους. Ολοι-:λlΊρωση της ξύλευσης του δάσους από δασικούς

συνεταlρισμοlΊς της πειιιοχι'lς

Μελέτες ι-:αl τεχνlκιί. ι'φγα αντιπλημμυΡιι-:ιΊς προστασίας. Τα έργα

αντιιτλημμυρη..ι;ς - αντιδιαβρωτικής προστασίας θα πρέπει να αρχίσουν αμέσως

μετcΊ την ολοκλl;ρωση των μελετcί)ν.

• Πρόληψη κω αντιμετώπιση των mψκαγι(;)ν.

ΤΙΙ οιiση της πιφιοχι;ς αποτελοl"ι\'τω από βελανιδΙf:ς. οξΙt:ς και ιλατα και ω(

~;KΤOlιτoυ ανψ...υυν στην κατηγορία των δασ(ιΝ με υψηλδ δείκτη επικινδυνότητας. Η

εμπειρία στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. δείχνει ότι η αποτελεσματικότερη

αντιμετώπιση είναι η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη επέμβαση που στηρίζεται στην

ελαχιστοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί από την εμφάνιση της φωτι<'tς μέχρι την

ι':ναρ~η της κατάσβεσης. Επομι':νως. κρίνεται αναγκαία η δημιουργία των υποδομό)ν

......ω η προμιΊΑεω του αναγκαίου εξοπλισμού. που θα θωρακίσιιυν τη περιοΧιΊ και θα

Π,Ίλ(Ι.; 2Ωι)(,
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παρέχο\)\' τα εφι')()ια για την σωστ11 και ο/.οκληρωμένη προστασία τι,)ν δασ(ί)ν. Οι

βασικές ενέργειες που θα πρέπει \'α γίνουν στο πλαισω αυηι,,; τη..; προβλημαηι.:11,,;

είναι βασικά:

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτ(ί)ν. Η προσπάθfια)tα την

προστασία των δασ(ίΝ είναι υπόθεση όλων των πoλιτc;N. Για το λόγο

ιιυτυ θεωρείται απαραίτητη μια «εκστρατεία» ενημέρωσης και

ευαισθητοποίηση.; των πολιτιον μέσα από μια διαδικασία σεμιναρίων.

προβολιι,,; σχεηκιίn.' ντοκιμαντέρ στα σχολεία και διανομιΊ..;

(ιιημερωηι-.:(Ι)ν εντί}πων.

Ανηπυριι-.:ές ζ(ί)νες. Η μορφολογία της περιοχlΊς σε συνδυασμό με τη

σύνθεση του δάσους το ι-.:ατατάσσουν σι: υψηλη βαθμίδα

Ι:ΠΙK1\'~υνι'nητας. Για το λόγο αυτό η δημιουργία προστατι:υτικιΊς

ωτοriομιΊς με τη συντ11ρηση του υπάρχοντος δασικοί) οδικοί) δικτίJOυ κω

Η,η! ιινηπυΡΙΚΙ;Ν ζων(IΝ ασφ(lλειας είνuι απαραίτητη. ΣημανηκιΊ

προσφορά στην αντιμετιί)πιση των IΊιIPKaYl(iJV είναι οι μεταφυτεύσεις.

φρυγανεύσεις και το κλάδεμα των δέντρων, με απομάκρυνση της

υποφόρου βλάστησης εκατέρωθεν των δασικ(ί)ν δρόμων. και γενικά η

απομάκρυνση της εύφλεκτης ίJλης.

3. Κατασκευή υδατοδεξαμενών. Για την γρήγορη και άμεση τροφοδότηση

των πυροσβεσηκcI)V οχημάτων θεωρείται απαραίτητη η κατασκευ1Ί

H6ατoδ~:ξιψεν(;)\' οι οποίες θα χρησιμεlιουν ως σημεία υδροληψίας σε

πφίπτωση πιφκαγιάς.

.ι.. Ilυροφυλάκια. Απαραίτητη είναι η κατασκευή κάποιων πυροφυλακίων

για τη συνεΧιΊ εΠΙτ11ρηση τω\' δασιίη' και προμιΊΟεια φΟf1ητιί)\,

ασυρμάτων για την επικοινωνία των πυροφυλακιων με το κέντρο του

Δ1'Ηιου.

5. l"1ρομιΊθεια πυροσβεσηκ(I)\.· οχημάτων. Η προμ1'lθεια πυροσβεστικ(ί)ν

σχημ('ιτων τα οποία θα περιπολοίιv μέσα στα δάση προσδίδει ευελιξία

κω αμεσότητα σε περιππί)σεις κινδίJνου.

• Πρόγραμμα ανω,-,)κλωσης.

Οι προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος δεν πrέπει να μένουν μόνο

στα οιοικητικά ίψια του κάθε Δ1Ίμου. αλλά όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην συνολΙΚ11

ΠΡΙ1στασία ,,'(1\ στην εξοικον6μηση τω\' πλουτοπαραγωγικ(ίινπόρω\'. rι πρόταση μα~
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αφορα στην υλοποίηση ενός προγράμματος ανακί,κλωσης για γυαλί. χαρτι f\αI

αλουμίνιο. ~τo πλαίσιο του πρoβληματtσμOύ αυτού προτείνουμε τα εξιΊς:

1, Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση. Λπαραίτητη ενέργεια είναι η

ευαισθητοποίηση των κατοίκων. οι οποίοι θα f\ληθούν να συμβάλλουν

στην προσπάθεια αυηΊ. Οι οrάσεις ευαισθητοποίησης θα περιλαμβάνουν

~:ντυπo υλlκύ f\aI ειδικά δlα~ιoρφωμ{;να sranιls ενημί:ρ(,)σης.

Ι [pO~I1ΊOεια εξοπλισμού. I'Ία την πραγματοποίηση του προγράμματος

είναι απαραίτητη η προμήΟεια ειδικών καλαίσΟητων κάδων. στους

οποίους θα διαχωρίζονται τα ανακυκλ(ί)σιμα υλικά. Επίσης, απαραίτητη

κρίνεται και η προμιΊfιεια ειδικοί) απορριμματοφόρου οΧιΊματος.

3. Δημιουργία χωρων αποθιΊκευσης ανακυκλιί)σιμων υλικ(lψ. Η

συγκcντρωση των ανακυκλ(ί)σιμων υλΙΚ(IΝ και r.ιδικά του χαρτιοΙι.

Κ(lωλαμjlιJ.νεl 1[ολl') χιιφο και ΧI)Ι-:I(J.ζεταl ElδΙK~:ς εγf\αταστιι(πις

ιιποflllΚf:lι(lη;; μ{:;(j)Ι την π(;)ληση (1}; t:ταφιες πο\) ιινιιλαμl~(J.νΟΗ\' την

ΙlνUΙ\ΙH':I.ωση.

Ολα τα παραπάνω που αφορούν την ιινα",-Ι)κλωση έχουν ένα μεγάλο κ6στος όχι

μόνο εγκαταστασης (αγορές κάδων. οΧιΊματος κλπ) αλλά και αρκετά μεγάλο κόστος

λειτουργίας (ημερομίσθια προσωπικού λειτουργίας του οΧιΊματος. προσωπικοί,

αποκομιδlΊς απορριμμάτων. καύσιμα κλπ). Επιπλέον η διευρυμένη κοινότητα

Λσπροποτάμου δεν έχει αρκετά μεγάλο αριθμό κατοίκων άρα και κάποιας τάξης

μεγ{;θους απορρίμματα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η συνεργασία μεταξύ 01Ίμων της

ΠΙ:f)ωΧιΊς για τη σωστιΊ λειτουργία του προγράμματος αναK,'ncΛωσης και

ελαχιστοποίησηςτου κ()στους αγοράς και λειτουργίας.

( Καραφάνταλου. ~002)

Ακόμη προτείνεται:

• ~υνεχιΊς καΟαρισμός χειμάρρων. ρεμάτων. παραποτάμων καΟώς και των ακτιϊ>ν

του ποταμοι'ι. ειδικ(:" κατ(:" τους θερινοι'ις ~oΊνες.

• Ilροστασία των υδάτων τι,)ν χειμάρρων από λίιματα και στερεά απόβλητα.

• .Α.Π(1γι'φευση εγι.:ατάσταση~ ρυπογ6νων μονάδων στην περΙΟΧIΊ.

5.9 Δημιουργία αναΠΤΙJζlακοι> φορέα

Το πρόβλημα που εντοπίζουμε στο σημείο αυτό αφορά το μέγεθος της

κοινότητας και τίθεται το θέμα αν θα μπορούσε μια αναπτυξιακιΊ εταιρεία να

Βόλο: ~006
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λειτουργιlσει αποτελεσματικά στα δρια της. ~I)μφωνα με τις τελευταίες επικρατούσες

αποψεις για το lχΊλο '("(ι)ν ω'απτυςιω...:(!)\,' εταιρειι;)ν και τ() πεδίο ευθίινης τους.

Ηι:ιιφ,:ίΠIl ι)η ω...:όμα κω το r.ninr.i)O του \'ομοι) εινω (tpKr.rri μικρό για να μπορέσει

μιrι η:τοω εταφΓοία \'α ι.ειτ()lιργιlσεl σωσπ'ι. ~ηl\' ευρίιτερη πεΡιοΧι1 του Νομού

Τrωιλων υπάρχη η παιρεία ΚΕΝ.Α.κΑ.Π. (Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας

Πύλης). Η εωιρεία αυττΙ έχει ως έδρα την πόλη της Καλαμπάκας και μικρό γραφείο

στην [lύλη, Αναπηιξιακές μελέτες έχουν γίνει για την ευρύτερη περιοΧι1 της Ilίνδου

στο Νομό, Επειδή η ίδρυση ενός νέου αναπτυξιακού φορέα στην πεΡlOΧ11 μάλλον δεν

θα είναι β\(;)σιμη. προτείνεται η περωτέρω αν{ιπτυξη του υπάρχοντος φορέα. Το

ηποκατ{ωτημα Πύλης να στελεχωθεί με περισσότερο και εξειδικευμένο προσωΠIk:ό

που θα μποrεί να αντιμετωπίσει τα τυχόν προβλιlματα που θα δημιουργηθούν στην

πr.ρΙOX11 και τις νέες προοπτικές που διαφαίνονται. Το έργο του Κέντρου Ανάπτυξης

ΠΡιJn;ίνετω να μην περω[)ίζετω στην καταγραφιl της υπάρχοιισας κατάστασης του

συνολικοί) ορεινού όγκου της Πίνδου, αλλά να εισέλθει δραστικά στο στίβο της

ανάπτυξη,:; της περωχιl,,; παραΟέτοντας τις απόψει,:; του και τις προτάσει,:; για τον

ΤΡΙ'Ηro και τα μt:σα ανάπτυξι1ς της. Άλλωστε μετά από τόσες μελέτες καταΥραφ11ς τις

εηρΙηερη..; Πf.ριοΧιΊς Καλαμπ(!.κας - πω.ης είναι ι1 πιο κατάλληλος φορέας για να

αναΙ.(tΒεl nl ~ιδιαχείl~ιση>1 της τσΠΙΚΙ1ς (1\,{tπτυξη-;.

( l\'ιφrΧlJάνται.Οlι.20()2ι

Aντικ:είμ~;νι) του αναπτυξιακού φορt;α πrοτείνεται να είναι:

1, Ι Ι εύΟηνη για την κατάρτιση και εφαρμογιΊ κανονισμιlJV διοίκησης και

λειτουργίας των προστατευομένων αντικειμένων και των σχεδίων διαχείρισης

') Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογ11ς του κανονισμού διαχείρισης.

η οποία Πf.ριλαμβάνει τη συλ/ογll. ταξινόμηση κω επεξεργασία

περιβαλλοντικc!)V κω αναπηιξιακ(ί)V στοιχείων κω δεδομένων. καθώς και Τ11

συΥι.φ6τηση κω λειτουργί(ι crXETIKc!)V βάσεων δεδομένων. σι>μφωνα με τα

υφιση'ιμενα ελληνιι-:ά πρότυπα. Τα ανωτέρω στοιχεία και δεδομένα θα μπορούν

να είναι στην διάθεση οποωυΟ1'lποτε ενδιαφερδμινου για μελ/τη.

,~. [ι παΡΟΧΙ1 γνωμοόΟΤ11σεων πριν από την προέγΚΡ1Οη χωροΟέτησης κω την

εγφισ'l περιμαλλοντικι;)\' ορων των έργων και δραστηΡΙΟΤ1Ίτων, KαOιί)~ και οι

γν('ψoόOT1Ί(πι~ σε κάθε ωλο '=Ιέμα για το οποίο ζητείται η γν6ψη από τις

Hρμι'Jδιες ιφχές .

..ι. Οι εισηγιΊσεις 11 αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές για τις πr(Ίξεις 11 παραλl1ψει..;

εKείνε~ που συνιστοίιν παράβαση των όρων και περιορισμc;)ν που ισχί)ι)υν για

:ι.tπλοuγ'1ύρα..; rH.iJPYO. Βόλος 2006
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ΚClt-Je δραστηlΙΙι'Ηητα στην πεΡιοΧι1. [πί<Jης, η δΙC1θεση <JτI'; δημόσιες αρχές των

(/ναΥκαί('fν μf:Π(ln' κω ΠllΟΠ(IΗl:ικσίι πσυ απωτο\ιντω για την εκτέλε<Jη

ωωφr"ιπι::(')ν μι:: τις oπ()(!~; ι::πιβc(λλοντω κυριl)σr:ις 11 άλλα μέτρα προστασίας της

Π!~lηοΧι1ς·

5. Η Κ(Η(.φnση μελ};!ιϊ')ν και ερευν(ιιν που περιλαμβάνοντω στο οικείο ανnκείμενο

κω στα (lντίστοιχα προγράμματα Op(i.crEI'; κω είνω απαΡ(lίτητα γΙ(l την

προστασία. διαηΙρη<Jη. αποκατάσταση και ανάδειξη τιι)\' πρσστατευτέων

ανηκειμέν(,n' που εμπίπτουν στην περlOχι; ευΟύνης τους.

6. Η επίΒλεψη κατ6 την διαδι,,:απία Kατασ,,:ευl;ς. επισκευl;ς και σΗνη;ρησης των

(η'αγι..:αί(ι)ν έργων υποδομ11ς, και η παρακολοί)θηση αυτιί)ν προκειμένου να

εςrισφαλίζεται δια)'Jιονικcι η λειτουργικότητα και επάρκεια τους με απόηερο

σκοπό την έγκαιρη επέμβαση όταν χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση ι; επισκευι;.

7. Η ανάληψη εκπόνησης ι; εκτέλεσης eeVIKCOV η ευρωπαϊκ(ον προγραμμάτων και

δrιάσεων. ω οποια άπτονται του ενδιαφέροντος της περ\Οχl;ς, καθ(σς και η

παρσχη ενημέρωσης και βοl;Οειας στους lδι<iηf.:ς που f.:πιΟυμοί)ν να

ειιεργετηΟοί)ν από παρόμοιες δράσει.;.

Χ. Η ενημέιιωση ε,,:παί6ευση και ,,:αn:φnση του πληθυ<Jμού σε θέματα αναγιΊμενα

(;τις Ηlllωι)I\)τητες \\ιΗ σκοποί)ς της διαχείl,'ισης. Στο nXHί<JΙO αυτό μποριιύν να

ΙΟρίfΟνf(Ο κΙ\'τρα πληροφόρησης στις έδρες των δΙ1μων και κοινοn;των της

ευρίιπρης περιοχι;ς του ορεινού όγκου του νομοί) Τρικάλων. Λκόμη στα

πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού συμβάλει και η Ι;:;κδοση έντυπου αλλά κω

ηλ~;KτρoνΙKoί) υλικού με πληροφορiες για κατηγοριοποιημένες (ίJστε νιι

καλύπτουν κάΟε πεδίο ενδιαφέροντος και κάΟε γεωγιιαφικι; ενότητα τη~

πεΡ ΙΟΧ1;ς.

9. If διοργάνωση προγραμμάτωνκατάρτισης και επιμόρφωσηςσε συνεργαπία με

(φμόδωυς δημ6σιοnς ι; ιδιωτικοί)ς φορείς, καθ(ος και σnνέδρια ημερίδες.

επιμοlιφωΤΙΚ(l <Jεμινάρια και ω.Jcες ενημερωτικές εκδηλ6)<Jεις για την προβολl;

των στόχων κω των επιτευγμάτων της και των εκδοτικ(ί)ν δραστηΡΙΟ!11των

ένπιπης ι; ηλcκτρονΙΚΙ1ςμορφι;ς.

10. Η πιι(ι(ί)θηση κω υΠOΠΤΙ1rιlςη ι)rια(}τηrιΙΩΤΙ1των με Ευφγπικ(', X(jflaKIήli(l γlt1 την

ΠΕρωχη. η π(φοχl') II01'1et;It1i; στο κι"νι'}, πllΟκειμt;νΟll να πφιηγηθοn\' πτην

Π1φιιιχη και η χ{φιΊγηση αδειιi)\' επιστημοvικι;ς έρευνα; κω τεχνΙΚι!Jν δοκιμιi)\'

l.... lH α\'ιιι.Ι,σεων, η ΧοΡιΊγηση σηματο; ποlOτητα.; και συνεργασια.; σε

επιχεφl;(πι.;που διιαστηlιιοποωί)\'ΠΗεντ6ς της ευρί)τερης περlOχι;ς.

~ιιλoυ οι ρα.; ΓιωΡΥος Βόλο:; 2006
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Η συμβολlΊ στη διαχείl)ιση δημοσίο}\' εκτάσεων και η πραγματοποίηση σε αυτές

των προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό δ1Οίκησης και λειτουργίας και στο σχέδ1Ο

διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ~γMΠEPA~MATA

Οι ορεινέ..; πεΡlΟχές τι; χιίφα,; ακολούΟησαν φΟίνουσα πορεία τα τελευταία

σαράντα χρΌνια με σημαντικέ,; κοινω\'ικόw οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

στο χ(!)I'Ο. Η σημαντικιΊ έκταση που καταλαμβάνουν οι πεΡ1Οχές αυτές σε επίπεδο

χ(ϊφας καθ(!)ς και ο !)()λος τους σε σχέση με το περιβάλλον. την πολιτισΤIΙ\lΊ κληρονομιίι

και την απασχόληση. τις καθιστούν μι:γ{l.λης ση~ωσίας περιοχές. Επιβεβαίωση της

μεγάλης σημασίας το\) ρόλου των πcριoχ(ί)ν αυΤ<l)ν είνω η υπ(ίρχουσα πολΙΤΙΚ11

βοι';ληση με την uιoei:rllOll πσλIΤΙΚ(I)ν που αφορούν τον αγροτικό τομέα και το

πφι[3άλλον.

Όμως δεν έχει εφαρμοσΘεί μέχρι σιΊμερα μια ολοκληρωμένη χωροταξlΚ11 και

αναπτυξιαΚΙ1 πολιτlκlΊ για τους ορεινούς όγκους παρά την σημανηΚΙ1 παρουσία των

ορειν(ί)ν περΙΟΧΙΙ)\' στην κοινωνία. στην οικονομία και στην ιστορία της χόψας μας.

~'I};χlη ΤΙI)I,α ι')ς πολιηκιΊ για τον ορει\'() χιίψο νΟΟI)\'ταν σημειακές παl'εμβασεις που

ΧI)η~ωωι10n)1')νων από το r:λληνlκ() κρ6ως κω ιης Ε.Ε. Η μr.ταΡJ)t)θμιση της ΚΛΠ. οι

Kt.JlVlHlKc..; Οδηγίr.ς και Πρωωβουλίr:ς μπορούν να [~oηθIΊσol)ν στην αν"οπυξη των

πει)ιοχ(;)ν ι.ωn;)ν. Χρ}:ιιJ.ζονnιι όμως νο. προσανατοl'ιστο\)ν σε εθνlκι) επίπεοο σε μια

ενιαίο. Ι!\'τιμετ(ί)πιση του χ(l)ρου. Πρi:πεl ν(1 ai:fjovrαI ης arx.i:.; της βΗίχημης ανάπτυξης

και να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των χωρικών και κλαδlκ(1)ν δράσεων που

προτείνουν.

11 ανάπτυξη της διευρυμένη..; κοινότητας Ασπροποτάμου. θα επέλΟεl μέσα απ6

την πολΗδl)αστηι)ιότητα. Με την δημιουργία της τεχνητής λίμνης της Μεσοχι;)ρας

δημιουργείται ένα νέο τοπικό προϊόν που. αν και δεν είναι άμεσης επίδρασης μπορεί να

βοηΘιΊσει την περιοχlΊ να αναπτυχθεί. Η ορθ11 δ1αχείριση και εκμετάλλευση των πόρων

fφυσικ(j)V και οικονομlκι;)ν). η προστασία του περψάλλοντος, και η σωστιΊ αξιοποίηση

'((1)V Eυι)(σπtLϊKιί)ν Προγραμμάτων κω ΙΙρωτοβουλl(l)ν θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη.

~την σρθολογlΚ1Ί αυηΊ όιαχείριση των παραΠ(lνω ,(πι)ρων" μπορεί να συμβάλλει

ο επαναπροσοιορισμός του αναπτυξιακού φορέα της περιοχιΊς. Μπορεί να δράσει

ιφγανωηκά 1<:01 συ,'τσνιστn:α για την πρσισΟηση και προβολlΊ των στοιχεiων τη..;

<)7
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Το πιο σημαντικό απ' όλα τα παραπάνω είναι ίσως η συμμεΤOχtί των κατοίκων

στο σχεδιασμό ι-:αι στην εφαρμογιί των δράσεων ανάπτυξης. Έτσι δεν θα υπάρχουν

αποσπασματικές και σημειακές δράσεις που μπορεί να δυσαρεστούν τον τοπικό

πληθυσμό και να μην προωθούν την τοπική ανάπτυξη. Η συμμετοΧιί της ΤΟΠΙΚ1ίς

ΚΟI\'(1)\'ίας πω σχε()\(1crμ<'> ειναι αρκετά σημανΤΙΚ1ί αφοl) αυτή στο τi:λος θ(1 υποστεί τις

ωωιt;~ A~:TIKi:~ 11 ιιιnητn:i:ς σ\Jνi;ΠΕω;. αιλά κω θα καρπωθεί κω τα οφέλη της

(1\'ιιπτυξη~ σα\' χριΊστης !συ χιίφι\ιι.
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• Κιηζαμάνης Β .. (~ooo) : ~ημε!6)σεlς μαθιΊματος στοιχε\(l δημογραφίας. Βόλος;

πυ\,Eπιtϊτημl(ιn:ς εK6ι'ltϊElς Θ~:tϊπ(ιλί(ις

• Λlιζ(φί(~ης Μ .. ι~o()()) : Μf;λΙ:;τη ')tα τηιι πο/..lτικιΊ ταυ lJπουl'Υείο,) γεωf'!γίας ()πο\,

lιφ(IΙ1(Ι ΤΙ.; f:π,:νι11ΊΠf;Ι": οτις \ψΕινΙ::ς μεΙΟ\'ει-:τικΙ:;ς περιοχΙ:;ς. Αθ1Ίνα

• \Ιπψ;n';ς ΓΙ.. Απ()(ιωλ()πουλος Σ.. MIt(LpaotJKIl Θ.. ΝταβlΊ r.. (1998)

Ilρομελέτη ανάπτυξης δήμου Illνδαίων. Τρίκαλα

• ΜΠΕΙ'Ηίτος Η .. (1997) : Για μια σιΊγχρονη ΠEpιβαυ~oνΤΙK1Ί πολlΤΙΚ1Ί };ιπιΊγηση

στο 2n
δlεΟνές συμπόσιο: Διαχείl)ιση πρ()στατευμένων περιοχ(;)\' - μνημείων της

φύσης. Λέσβος

Πόλος ~()06 100
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• Μπεριάτος Η., (1998) : Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο lJ1Ξ θέμα: Η προστασία

κω οικοανάπτυξη των ορεινών περιοχών : η αναγκαιότητα δημιουργίας νέων

εθνικών δρυμών στη. Ελλάδα

• Μπεριάτος Η., (1999) : Σημειώσεις του μαθήματος: Χωροταξία ΙV : Στρατηγική

χωροταξία (φάκελος κειμένων), Βόλος: πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας

• Μπεριάτος Η., (1999) : Σημειώσεις του μαθήματος : Χωροταξία ΠΙ

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και πολιτική. Βόλος : πανεπιστημιακές εκδόσεις

Θεσσαλίας

• Νημάς θ., (1987) : Τρίκαλο - Καλαμπάκα - Μετέωρα - Πίνδος - Χάσια

(Γεωγρσφία, Ιστορία, Μνημεία, Τουρισμός), Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

• Τσάρτας Π .• (1996) : Τουρίστες. ταξίδια, τόποι: KoινωVΙOλoγΙKές προσεγγίσεις

στον τουρισμό. Εξάντας. Αθήνα

• γ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (1998) : Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας Θεσσαλίας Α φάση,

σύμπρσξη μελετητών Δασκαλάκης κ., Τσακίρης Σ., Αθήνα

• Υπουργείο Γεωργίας : Επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας

LEADER + 2000 - 2006, Τόμος Β, Εκ των προτέρων αξιολόγηση του εθνικού

προγράμματος LEADER +, Εταιρεία συμβούλων Lamans

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα μηxαVΙKών χωροταξίας πολεοδομίας κω

περιφερειακής ανάπτυξης, (2002) : Τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα δήμου

Αρτέμιδος Μαγνησίας, Εργαστήριο τοπικού και περιφερειακού

προγρσμματισμού, Βόλος

• Π.Ε.Π. Θεσσαλίας ')ta τη. περίοδο 2000 - 2006

• Υπουργείο Γεωργίας: Έγγραφο προγραμματισμού )ta πιν αγροτική ανάπτυξη

')ta 1ψ περίοδο 2000 - 2006

• Χριστοπούλου Ο., (1999) : Σημειώσεις του μαθήματος : Ανάπτυξη του

αγροτικού χώρου. Βόλος: πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας

• Καραφάνταλου Μ., (2002) : Διπλωματική εργασία με θέμα : Νέα χωρικά και

αναπτυξιακά δεδομένα - συνθήκες ως βάση για την ανάπτυξη οικισμών ορεινών

περιοχών. Το παράδειγμα του δήμου Πινδαιων Νομού Τρικάλων, Βόλος

• Δ1νση τεχνικων υπητεσιων Ν.Α. Τρικαλων (1999) : Ειδικη περι{3αλ'Αοντικη

μελετη Ασπροποτάμου Κόζιακα Ν. Τρικαλων, Πάλλας κ., Χλύκας Ν., Βαβιζος

- Ζαννακη ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε.

Μπλουγοίφας Γιώργο; Βόλος 2006 .οι



1 ηανεπιστήμιο ΘεσσαλΙας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας

& Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ξενόγλωσση

• Gunn C., (1994) ; Tourism planning : basics, concepts, cases, USA, Taylor and

Francis

• Burton R., (1995): Tr.veI Geography, London Pitman

Ιστοσελίδες

• www.asproooιamos.org

• www.nomosphvsisi.er

• www.mίnagήc.gr

• www.ypes.gr

• www.ypan.gr

• www.minenv.gr

• www.thessalia.gr

• www.kenakap.gr

Συνεντεύξεις

• Ράπτης Σ., Πρόεδρος διευρυμένης κοινότητας Ασπρσπστάμου

• Καπλάνης Σ., υπάλληλος στην διεύθυνση γεωργικής ανάπτuξης, Ν.Α. Τρικάλων

• Σακάς Σ., αντιδήμαρχος πολεοδομίας, δήμος Τρικαίων
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Μόνιuοc πληθυσuόc - Νοικοκυριά κατά UlvreOC και utλn αυτών Ι

Σύνολο EλλάδOς,νOμOί,δtιμOι!KOινότητες και δημΟTlκάΙκοlνΟTlκά διαμερίσ ατα

Απονααφ( Πληθυσuού τη' 18c Μαατίου 2001
Ι

Ι

Σύνολο Ελλάδος, νομοί,

Γιωyρo~ δήμοι/κοινό,η,ις και

'-6< δημΟTlκά/κοlνοtlκά

διαμφfσμσtσ
Σιινολικόςαριθμός Mtγιθoς Νοικοκuρού καιά αριθμό μελών

Νοικοκuριώ
Μελών 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 & άνω

ν

00 ΣΥΝΟΛΟΧΩΡΑΣ 3.664.392 10.266.004 723.660 1.028.865 771.851 752.676 247.546 92.539 29.556 9.892 3.860 3.947
44 ΝΟΜΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ 43.079 126.603 6.695 13.496 8.785 7.919 3.436 1.883 634 171 32 28
4401 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 18.555 54.174 2.982 5.049 4.203 4.192 1.377 540 150 40 9 13
4461 KOINOTHTA ΑΣΠΡΟΠΟΙ 33 94 7 10 6 4 3 3 Ο Ο Ο Ο

446101 KΔ.KαλλJoooπ' 8 15 3 3 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

446102 Κ.Δ.Αγία, Πα σκευ 1 3 Ο Ο 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

446103 Κ.Δ.Ανθοίισnc 1 6 Ο Ο Ο Ο Ο 1 Ο Ο Ο Ο

446104 Κ.Δ. ΚαταΦίιτου 8 16 2 4 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

446105 Κ.Δ.Κρονέα 13 51 1 2 1 4 3 2 Ο Ο Ο Ο

446106 ΚΔ.Πολυθέα, 2 3 1 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

446107 ΚΔ.Στεφαν{ου Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

446108 KΔ.XαλJKίOυ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο



noayuaTIK6c πληθυσu6c - Νοικοκυοιά κατά UfvteOC και μέλη αυτών

Σύνολο Ελλάδος,νομοί,δήμοι/κοινότητες και δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα

Απονοαφή Πληθυσuού Tnc 18c Μαοτίου 2001
Ι Ι

Σύνολο Ελλάδος,

νομοΙ,

Γεωγρoφl~6ς δήμοιΙκοινό,ητες

κωδικός ,.,
δημOJlKόfKOlνOΤIKά

Συνολικός αριθμός Μέγεθος ΝοlκοκυρoU κατό αριθμό μελών
δlαμερΙσμα,α

Νοικοκυριώ
Μελών 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & άνω

ν

00 ΙΥΝΟΛΟΧΩΡΑ 3.674.381 10.291.186 726.266 1.032.749 773.060 753.961 248.037 92.784 29.723 9.932 3.888 3.981
44 ΝΟΜΟΙTPlιw 43.920 128.461 6.941 13.843 8.898 8.030 3.451 1.887 635 173 33 29
4401 ΔΗΜΟΙ TPIKΚJ 16.993 49.765 2.658 4.555 3.936 3.946 1.245 476 128 31 9 9
4461 KOINOTHTΑ Α! 511 1.289 132 172 91 68 31 12 2 2 Ο 1
446101 Κ.Δ.Καλλlοο6ης 50 136 10 16 10 7 6 1 Ο Ο Ο Ο

446102 Κ.Δ.ΑνΙαc Παοα( 113 290 26 35 29 16 5 Ο 1 Ο Ο 1
446103 Κ.Δ.Ανθοίισης 48 108 14 20 6 5 2 1 Ο Ο Ο Ο

446104 Κ.Δ. Καταφυτου 45 111 11 16 8 7 2 1 Ο Ο Ο Ο

446105 Κ.Δ.Κρανέα 122 341 32 32 19 21 9 6 1 2 Ο Ο

446106 κ.Δ. Πολυθέαc 56 128 17 21 8 6 3 1 Ο Ο Ο Ο

446107 κ.Δ.ΣτεφανΙου 13 31
.

3 5 2 3 Ο Ο Ο Ο Ο Ο

446108 κ.Δ.Χαλlκίου 64 144 19 27 9 3 4 2 Ο Ο Ο Ο



Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

KOINOTHTA ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Ομάδες 1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πρσγματικός πληθυσμός

ηλικιών Σύνολο Αρρενες Θήλεις Σύνολο Αρρενες Θήλεις

Σύνολο 1.028 568 460 1.404 757 647

0-4 ετών 36 22 14 43 241 19
5-9 ετών 65 40 25 46 27 19

10-14
ετών 83 39 44 79 43 36
15-19
ετών 80 51 29 79 43 36
20-24
ετών 47 24 23 85 51 34
25-29
ετών 50 36 14 111 55 56
30-34
ετών 63 27 36 82 47 35
35-39
ετών 67 41 26 94 57 37
40-44
ετών 80 42 38 81 34 47
45-49
ετών 69 29 40 95 53 42
50-54
ετών 103 59 44 104 52 52
55-59
ετών 82 47 35 109 54 55
60-64
ετών 83 39 44 124 58 66
65-69
ετών 46 27 19 118 71 47
70-74
ετών 36 24 12 79 48 31
75-79
ετών 21 9 12 36 18 18
80-84
ετών 10 8 2 26 17 9

85 ετών

και άνω 7 4 3 13 5 8



Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Μόνιμος πληθυσμός

Οlκονομlκ Οlκονομlκ' Οlκονομlκ Οικονομlκ Οlκονομικ Οlκονομικ

ώς ώς μη ώς ώς μη ως ως μη

Φύλο και ενεργός Οικονομικώς ενεργοί ενεργός ενεργός Ι Οικονομικώς ενεργοί ενεργός ενεργός Οικονομικώς ενεργοί ενεργός

Ομάδες πληθυσμό Απασχολο Ανεργοι πληθυσμό πληθυσμό"Απασχολο Ανεργοl πληθυσμό πληθυσμό Απασχολο Ανεργοι πληθυσμό

ηλικιών ς ύμενοι Ανεργοι νέοι ς ~ς Ι ύμενοl Ανεργοι νέοι ς ς ύμενοι Ανεργοι νεοι ς

Σύνολο 363 342 5 16 562 572 457 75 40 743 52 41 6 5 44

Αρρενες 316 303 2 11 188 397 319 50 28 309 36 30 4 2 20
10-19
ετών 15 11 Ο 4 75 7 1 Ο 6 79 Ο Ο Ο Ο 4
20-24
ετών 19 15 1 3 5 36 18 5 13 15 4 1 2 Ο

25-29
ετών 34 30 Ο 4 Ο 51 39 6 6 4 6 5 Ο 1
30-44
ετών 108 108 Ο Ο 2 134 114 17 3 4 15 14 1 Ο 2
45-64
ετών 133 132 1 Ο 41 153 131 22 Ο 64 11 10 1 Ο 3

65+ ετών 7 Ο Ο 65 16 16 Ο Ο 143 Ο Ο Ο Ο 10
Θήλεις 47 39 3 5 374 175 138 25 12 434 16 11 2 3 24
10-19
ετών 2 Ο 1 71 6 1 Ο 5 66 1 Ο Ο 1 5
20-24
ετών 6 4 Ο 2 17 18 12 3 3 16 2 Ο Ο 2 1
25-29
ετών 4 3 1 Ο 10 37 31 4 2 19 2 2 Ο Ο 3
30-44
ετών 21 17 2 2 79 60 50 9 59 6 5 Ο Ο

45-64
ετών 11 11 Ο Ο 152 51 41 9 1 164 5 4 1 Ο 7

65+ ετών 3 3 Ο Ο 45 3 3 Ο Ο 110 Ο Ο Ο Ο 8



Πληθυσμός ηλlκΙας 10 ετών και άνω κατά φύλο ομάδες ηλικιών και επΙπεδο εκπαιδεύσεως

KOINOTHTA ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Επίπεδο

εκπαlδευσ

ης και

ομάδες 1991 ΠραγμαΤ1κός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Μόνιμος πληθυσμός

ηλικιών Σύνολο Αρρενες ΘήλElΙ Σύνολο : Αρρενες Θήλεις Σύνολο Αρρενες Θήλεις

Σύνολο 927 506 421 1.315 706 609 96 56 40

Κάτοχοι

Μεταπτυχl

ακού -
Διδακτορικ

ού Τιτλου 1 1 Ο 6 5 1 Ο Ο Ο

10-19
ετών Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

20-24
ετών Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

25-29
ετών Ο Ο Ο 2 2 Ο Ο Ο Ο

30-44
ετών 1 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο,

45-64'-
ετών Ο Ο Ο 4 3 1 Ο Ο Ο

Γ 65 ετών

L και άνω Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.
Πτυχιούχο,
Ανωτάτων

Σχολών 28 18 10 80 47 33 2 1 1
10-19
ετών Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

20-24
ετών 1 Ο 1 3 Ο 3 Ο Ο Ο

25-29
ετών 4 2 2 18 6 12 Ο Ο Ο

30-44
ετών 16 11 5 34 22 12 1 Ο

45-64
ετών 6 4 2 19 14 5 1 Ο 1

65 ετών

και άνω 1 1 Ο 6 5 1 Ο Ο Ο

Πτυχιούχο

ι ΤΕΙ

(ΚΑΤΕ

ΚΑΤΕΕ) 9 8 1 47 34 13 3 1 2
10-19
ετών Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

L. 20-24
ετών 1 Ο 1 4 2 2 1 Ο 1
25-29
ετών 3 3 Ο 8 4 4 1 Ο 1
30-44
ετών 4 4 Ο 9 5 4 Ο Ο Ο

45-84
ετών 1 1 Ο 21 19 2 1 Ο



65 ετών

και άνω Ο Ο Ο 5 4 1 Ο Ο Ο

Πτυχιούχο

ι

Ανωτέρων

Σχολών 5 4 1 38 15 23 Ο Ο Ο

10·19
ετών Ο Ο Ο 2 Ο 2 Ο Ο Ο

20-24
ετών Ο Ο Ο 9 4 5 Ο Ο Ο

25·29
ετών Ο Ο Ο 10 3 7 Ο Ο Ο

30-44
ετών 2 2 Ο 10 5 5 Ο Ο Ο

45·64
ετών 2 2 Ο 5 2 3 Ο Ο Ο

65 ετών

και άνω Ο 1 2 Ο Ο Ο

Απόφοιτοι

Μέσης

εκπαίδευα

ης 184 112 72 347 200 147 26 19 7
10-19
ετών 26 12 14 37 20 17 3 1 2
20·24
ετών 29 19 10 55 35 20 4 2 2
25-29
ετών 20 12 8 49 27 22 4 3 1
30-44
ετών 52 32 20 109 63 46 10 9 1
45-64
ετών 50 31 19 74 38 36 2 2 Ο

65 ετών

και άνω 7 6 23 17 6 3 2 1

Τελείωσαν

τη Γ' τόξη

ΓυμνασΙου 84 52 32 146 92 54 13 6 7
10-19
ετών 55 32 23 45 26 19 3 Ο 3
20·24
ετών 4 3 9 5 4 Ο Ο Ο

25-29
ετών 5 4 17 11 6 5 4 1
30-44
ετών 9 7 2 30 19 11 4 2 2

45-134 Ι

ετών 6 4 2 27 16 11 1 Ο 1
65 ετών

και άνω 5 4 1 18 15 3 Ο Ο Ο

Απόφοιτοι

Στοιχειώδ

συς

Εκπαιδεύ

σεως 480 253 227 448 228 220 34 21 13



10-19
ετών 63 35 28 45 28 17 4 3
20-24
ετών 11 3 8 5 5 Ο 2 2 Ο

25-29
ετών 18 15 3 4 1 3 Ο

30-44
ετών 122 53 69 58 20 38 7 4 3
45-64
ετών 197 102 95 205 98 107 14 7' 7

65 ετών

και όνω 69 45 24 131 76 55 6 5 1

Δεν

τελεΙωσαν

το

Δημοτικό

ολλά

γνωρίζουν

γραφή ΚΟΙ

ανόγνωση 91 46 45 155 71 84 12 7 5
10-19
ετών 19 11 8 29 12 17 Ο Ο Ο

20-24
ετών 1 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

25-29
ετών Ο Ο Ο 1 Ο Ο Ο Ο

30-44
ετών 3 Ο 3 6 3 3 Ο Ο Ο

45-64
ετών 47 24 23 65 24 41 7 4 3

65 ετων

και άνω 21 10 11 54 31 23 5 3 2
Αγράμμοτ

ΟΙ (μη

γνωρΙζοντ

ες γραφή

και

ανάγνωση

) 45 12 33 48 14 34 6 1 5
10-19
ετών Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

20-24
ετών Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

25-29
ετών Ο Ο Ο 2 Ο 2 1 Ο 1
30-44
ετών 1 Ο 1 1 1 Ο 1 Ο

45-64
ετών 28 6 22 12 3 9 Ο Ο Ο

65 ετών

και άνω 16 6 10 33 10 23 4 Ο 4



ό πλ 'Θ.. εσμικ αισιο οιιηση,

Βαθμος
Εμβαδον/ Εγκ. Αποφαση

Οlκισμος ApτιoτηταJ Νομαρχη
προστασιaς

ΠΡωσσπσ Τρικαλων

Στεφανι
Οlκισμος ΠΡΟ του

200013001150 Π,Δ,2-3-81
23

Ανθουσα Παραδοσισκος
300-12 (τομ, 1)

804/18-3-94
400-14 (τομ 2)

Καταφυτσ
Οlκισμος προ του

200013001150 Π,Δ,2-3-81
23

ΚαλλιΡΡοη Αδιαφορος 400 7545128-9-87

Kρaνιo Ενδιaφερον 400 500719-7-86

Πολυθεσ Ενδιaφερον 400 (ΕΠΑΕ) 3489/10-8-87

Χαλlκι Παροδοσιακος
300-12 (τομ 1)

3831/5-10-93
400-14 (τομ 2)

- δεoαoΎnση αστικου ικτυου

Κεντρσ 10υ
Εξαρτημενο Εξορτημενα Εξαρτημενα

Οlκισμοl 50υ

εmπεδοu
κεντρα 20υ κεντρο 3ου κεντρα 40υ

επιπεδου
επιπεδου εmπεδοu επιπεδου

Λορισα Τρικαλa Καλαμπακα ΚασΤΟΥIΟ Στεφaνι

Χαλικι

Ανθουσα

Καταφυτο

ΚαλλιΡροη

Κρανια

Πολυθεα
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