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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός ΤΤιζ εργασίας αυτ1Ίς είναι 11 ανάλυση τrις χωρικ'ής οργάνωσιις

ΤΤιζ Επαρχίας Σελίνου. Ο εντοπισμός των δΙΊμογραφικών και οικονομικών

τάσεων και σι χωρικές εκφράσεις αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, 11 εργασία θα εστιαστεί στις χωρικές επιπτώσεις

που προκαλούν διαχρονικά, ΙΊ ανθρώπι Vll κι νιιτικόΤl1τα και οι

μετασΧl1ματισμοί των παραγωγικών συσττιμάτων.

Η περιοχή μελέτης αποτελεί μια γεωγραφική ενότητα τrι συνοχή ττις

οποίας παραδοσιακά ενίσχυαν το ανάγλυφο, το κοινό σύστημα εκτατικίις

παραγωγrις και το κοινό πολιτιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, παρουσιάζεται ως

ένας χώρος περιθωΡΙΟΠΟΙΤιμένος και απομονωμένος λόγω κυρίως των

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της, τα οποία δεν επέτρεψα v τrι σύνδεσή

τnς (μέσω των οδικών δικτύων κυρίως) με το βόρειο, ανεπτυγμένο τμήμα του

νομού Χανίων Έως το 1970 παρουσιάζει σημανΤΙKrι μείωση του πλnθυσμού τrις,

φαινόμενα εγκατάλειψnς και ερrιμωσnς.

Σrιμερα μπορεί να θεωρnθεί ότι ανrιKει σε εκείνους τους χώρους που

από το 1970 και μετά, η ανάπτυξη και n πρόοδος δεν αφορά παρά ένα τμrιμα

τους, γεγονός που διαφοροποιεί ΤTl δnμογραφικ1Ί κατανομή τα συστ1Ίματα

παραγωγrις και διχοτομεί το χώρο. Το τμ1Ίμα αυτό εκμεταλλεύεται ορισμένες

συγκεκριμένες ιστορικές συνθ1iκες αξιοποίησης τοπικών πόρων και έρχεται

να ενταχθεί σε τοπικά, υπερτοπικά, διεθν1Ί δίκτυα ανταλλαγών και να

αναπροσαρμσσει τη θέσTl του σε σχέσn με το παρελθόν, χωρίς ωστόσο τα θετικά

αποτελέσματα αυτ1Ίς της προόδου να επεκτείνονται άμεσα το σύνολο του

χώρου.

Μέσα από ΤTlν ισΤOΡΙKrι ανάλυση του μετασχnματισμοu των

δΙOΙKrιΤΙKών -οικονομικών και δrιμOγραφΙKών δομών επιχειρείται n διάγνωσrι

του τρόπου διαμόρφωσης των παραγωγικών συστnμάτων στο χρονικό

ορίζονται των τελευταίων 20χρσνων.

Η περιοχ1Ί μελέτnς ως χώρος εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην

εξέλιξ1Ί ΤTlς. Σ1Ίμερα, μετά από μια σειρά διαδικασίες τις οποίες θα εξετάσουμε,

εμφανίζεται ως μια περιοχ1Ί n οποία ακολουθεί τnν εξ1Ίς τυπολογία χώρου: α)

στη νότια παραθαλάσσια περιοχ1Ί, όπου χωροθετούνται και κυριαρχούν πλέον

οι νέες δυναμικές δραστnριότnτες (θερμοκ1Ίπια - τουρισμός), οι οποίες

συνοδεύονται από δTlμογραφικ1Ί συγκέντρωση - μετατόπισn και από ΤTlν
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εμφάνιση νέων δυναμικών πόλων, και β) στην ορεινΤΙ ζώνrι (εσωτερική

ενδοχώρα), όπου παρατιιρείται διατήρrισrι των εκτατικών συστrιμάτων

παραγωγής και τάσεις μείωσnς δρασττιριοτ'ήτων, στο μεγαλuτερο μέρος της

και σrιμειώνOνται φαινόμενα εγκατάλειψnς και παρακμής των οικισμών.

Αυτές οι μεταλλαγές σε αντίστοιχα χωρικά επίπεδα - συστήματα είναι

σnμαντικές γιατί εκφράζουν, στο πλαίσιο ττις γενΙKότερrις ενσωμάτωσnς τrις

ελλτινικ'ής Περιφέρειας στην Ευρωπαϊκή αγορά, συγκεκριμένες χωρικές,

οικονομικές, δημογραφικές και κοινωνικές ανακατατάξεις οι οποίες

συμβαίνουν σε τέτοια πλέον ένταση που οδτιγοuν στην αναγκαιόΤ1Ίτα σι

χωροταξικές και αναπτυξιακές πολιτικές να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψΙ1. Το

πρόβλrιμα είναι ότι από τις επίσημες απογραφές και στοιχεία καθώς και από

μελέτες που προσεγγίζουν το χώρο μόνο τομεακά οι δυναμικές αυτές δε

διακρίνονται ευκρινώς. Για τους παραπάνω λόγους rι προσέγγιση της

παρούσας εργασίας θα προσπαθήσει να εντοπίσει τοπικά τις διαδικασίες και

τα φαινόμενα που προσδιορίζουν τn χωρική εξέλιξn προσπαθώντας να τις

εντάξει και να τις εξrιγήσει, στο μέτρο του δυνατοu, σε μια σφαιρική

οικονομική διάστασn.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις τίθενται θέματα οργάνωσnς του χώρου

σuμφωνα με τα σnμερινά δεδομένα. Εδώ θα προσπαθήσουμε μεν να αναλύσουμε

τnν πορεία αυτοί> του χώρου και τους ιστορικούς καταναγκασμούς οι οποίοι

επέδραμαν σε αυτήν, αλλά κυρίως θα ασχολnθούμε με ττιν naPOUaa κατάστασn

και τις μελλοντικές τάσεις εξέλιξnς των δραστnριοτήτων στrιν περιοχή.

·Επειτα θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε προβλήματα που στn χώρα μας

κυρίως εμφανίζονταιμε αδυναμίες στnν Oργάνωσrι - διαχείρισn του χώρου.

Τα προβλήματα στn διαχείρισn και οργάνωσn του χώρου είναι νέα και

διαφορετικά από τrι μια ζώνn (ενδοχώρα) και τrιν άλλrι (παραθαλάσσια

περιoχή~ Σήμερα εμφανίζεται n ανάγκn διαφορετικών πολιτικών οργάνωσnς

του χώρου και των δραστrιριoτήτων, που να εξασφαλίζει ωστόσο τrι χωρική και

κοινωνική ενότnτα ΤlΊς επαρχίας. Τέλος, θα γίνει μια προσπάθεια παρoυσίασrις

ολοκλnρωμένων λuσεων σε σχέσn με αυτά τα προβλήματα.



!
Ι

1
1
Ι

1
!
\

Ι

Ι

Ι

J

Ι

!
J
J

J

J
J
J

3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙΠΑΡΑ'ΔΟΧΕΣ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισΊΊμανθούν ορισμένα μεθοδολογικά

πρoβλiιματα τα οποία συναντ'ήσαμε στ/ν πορεία αυτΤΙς τrις εργασίας:

~ Γενικά υπάρχει πρόβλΊΊμα εύρεσrις στοιχείων σε επίπεδο αΤΑ και

κατώτερων χωρικών συστημάτων.

=> Τα επίσΊΊμα στοιχεία ΤΊΊς Ε.Σ. γ.Ε. σUΧνά δεν ανταποκρίνονται για

διάφορους λόγους σττιν πραγματικόΤl1τα σε τόσο χαμrιλό επίπεδο

ανάλυσnς

=> Επιπλέον, τα περισσότερα από τα στοιχεία των απογραφών ταυ 1991

δεν έχουν ακόμΊΊ δημοσιεοθεί.

Πρέπει επίσΊΊς να επισΊΊμάνουμε, για μεθοδολογικούς σκοπούς, ότι ο

Δήμος Πελεκάνου δεν υπΤιρχε ως τέτοιος. ΔΊΊμιoυρyήOrιKE στrι δεκαετία του

1980, με συνένωστι κοινοτΤιτων. Όμως, για λόγους συγKρισιμότrιτας των

στοιχείων, σι KOινότrιτες που συνενώθrιKαν έχουν Kαταχωρrιθεί εδώ, ως ΔrιμOς

Πελεκάνου για όλες τις απογραφές (χρrισιμoπoιnθrιKε ως βάσrι αναφοράς των

στοιχείων rι απογραφn του 1991).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ'ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

Η επαρχία Σελίνου τοποθετείται στο νοτιοδυτικότερο άκρο τ/ς

Ελλάδας. Αποτελεί μια από τις πέντε επαρχίες του Νομού Χανίων,

Περιφέρειας Kρrιτrις στrι νnσο Kρnτrι. (χάρτrις 1)

Από διoΙKrιΤΙKrι άπoψrι αποτελείται από 14στΑ (91 οικισμοί) από τους

οποίους 2 Δrιμoι και οι υπόλοιποι Koινότrιτες (χάρτrις 2). Πρέπει να σrιμειωθεί

ο μεγάλος αριθμός οικισμών ανά κοινότ/τα (6 οικισμοί για κάθε κοινότrιτα).

Ως περιοχn μελέτrις προσδιορίζονται οι 13 σΤΑ (85 οικισμοί) εκτός

εκείνου τrις Γαύδου. Δε γίνεται εξέτασrι τrις Γαύδου, καθώς ο ιδιαίτερος

χαρακτnρας του χώρου αυτού ως νrισoυ, τον αποκόπτει γεωγραφικά και

λειτουργικά από τrιν υπόλoιπrι επαρχία.

Όσον αφορά τrι σχέσrι τrις με τις γύρω δΙOΙKrιΤΙKές ενότrιτες, μπορούμε

να πούμε ότι Βορειοδυτικά συνορεύει με τrιν επαρχία Κισσάμου,
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Βορειοανατολικά με την επαρχία Κυδωνίας και Ανατολικά με την επαρχία

Σφακίων.

Εξετάζοντας ττι γεωμορφολογία τnς περιoχrις, μποροuμε να πούμε ότι

είναι κυρίως Oρεινrι περΙOΧrι με ανώτερο υψόμετρο 1983 μέτρα στα ανατολικά

και διάσπαρτους λόφους μέχρι 1000 μέτρα στην υπόλοιπη περιoχrι. Εξαίρεση

αποτελεί τι περιoχrι γuρω από την Κουντούρα στα νοτιοδυτικά όπου βρίσκεται

ένας μικρός κάμπος (περίπου 4000 στρέμματα).

Το ανάγλυφο του εδάφους μπορούμε να το διαχωρίσουμε σε τρία

τμήματα:

Το παραθαλάσσιοτμnμα, μΙKρrις έKτασrις, με ομαλό ανάγλυφο,

Το κεντρικό και δυτικό τμrιμα με κυματοειδές ανάγλυφο μετρίων

κλίσεων,

Το ανατολικό τμήμα με κυματοειδέςανάγλυφο εντόνων κλίσεων.

Τα πολλά ρέματα που διασχίζοuν την πεpιoχtΊ σχηματίζοuν βαθιές

ρεματιές tΊ φαράγγια αποκόπτοντας έτσι τ/ν επικοινωνία μεταξι) επιμέροuς

τμτιμάτων ττις πεpιoχtΊς.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣ

ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '70

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν διαχρονικά τα δΙΟΙΚΙΊτικά,

δrιμoγραφΙKάκαι οικονομικάχαρακττιριστικάτης περιοχής μελέΤΊΊς μέχρι τη

δεκαετίατου 1970.

l.ΔIΟΙΚΗΤΙΚΗΈΞΕΛΙΞΗ

Ο
' ,1.1. 'ΡΥαΥωσl1 της επαρχιας

Γενικά 11 οριοθέτnσn των συνόρων ττις επαρχίας Σελίνου χάνεται στα

βάθτι των αιώνων Ακολουθεί ττι φυσική γεωγραφία ττις περιοχής, όπου στα

Ανατολικά και Βορειοανατολικά ο όγκος των Λευκών Ορέων, στα Νότια το

Λυβικό Πέλαγος και κάποιοι μικρότεροι λόφοι στα βορειοδυτικά, Τl1ν

οριοθέτησαν σε σχέση με τον υπόλοιπο Νομα.

Όσον αφορά την εσωτερική διοικητική δομή της επαρχίας, και αυτή

βασίσττικε κυρίως στη φυσική γεωγραφία γεγονός που της επέτρεψε να

παραμείνει σε γενικές γραμμές αναλλοίωτη στη διάρκεια του αιώνα. Αλλαγές

στην εσωτεpΙKrι δΙOΙKΊΊΤΙKrι δOμrι από ΤΊΊν ένωση ΤΊΊς Kprιττις (1913) και μετά,

έχουμε μόλις στη δεκαετία του '80 με ττι συνένωσΊΊ των KOινOτrιτων οι οποίες

σύσττισαν το ΔrιμO Πελεκάνου. Επίστις, n κοινόττιτα Κανδάνου μετεξελίχθτικε

σε δήμος για ιστορικούς λόγους. Η μετεξέλιξτι αυτή δεν πρέπει να μας

ξαφνιάζει δεδομένου ότι η Κάνδανος παραδοσιακά αποτελούσε το δΙΟΙΚΊΊτικό

κέντρο ΤΊΊς περιοχής. Κάποιες πολύ μικρές αλλαγές έγιναν με ττιν εξαφάνιστι rι

δτιμιουργία οικισμών ή ττιν ένταξrι τους σε γειτονικούς ΟΤΑ. Αυτές οι

αλλαγές όμως ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ακολούθτισαν ττιν οικιστική

εξέλιξτι σΤΊΊν πεpΙOΧrι.

1.2. Ο ρόλος της Κανδάνου ως διοικητικό κέντρο και οι

σχέσεις της με την Παλαιόχωρα:

Μπορούμε να πούμε ότι τι Κάνδανος ιστορικά υπιΊρξε διοικητικό και

στρατιωτικό κέντρο ΤΊΊς περιοχής. Κατά τα τέλτι του προτιγούμενου αιώνα

χpτισιμOΠOιrιθΤΙKε ως διοικτιτικό κέντρο των Οθωμανών, αργότερα, στις αρχές

του εικοστού ΤΊΊς Κρτιτικής Πολιτείας, μέχρι το 1913, οπότε τι Κρήττι ενώθτικε με

τιιν Ελλάδα.
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Λόγω κυρίως της γεωγραφικής της θέσΊΊς σε κοιλάδα στο κέντρο της

επαρχίας όπου συναντιόταν σι οδοί τ/ς εΠΟχtlς, απέκτησε το ρόλο του

διοικητικού κέντρου, τον οποίο και διατήρτισε μέχρι τις τιμέρες μας.

Ο οικισμός ο οποίος λειτούργησε ως επίνειο και συμπλτιρωματικά τιις

Κανδάνου (τι οποία τοποθετείται στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης) 'ήταν

επίσΊΊς ιστορικά τι Παλαιόχωρα. Η Παλαιόχωρα τοποθετείται δίπλα στη

θάλασσα στο τέλος των ιστορικών οδικών αξόνων. Χωροθετημένος σε κομβικό

σημείο (θάλασσα-δρόμος που επικοινωνεί με το εσωτερικό) ο οικισμός αυτός

φαίνεται ιστορικά να λειτουργεί ως το επίνειο ΤΊΊς Κανδάνου, τόσο για να

εξυπηρετ'ήσει οικονομικές ανάγκες (δεδομένου ότι αφενός δεν υπήρχαν

παραθαλάσσιοι οδοί που να συνδέουν τnν επαρχία με τις άλλες περιοχές Τ11ς

ΚρΤιΤ11ς, και αφετέρου, οι «nπειρωτικοί οδοί,) Τιταν δύσβατοι προς τα

ανατολικά, λόγω του όγκου των Λευκών Ορέων), όσο και στρατιωτικές

ανάγκες των σχεδόν συνέχεια αντιστεκόμενων σε κάποιους κατακτnτές

Κρnτών. Μέχρι τις 11μέρες μας, ο οικισμός αυτός φαίνεται να λειτουργεί

συμπλ11ρωματικά από άποψη λειτουργιών σε σχέσ11 με το δΙΟΙΚ11τικό κέντρο

που είναι η Κάνδανος.

Στα διαγράμματα 1και 3 μπορούμε να δούμε τ/ σχετικΤι πλ11θυσμιακΤι

θέσn των δύο οικισμών σε σχέση με το σύνολο τnς περιοχΤις μελέτnς, καθώς

επίσ11ς και Τ11 σχεΤΙΚ1l πλnθυσμιαΚ1l θέσ11 των ΟΤΑ των οποίων πρωτεύουσες

είναι n Κάνδανος και 11 Παλαιόχωρα τα τελευταία 70 χρόνια.
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Δ,άγραμμα 1.

λΞΟΝλΣ Ι)Ι'ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ ΟIΚIΣΜΟΝ ΠλλΑIΟΧΩΡΑΣ-ΚΑΝΔλΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟλΟTlΙΣ

πεΡIΟΧΗΣ: ΜΕΛΕΤΗΣ- ASCONAt 2) ΜΕΤλΒΟλΙΙ ΤΟΥ ΠλΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ!: ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΥΜΕΡλ
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Πηγή: Χουλιαράκης, Μ. «Εξελιξεις του πληθυσμού. τωνΑΎροτικών Περιοχών της

Ελλάδοι;.192~1981», ΕΚΚΕ, Αθήνα 1988. ΕΣ. Υ.ξ ΑπογραφΙ1 πλπθυσμοι).1991

ΣΤΊ1ν πραγματικόΤΊ1τα Ί1 πλΊ1θυσμιακή διαφορά των οικισμών

Κανδάνου και Παλαιόχωρας δεν είναι τόσο μεγάλΊ1 όσο φαίνεται στο

διάγραμμα 1. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική δομή των δύο οικισμών: Ο

οικισμός τnς Παλαιόχωρας είναι ένας συνεκτικός οικισμός, με μεγάλrι

απόστασrι από άλλους οικισμούς. Αντίθετα ο οικισμός τrις Κανδάνου

λειτουργεί σαν διάσπαρτος οικισμός, με πολλές γειτονιές - οικισμούς, σε

μικρή απόστασrι από τον κυρίως οικισμό τrις Κανδάνου. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα ο οικισμός τnς Κανδάνου να απογράφεται με μικρότερο πλrιθυσμό

αφού οι υπόλοιποι μικροί οικισμοί - γειτονιές απογράφονται ξεχωριστά.

Εξάλλου σε πολύ μικρή απόστασΊ) υπάρχουν και οι οικισμοί τrις KOινότrιτας

Πλεμενιανών, οι οποίοι ανήκουν και σε ξεχωριστό ΟΤΑ.

Το φαινόμενο αυτό διακρίνεται στο διάγραμμα 2, όπου ο οικισμός ττις

Παλαιόχωρας συγκρίνεται με τον οικισμό της Κανδάνου μαζί με τους γύρω

οικισμούς. Στον πλnθuσμό ττις Κανδάνου έχουν προστεθεί οι πλnθuσμοί

κάποιων οικισμών που ανΤικουν στο Δiιμo Κανδάνου σι οποίοι απέχουν από

Τl1ν Κάνδανο λιγότερο από δuο χιλιόμετρα. Οι οικισμοί αυτοί είναι ο Άγιος

Απόστολος, το Ανισαράκι, τα Καβαλλαριανά, ο Λόφος, ο Τραχινιάκος και Ί1

ΧρυσΟΠΊ1Ύ'ή.
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Διάγραμμα 2

11 Κλ,,ΙΜΝ\7ξ ΚλιΓΥΡΟ

~~

IIIWAI<J;l(l:lpA

~1----I-----1----+---+---+---+--+-

~ ~t---t---t_,
! ~t---+
~
§ ~+----+•
~ G
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ΠlΊΎΠ: Χουλιαράκης, ~ «Εξελι"ξεις του πληθυσμού τωνΑγροτικών Περιοχών της

Ελλάδος 1920-1981», ΕΚΚΕ, Α θήνα 1988. ΕΕ ΥΕ, Απογραφή πληθυσμού, 1991

-1----1-----1----+---+---+---+--+-

Από το Διάγραμμα 2, φαίνεται καθαρά ο συνεχής ανταγωνισμός της

Κανδάνου και τnς Παλαιόχωρας κατά τα τελευταία 70 χρόνια. Είναι εμφανrις 11

κυριαρχία της ΚανδάνΟΌ κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών, απόρροια

του κύρους της, ως δtoικιιτικό κέντρο ττις επαρχίας. Από το 1970 έως σΊΊμερα

όμως 11 Παλαιόχωρα έγινε πόλος πληθυσμιακής έλξης για τις εσωτερικές

μετακινΤΙσεις στην επαρχία. Με τnv τεράστια οικονομικιΊ ανάπτυξτ" μέσα σε

είκοσι χρόνια, κατάφερε να γίνει το οικονομικό κέντρο της επαρχίας, το

κέντρο του τουρισμού και των υπrιρεσιών (κυρίως των ιδιωτικών γιατί στις

δημόσιες υπηρεσίες ακολουθείται τακτική εξισOΡΡOπrισεως μεταξύ τrις

Παλαιόχωρας κα ι της Κανδά νου).
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Διάγραμμα 3

λΞΟΝΑΣ l)ΙΙ'ΣΥΜΜΕΤΟΧIΙ ΤΟΝ σΤΑ ΠΑΛλΙΟΧΟΡΑΣ-ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΣΤΟ tYNOAOnlI: ΠΕΡΙΟΧΙΙΣ
ΜΕλΕΠΙΣ-ΛSONAΣ'1)ΜΕΤΑΒΟλΗΤΟΥ ΠλΙΙΘΥΣΜΟΥΤΟΥΣΣΕ ΑΠΟλΥΤΑ NOVMEPA
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ΕΤΗ ΑΠΟτΡΑΦα-Ι

Π11γιί: Χουλιαράκηι; Μ, «Εξελίξεις του πληθυσμού τωνΑγροτικών Περιοχών της

Ελλάδος 1920-1981», ΕΚΚξ Aenva 1988. ΕΣ. 1":8:, ΑΠΩΎραφιι πληθυσμού, 1991

Αναλυοντας ταυτόχρονα και τα δυο διαγράμματα μποροuμε να δοuμε

ότι, πλτιθυσμιακά τουλάχιστον, τόσο σι δuο οικισμοί όσο και σι κοινόττιτες

στις οποίες είναι πρωτεύουσες, δεν παυουν να έχουν ένα ανταγωνισμό κατά ττι

διάρκεια των τελευταίων 70 ετών. Φαίνεται σαφώς ότι τι Παλαιόχωρα και ως

οικισμός και ως κοινόττιτα, επικρατεί δυναμικά τα τελευταία 20 χρόνια,

γεγονός το οποίο τονίζει και τις τομές τις οποίες επισημαίνουμε για την

τελευταία εικοσαετία σττιν περιοχΤΙ και τις οποίες Οα αναλύσουμε διεξοδικά

παρακάτω.

2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΈ"ΕΛΙ"Η- ΟΙΚΙΣlΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2.1. Πληθυαμιακές εξελίξεις μέχρι το 1951.

ΥπΤιρξαν γενικά σημαντικές ανακατατάξεις λόγω των γεωπολιτικών

συνθτικών στις μετακινΤΙσεις του πλτιΟυσμού σττιν περιοχΤΙ. Μετά το 1920

αποχώρτισαν οι Μουσουλμάνοι, στην πλειοψτιφία τους κρτιτικΤις καταγωγής,

μέσω της ανταλλαγΤΙς πλτιθυσμών που έγινε τότε, αλλά ταυτόχρονα είχαμε

επιστροφΤΙ του πλτιθυσμού, που πολεμούσε σχεδόν ανελλιπώς από το 1904 ως το

1922, είτε στους Βαλκανικούς Πολέμους, είτε είχε λάβει μέρος στις διάφορες

μάχες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικά πάντως το «πλτιθυσμιακό

ισοζύγιο» ανάμεσα στον πλτιθυσμό των Μουσουλμάνων που αποχώρησε και
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τον πλιιθυσμό των ντόπιων που επέστρεψαν από τους πολέμους είναι θετικό

προς ττι μεριά των ατόμων που επέστρεψαν, γεγονός που είναι εύκολο να

διαπιστωθεί από τις απογραφές πληθυσμου (1920-1928, διάγραμμα 4 καθώς και

διαγράμματα 1και 3~

ΛιάΥραμμα 4.

ΠλΗθΥΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕλεΠΙΣ ΣΕ λΠQλΥΤλ ΝΟΥΜΕΡλ ΠΑ ΤΑ ΕΠΙ
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Πηγή: Χουλιαράκnς U «Εξελι'ξε.ις του πληθυσμού τωνΑγροτικών Περιοχών της

Ελλά&>,;; 1920-198b>, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1988
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εΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΛ80ΛΗΣ (r) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ1940 -1951

12

ΔιάγΡαμμα5

U,Q60,04·0,02-0,06

ΔΗΜΟΣ tIEAEΚANOY

f-----+--_+_~

ΠlΊYΠ: XOυλιαράΚJΊς Μ, «Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροnκών Περιοχών της

ΕΗάδος; 1920-1981», ΕΚΚΕ., Α θιί γα 1988

ΚΟΙΝ ΒπΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

f-----+~

ΚΟΙΝ ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ

f-----+~

KOIN ΚΛΜI1ΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΚΑΝΔΑΝΟΥ

ΚΟΙΝ ΠΑΛΛΙΟΧΩΡΑΣ

ΚΟΙΝΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ

f----+---+--

καΙΝΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ f----+---+--

ΚΟΙΝΣΑΡΑΚΗΝΛΣ1----+---+-

ΚΟΙΝΣΚΛΦΗΣ

ΚΟΙΝΣΟΥΠΑΣ f--+--+-----c

Σττι συνέχεια,και μέχριτο 1950, όπως είναι γνωστό, τι χώρα μας πέρασε

από ακόμl1 ένα μεγαλο πόλεμο, το Β' Παγκόσμιο. Τα αποτελέσματα του

πολέμου γενικά στον πλτιθυσμό είναι εμφανΤΙ και για την περιοχn μελέτης από

τις μεταβολές κατά τις απογραφές τοο 1940 -1951 (Διάγραμμα 5).

Χ:ΟΙΝΤΕ:νΙΕΝIΩΝ 1----+---
ΚΟ!Ν ΣΤΡΟΒΛΩ.,\·
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Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι κατά ττι διάρκεια της Γερμαvικnς

KαΤOχrις (1941-1944) n Κάνδανος κάnκε ολοσχερώς, ενώ μόνο στα ορεινά

διατnρΤΙθnκε κάποιος πλιιθυσμός (Σκάφιι) και στιιν περιοχΤΙ της Σούγιας η

οποία αποτελούσε σημείο θαλάσσιας επαφΤΙς με τους συμμάχους. Το ρόλο αυτό

της Σκάφnς μας τον επιβεβαιώνουν οι επόμενες απογραφές, όπου φαίνεται ότι

μόνο συγκυριακά αυξiιθηKε ο πλnθυσμός της για τη δεκαετία 40-51. Σε όλες τις

επόμενες απογραφές η Σκάφn χάνει συστηματικά πληθυσμό.

Όλες οι άλλες περιοχές υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου με

αποψίλωσn του πλιιθυσμοί> τους από δυναμικά του κομμάτια.

2.2. Πληθυσμιακέςμεταβολέςαπό το 1951 έως το 1971

Όπως δείχνουν οι σχετικές εξελίξεις των πρόσφατων 20-25 χρόνων,

πραγματοποιΤΙθηκαν μεγάλες ανακατατάξεις πλnθυσμού, τόσο μέσα στιιν

Ελλάδα, όσο και μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Σύμφωνα με τις εξελίξεις

1
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αυτές είναι δυνατός ο διαχωρισμός τnς μεταπολεμικής περιόδου σε τρεις

υποπεριόδους με διαφορετικές τάσεις μεταβολών. Η μεταπολεμική περίοδος

μέχρι το 1960 κυριαρχείται από τιιν έντοvn εσωτερικ'" μετακίνησn προς ττιν

περιφέρεια Πρωτεύουσας, και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκτις, ενώ

τι εξωτερικ'; μετανάστευσΊΊ είναι ασήμαντΤΊ. Στιι συνέχεια, 11 περίοδος 1961-1971

χαρακτηρίζεται από επιτάχυνση της μετακίvnσnς προς τιιν πρωτεύουσα και το

εξωτερικό. Τέλος στην τρίτη περίοδο από το 1973 - σrιμερα παρατηρήθιικε

σrιμανΤΙKOς περιορισμας τrις μετακίντισης προς τις μεγάλες πόλεις και

αντισΤΡOφrι του ρεύματος ΤΊΊς εξωτερικΤΙς μετανάστευσΊΊς με αποτέλεσμα τrιν

καθαρ" εισρο" πλnθυσμού στn χώρα. (ΓΛΥΤΣΟΥ, Ν, 1988, σελ.57,59).

Για τη μελέτΙΊ των πλrιθυσμιαKών μεταβολών και της συγκέντρωσnζ

του πλτιθυσμοί> στrιν περιοχή μας αλλά και γενικοτερα σε εθνικό επίπεδο

μπορούν να διακριθούν σι δεκαετίες 1951-1961 και 1%1-1971 σι οποίες

διαφοροποιοuνται τόσο ως προς τιιν εσωτερικΤΙ μετακίνηση του πληθυσμοu,

όσο και ως προς ΤΊΊν εξωτερική μετανάστευση.

Από τις παραπάνω δεκαετίες στrιν πρώτιι εμφανίζεται εσωτερική

κυρίως μετανάστευσΊΊ προς τις μεγάλες πόλεις ττις χώρας. Από ΤΊΊν περιοχή

μας 11 μετακίvnση προορίζεται κυρίως στο Πολεοδομικό συγKρότrιμα

Πρωτευούσnς, ενώ ο ρυθμός μείωσnς του πληθυσμοu κυρίως στα ορεινά τrις

περιοχής μελέτrις "'ταν σημαντικός.

Η δεκαετία αυτή είναι περίοδος δημOγραφΙKrις «ανασυγKρότrισηζ»

λόγω των επιπτώσεων των πολέμων για τις περισσότερες Koινότrιτες. Για το

λόγο αυτό παρατrιρoύμε ότι τrιν πιο σrιμανΤΙKίι μετανάστευσrι γνώρισαν

εκείνες οι Koινότrιτες που κατά την προηγούμενη πολεμική περίοδο εχασαν το

λιγότερο πλnθυσμό (Σκάφn, Σούγια) (Διάγραμμα 6).
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Διάγραμμα 6.

Σττι δεύτερτι δεκαετία (1961-1971) εμφανίζεται εσωτερική μετανάστευστι

προς τις μεγάλες πόλεις τrις χώρας και προς το εξωτερικό. Αποτέλεσμα ττις

έντοντις εσωτερικής και ταυτόχρονα εξωτερικής μετανάστευσης για την

περιοχή μας είναι τι έντοντι μείωση του πληθυσμού σε όλη σχεδόν την περιοχή

μελέτης. Εξαίρεση παρουσιάζει μόνο τι κοινσΤ1Ίτα Σαρακ'ήνας. Ο λόγος για

αυτ'ή τn διαφοροποίnσn είναι πιθανόν (πnΎ'ή: σuνέντεuξn), n ύπαρξn στnν

κοινότnτα ευφnμnς βιοτεχνίας κατασκευ'ής π'ήλινων πιθαριών. (Διάγραμμα 7).

Π17γl~' ΧουλιαράΚ17ς. Μ, «Εξελίξεις του πληθυσμού τωνΑΎΡΟΤlκών Περιοχών της

ΕΙ.λάδο,; 1920-1981», ΕΚ.κ.ε.. Aθ!ίvα 1988

εΤHΣfOΣ ΡΥθΜΟΣ ΜεΤΑβΟΑΙΙΣ(ο) nA ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ195'1·1961

IIISHt

Ο,Οό0,040,02ο·0,02-0,04-0,06

ΚΟΙΝΣΑΡΛΚΗΝΑΣ f---+---+-
ΚΟΙΝ POΔOUΛNIOY 1-----+---+-

ΔΗΜΟΣΠΕΑ.ΕΚΛΝΟΥ

f-------I------I---

ΚΟΙΝ ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

καιΝ ΚΛΚΟΔΙΚΙΟΥ

ΚΟΙΝΣΚΑΦΗΣ

ΚΟ]Ν ΚΛΜΤιΑΝΟΥ

Ι----+--+--

ΔΗΜΟΣΚΑΝΔΑΝΟΥ1-----+---+--

καΙΝ rιMΛIOXΩ?AΣ1-----+---+--

KOINΣ:TPOII.ι\ΩN

1----+-
ΚΟ!ΝΣογΠλΣ

ΚΟΙΝ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ
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Διάγραμμα 7.

ΕΤΗΣιΟI: ΡΥΘΜΟΣ MEΤABOAHE(r) ΠΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 1961 ·1971

2.3. Οικιστική Δομή

flrιyn: Χουλιαράκης, 1\4, «(Εξελίξεις του πληθυσμού τωνΑΎροτικών Περιοχών ττις

Ελλάδος 1920-1981», ΕΚΚΕ, Αθιίνα 1988.

Από οικιστική άποψτι, και δεδομένης τrις αδράνειας των χωρικών

εκφράσεων ττις ανθρώπιντις δραστηριότrιτας στο χώρο, μπορούμε με μια ματιά

στο χάρτ/ να διαπιστώσουμε το ρόλο των κλασσικών υποδομών (δρόμων) στην

εξέλιξτι του οικιστικοί> δικτuου στην περιοχή (χάρτrις 3).

0,060,040,02

----+----+-----1Β

,-O,tr.!·0,ΙΙ4-0,06

καΙΝ ΚΑΜΠΑΝΟΥ 1--+---+

ΚΟΙΝΣΑΡΑΚΗΝΛ!

ΚΟΙΝKAKOΔΙX�QY

Ι----\-

ΚΟΙΝ ΡΟΔΟΙΙΑΝΙΟΥ

1------+---

ΔΗΜΟ:!:ΚΑΝΔΑΝΟΥ Ι----+--

ΚΟΙΝΗΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

Ι----\-

KO!l\' ΠΑΛΛΙΟΧΩΡΑΣ Ι----+--

ΔΗΜΟΣΠΕΛΙ.!ΚΑΝΟΥ

1-----+---

ΚΟΙΝΠΛΕ....JΕΝlANΩ."

ΚΟΙΝΣΚΑΦΗΙ:

I------+----+--""""~

KOIN ΕΤΡΟΜΩΝ

ΚΟΙΝΣΟΥΓΙΑΙ:

Ι--+--

KQIN ΤΕΜΙ!Ν!ΩΝ
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Συνδυάζοντας το ανάγλυφο της περιοχής με τrι χωρoθέτrισrι των

δρόμων και των οικισμών, έχουμε τrιν κλασσική γραμμΙKiι OΙKισΤΙKiι μoρφiι

(όπου σύμφωνα με τον Αραβαντινό τίθεται το ερώτrιμα τι έγινε πρώτα, ο

δρόμος iι ο οικισμός) τrιν οποία αKoλoύθrισαν πλείστες περιοχές στον

Ελλαδικό χώρο. Στrιν περιoχiι μελέτrις οι οικισμοί πρoϋπiιρχαν των δρόμων. Η

επιλoγiι / ανάπτυξrι των οικισμών έγινε στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου

εκτατικού συστiιματoς ΠOλυπαραγωγiις, τεχνικών, τεχνογνωσίας και μέσων

μεταKίνησrις - μεταφοράς με βάσrι το ανάγλυφο. Το ζiιτημα που τίθεται σiιμερα

είναι ότι στο βαθμό που οι νέες τεχνικές στα συστiιματα παραγωγiις στις

μεταφορές και στrι μεταKίνrισrι θέτουν μέρος των οικισμών σε Kατάστασrι μτι

χρτισιμότrιτας.

J
)
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Στιιν περισχn μελέτης όμως από τις αρχές της δεκαετίας του '70 και

μέσω της κρατικής παρέμβασnς αφενός και της γενικοτερnς ανάπτυξης του

τουρισμού αφετέρου εμφανίζεται οικιστική ανάπτυξη και σττι νότια

παραθαλάσσιαπεριοχΤι.

Επίστιςδεν πρέπει να ξεχνάμετο ρόλο τnς μτι ύπαρξτις ικανοποιΤ\τικών

υποδομώνστα ορεινά της πεΡΙOχrιςμελέτης,όπου τι αναχώρτισητου πληθυσμού

rιταν και 11 μεγαλύτερη. Ο χώρος δτιλαδiι όπου τι επικοινωνία με τις δυναμικές

περιοχές είτε τnς περιοχΤΙς μελέτnς είτε του νομού Τιταν δύσκολη, Τιταν

ευκολότερο να εγκαταλειφθεΙ Και αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε από

την κατάστασΊ) του οδικού δικτύου στις περιοχές με ττι μεγαλύτερτι μείωσΊ)

πλτιθυσμού. Είναι το δίκτυο με τrι χειρότερτι χάραξτι και ττι μικροτερτι

συντΤιρτιστι. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα το οδικό δίκτυο στα ορεινά είναι

ακόμτι μτι ασφαλτοστρωμένο.

Συνέπεια ττις οργάνωστις των υποδομών είναι και οι μορφές οικιστικής

συγκέντρωστις. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ενόττιτες σύμφωνα με ττιν

χωροθέττιστι των οικισμών.

Η μία είναι τι βορειοδυτικΤΙ ενόττιτα, τι οποία συμπεριλαμβάνει το

Βουτά και τους γύρω από αυτόν οικισμούς. Η ενόττιτα αυτΤΙ χαρακττιρίζεται

από ττιν έντοντι απομόνωστι από τα κέντρα εξυπτιρετΤΙσεων ακόμτι και σΤΙμερα.

Η δεύτερτι είναι τι κεντρικΤΙ ενόττιτα τι οποία περιλαμβάνει όλους τους

οικισμούς που χωροθετούνται γύρω από τον οδικό άξονα Χανιά - Ταυρωνίττις

Κάνδανος - Παλαιόχωρα και χαρακττιρίζεται από σχετικά καλΤΙ πρόσβαστι

προς τα κέντρα εξυπτιρετΤΙσεως, με ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.

Η τρίττι ομάδα περιλαμβάνει τους οικισμούς στο κέντρο και

ανατολικά ττις επαρχίας, όπου μεν υπάρχει ο άξονας Χανιά - Ροδοβάνι -Σούγια,

αλλά τι χάραξτι του είναι πολύ άοχτιμτι και τι επικοινωνία ακόμτι και ανάμεσα

στους οικισμούς είναι δυσχερΤΙς και χρονοβόρα.
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε"'ΕΛΙ"'Η ΕΩΣ ΤΟ 1970

Μέχρι ττι δεκαετία του 1960 11 καλλιέργεια της ελιάς ηταν τι

αποκλειστική σχεδόν πηγή εισοδημάτων για τους κατοίκους όλτις της

πεΡΙOχrις μελέττις. Η οικογενειακή Oργάνωσrι τrις παραγωγής, 11 εσωστρέφεια

και τι ιδιοκατανάλωστι αποτελούσαν τα διαχρονικά και σταθερά πρότυπα που

στήριζαν ένα συνεκτικό κοινωνικό ιστό. Το παραδοσιακό εκτατικό σύστημα

παραγωγrις το χαραΚΤJ1ρίζει τι χειρωνακτική εργασία και 11 οργάνωση,

λειτουργία και διαχείρισή του ενίσχυε την χωΡΙKfι συνοχΤι τrις πεΡΙOχrις

μελέτης.

Η είσοδος τrις χώρας σε περίοδο ταχύρυθμτις ανάπτυξης με βάση την

οικονομία της αγοράς ανέτρεψε τα παραδοσιακά θεμέλια της τοπικής

κοινωνίας. Το πρόβλnμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Από οικονομική πάντως

άποψη, η ελιά δεν ΤΙταν σε θέση πια να ικανοποιΤΙσει τις νέες ανάγκες και

προσδοκίες. Οι τιμές παραγωγού δε στηρίχθrιKαν επαρκώς, η παραγωγική βάση

της κοινωνίας άρχισε να καταρρέει και η μετανάστευση πΤΙρε τις διαστάσεις

που γνωρίσαμε.

Η μετανάστευση αποτέλεσε την πρώτη κίνηση αποδιάρθρωσης του

συλλογικού συστΙιματος εKταΤΙKrις παραγωγrις και διαχείρισης του χώρου σε

επίπεδο οικισμού, κοινότητας, επαρχίας. Αν παρόλα αυτά, μέσω της

μετανάστευσης, ο κοινωνικός ιστός επαναδημιουργείται και ενισχύεται εκ

νέου σε ένα υπερτοπικό επίπεδο πλέον, η χωΡΙKrι συνοχΙι δέχεται σημαντικό

πλήγμα μέσω των αλλαγών που επέρχονται στη δημογραφία και στη

λειτουργία των συστrιμάτων παραγωγrις.

Η εξέλιξη και διάταξη του πληθυσμού της περιοχΤΙς σχετίζονται με την

αποφασιστική αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες

απασχολείται κατά τrι δεκαετία του '70. Στην παραλιακή ζώνη τα θερμOKrιπια

και ο τουρισμός εμφανίζονται δειλά ως δύο σύγχρονες δραστηριότητες

οικονομικά πολύ αποδοτικές και απολύτως συμπληρωματικές, ως προς τις

εποχιακές ανάγκες της απασχόλησης. Στην ενδοχώρα, η παραδοσιακή

καλλιέργεια της ελιάς παραμένει σαν η κύρια δραστηριότητασε συνδυασμό με

την αμπελουργίακαι την κτηνοτροφία.

Συνεπώς και από οικονομικΙι άποψη έχουμε εμφανής διαφοροποίηση

των παραγωγικών συστημάτων και οριοθέτηση δύο ζωνών δραστrιΡΙOτήτων

στrιν περιοχή. Αναλυτικότερα, τα γεγονότα τα οποία επηρέασαν την πορεία

διχoτόμησrις της περιοχης μελέτrις παρουσιάζονται στο Β' μέρος.
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0-5 στρ., Ο ψi)φοι

5-15 στρ., 1ψi)φος

15-50 στρ., 2 ψi)φοι

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ

ΣΤΟ ΟΠΟlO

ΣΤΗΝ

'ΜΕΣΑ

ι Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τ/ν Ειδική Χωροταξική Μελέτη Κοuντούρα - Παλαιόχωρα, Α'

φάση (Ιούνιος 1(92).

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΟΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ

1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑ'ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΈΦΑ'ΡΜΟΣΤΗΚΑΝ

1.1. ΑΝΑΛΑΣΜΟΣ

Χρονολογικά, 11 πρώτη σΊΊμαντικίι ρύθμιση 11 οποία εμφανίζεται γύρω

στο 1974 είναι 11 εφαρμογή της πολιτικής του αναδασμοί> στrιν περιοχΤι

Κουντούρας, στο σημερινό Δiιμo Πελεκάνου (σΤΊΊν πρώτιν κοινόΤl1τα Βουτά).

Τη δεκαετία του 1970 πραγματοποιείται ο αναδασμός στrιν περιοχΤι ττις

Κουντούρας, εκτελούνται έργα υΠOδOμrις και αρχίζει ενισχυμέντι 1Ί ανάπτυξ11.

των θερμΟΚ1Ίπίων με στόχο ττιν καλλιέργεια οπωροκηπευτικών.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στα σl1μεία εκείνα τα οποία θεωρούμε

ότι υπήρξαν τομές για την εξέλιξτι της περιοχής μελέτrις μέχρι σrιμερα.

Σχετικά με τον αναδασμό που πραγματοποιήθτικε το 19741, μεταξύ 106

ιδιοκττιτών με μέση έκτασΊΊ ιδιοκτησίας 25,6 στρέμματα (Τι 204 κλ'ήροι μέσης

έκτασης 13,3 στρεμμάτων) το 1992 με τη διαδικασία του τεμαχισμού των

κλ'ήρων, παρουσιάζονται 284 ιδιοκτ'ήτες, σε σύνολο 2700 περίπου στρεμμάτων

γrις. Με βάση το αρχικό καταστατικό του αναδασμού, είχαν απομείνει 27

ιδιοκτ/τες με δικαίωμα ψ'ήφου. Μετά από πρόσφατη τροποποίηση του

καταστατικού εκτός των ιδιοκτητών δικαίωμα συμμετοχ'ής στις αποφάσεις

έχουν και ενοικιαστές με αντίστοιχα συμβόλαια ενοικίασης. Η αναλογία

αντιπρoσώπευσrις είναι:
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50 και άνω στρ., 3 ΨiιφΟL

Η καταvομn των ιδιoKτrισιών το 1992 παρουσιάζει τrιν ακόλουθτι

κατάσταση:

1 ιδΙΟΚτ1Ίττις με 180 στρ.

2 με ιδιoKτrισία 75 -100 στρ.

2 με ιδιοκτησία 50 - 75 στρ.

IS με ιδΙΟΚΤΊΊσία 30-50 στρ.

και οι υπόλοιποιμε ιδιοκτησίαμικρότεΡ1Ίτων 30 στρεμμάτων.

Γραφικά, 11 παραπάνω καταvομn εκφράζεται ως εξiις:

Λιάγρaμμa8

ΑΝΑΛΟΠΑ ΜΕΠ::ΘΟΥΣ ΚΛΗΡΩΝ ΚΙ\! Α1'ΙθΜΟΥ lΔ!Oχ:11ΠΩNΣ1}Ι~ Πι.!ι'!ΟΧΗ ΤΟΥ A>.~ΔΛΣMOY

ιa !ιiIΔJΟIQ1ΠΙ;Ι

• Μ:11'ΕΜΜλΤΑ

Στο διάγραμμα 8 μπορούμε να δουμε ότι στrιν περιοχή του αναδασμου

υπάρχει συγKέντρωσrι της Ύnς σε μικροϊδΙΟΚτ1Ίτες. Το 60% περίπου της

καλλιεργουμεντις γης ανήκει σε ιδΙOKτrισίες μικρότερες των 30 στρεμμάτων,

ενώ τι μέση ιδΙOKτrισία κάτω των 30 στρεμμάτων εί ναι μόλις 6,1 στρέμματα.

Από συζτιτΤΙσεις με το Δήμαρχο Πελεκάνου και το γραμματέα,

εκφράστηκε τι επιθυμία επέκταστις του αναδασμου προς τα δυτικά όρια ττις
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περιοχής. Η έντονες τάσεις επέκτασης, διαπιστώνονται και από τrιν «ιδίοις

μέσΟΙζ» επέκτασης του αρδευτικοί> δικτύου σε θερμΟΚ1Ίπιακες μονάδες που

έχουν αναπτυχθεί εκτός του δυτικοί> ορίου τrις περιοχής αναδασμού. Τις τάσεις

αυτές ενισχύει και τι ύπαρξη ιδιοκττιτών με ιδιοκτnσίες εντός και εκτός

αναδασμοU.

Αντί της επέκτασης των υπό Kάλυψrι καλλιεργειών σε ενοικιαζόμενα

κτήματα εντός αναδασμού, επιχειροuν την εγKατάστασrι θερμοκηπίων εκτός

αναδασμού, σε ιδΙOKτrιΤ1Ί Ύn, αν μπορούν να εξασφαλίσουν τrιν άρδευσrι.

Η χωρική αυτrι ρύθμισrι Τιταν σrιμανΤΙKή στο βαθμό που ώθnσε στt1v

περιοχή τnς Κουντούρας τnv ανάπτυξΊ) καλλιεργειών υπό κάλυψη.

Ουσιαστικά τι οικονομική αυΤtl δρασΤ1ΊρισΤ1Ίτα ανέπτυξε ένα νέο οικισμό,

αυτόν ττις Κουντούρας, ο οποίος σΤΙμερα εμφανίζεται ως ένας νέος δυναμικός

οικιστικός πόλος σε σχέστι με ττιν Παλαιόχωρα και ττιν Κάνδανο. Στο

διάγραμμα 8 μπορούμε να δούμε ττι διαχρονικΤΙ εξέλιξτι του πλτιθυσμού του

οικισμού σε σχέστι με τους πλτιθυσμούς των οικισμών ττις Παλαιόχωρας και

ττις Κανδάνου ως προς το ποσοστό συμμεΤOχrις τους στο σύνολο ττις πεΡΙOχrις

μελέττις.

J Διάγραμμα 9.

Α:::ΟΝΑΣ Ι) '!b ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ OIΚΙΣMON Π"Λ"ΙΟΧΟΡ"Σ - ΚΑΝδΑΝΟΥ·ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, "ΞΟΝ"Σ Ζ) ΜΕΤΑβΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ

ΑΠΟΛΥΤ" ΝΟΥΜΕΡΑ

ΕΤΗ AnOTPAWN

=ΚANdλNOε

=ΠΛΛΛΙΟΧΟΡΛ

_ΚΟΥΝΤΟΥΡΛ

-KΛNdλNOε""

__ ΠΛιlΛIOXQPAIIo

__ κογιπογριΙ""
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Π1ΙΥή: Χουλιαράκης, Μ. «Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροτικών Περιοχών Τ-1]ς
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Βλέπουμε με σαφrινεια το ρόλο της Κουντούρας να αναβαθμίζεται μετά

το 1970. Μάλιστα είναι τόσο σl1μανΤΙKfι τι ανάπτυξΊΊ του πλτιθυσμοί> ώστε να

ανταγωνίζεται ουσιαστικά τον πληθυσμό τ/ς Κανδάνου. Έτσι έχουμε ένα νέο

οικισμό που αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια της πεΡΙOχrις μελέτιις. Είναι

σημαντικό να δοuμε ότι τι εφαρμογίι μιας χωρικής πολιτικής (αναδασμού)

επrιρεασε γενικότερα τrιν περιοχή μελέτης, με ττιν εμφάνιστι ενός νέου

ουσιαστικά οικιστικού πόλου κοντά σε εκείνον ο οποίος αναπτύχθΊΊκε κυρίως

λόγω τουρισμού (Παλαιόχωρα).

Στrιν KττιμαΤΙKfι περιoχrι ττις κοινότητας Παλαιόχωρας δεν έχει

πραγματoπoιrιθεί αναδασμός, ούτε και προβλέπεται από ττι μελέτη του

αρδευτικού δικτuου που έχει εκποντιθεί για το πεδινό δυτικό - νότιο και

ανατολικό τμήμα της περιοχής. Αιτία είναι ο μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών σε

συνδυασμό με το μικρό αριθμό αγροτεμαχίων ανά ιδιοκτήτη (μέσος όρος 2,7)

που αγγίζει τα όρια των αγροτεμαχίων που παραδίδονται μετά την εφαρμογή

του αναδασμοU.

1.2. ΕΠ1ΛΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧ1ΑΚΩΝ'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ

Τα Νομαρχιακά προγράμματα ΣΑΝΤ1 και ΣΑΝΤ2 (παρόλο που το

ΣΑΝΤ2 είναι μεταγενέστερο) συνέβαλαν <τ/μαντικά στην ανάπτυξη του νότιου

παραθαλάσσιου άξονα τ/ς περιοχής, στο βαθμό που με την ανάπτυξη των

φυσικών υποδομών βελτίωσαν ΤΊΊν προσπελασιμόΤΊΊτα ΤΊΊς περιοχής.

Το κεντρικό κράτος, μέσω ΤΊΊς νομαρχίας, προσπαθεί όλα αυτά τα

χρόνια να διαδραματίσει ρόλο ρυθμιστή, και εξισΟΡΡΟΠΊΊτικό ως ένα βαθμό,

όσον αφορά τους διαφορετικοuς ρυθμοuς ανάπτυξrις των διάφορων περιοχών.

Μέσω των νομαρχιακών προγραμμάτων στόχος είναι Tj άρσΊΊ ΤΊΊς απομόνωσΊΊς,

Tj δΊΊμιουργία υποδομών και Tj ανuψωσTj του επιπέδου διαβίωσΊΊς των

υποβαθμισμένων περιοχών, χωρίς όμως να βλάπτεται Tj απρόσΚΟΠΤΊΊ

αναπτυξιακή διαδικασία των δυναμικών περιοχών.

Όμως, πρέπει να ποuμε ότι ο ρόλος τους σταματάει εκεί, γιατί αν

εξετάσουμε το είδος των έργων που εκπονοuνται τα τελευταία 10 χρόνια (βλ.

ΠαράΡΤΊΊμα ΣΤ') θα δοuμε ότι έχουμε κυρίως έργα συντήρrισΊΊς ΤΊΊς βασικής

υποδομής (δρόμων), πολι, μικρές χαράξεις νέων δρόμων και μερικά βασικά

έργα που αφοροuν υποδομές διαχείρισΊΊς υδάτων και αποβλήτων. ΕξαίρεσΊΊ

αποτελοuν Tj ΧΡΊΊματοδόΤΊΊσΊΊ ΤΊΊς Ειδικής Χωροταξικής ΜελέΤΊΊς ανάπτυξΊΊς

Παλαιόχωρας-Κουντοuρας και ΤΊΊς μελέτ/ς απορρuπανσTjς του ΠελεκανιώΤΊΊ

ποταμοU.
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Επίσnς, πρέπει να σημειωθεί tΊ καθυστέριιση με την οποία εκπονούνται

τα έργα. Από τους πίνακες μποροuμε να δουμε ότι στrιν apxn της δεκαετίαςτου

1990 εκπονοuvται αKoμrι έργα που είχαν εγκριθεί το 1981, δέκα χρόνια πριν

δl1λαδiι.

Η πάγια πολιτική της νομαρχίας, που όπως πρoαναφέρθrιKε προσπαθεί

να είναι εξισορροπΤ\τική ως προς τη δrιμΙOυργία υποδομών έχει σαν

αποτέλεσμα τrιν υπερβολική διάχυση των κονδυλίων, όχι μόνο στο χώρο αλλά

και στα έργα. Απόρροια της πολιτικής αυτής είναι να αρχίζουν έργα τα οποία

χρειάζονται πολλά χρόνια για την πεpάτωσrι τους, και δεν είναι σίγουρο ότι

μετά τrιν περάτωσή τους εξυΠ1Ίρετουν τους στόχους σι οποίοι είχαν τεθεί στον

αρχικό σχεδιασμό των έργων.

Με αυτόν τον τρόπο μια καταρχήν θετική σκέψη για διάχuση των

κονδuλίων στον χώρο καταλήγει περίποu χωρίς αντικείμενο με τον

κατακερματισμό τοuς σε πολλά έργα, με μεγάλrι χρονική καθuστέΡrιση, παρόλο

ποu η διασπορά πλήθοuς μικρών έργων φαίνεται να επενεργεί και ως

ψuχολογικός παράγοντας για την ανύψωση τοu ηθικοί> των κατοίκων των

απομακρuσμένων οικισμών, ενώ παpάλλrιλα είναι καλύτερα εκμεταλεuσιμη

από το κομματικό πελατειακό σύστημα. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλrι την

ΕUΡώπη, πόσο το σuστημα τετράχρονης ή και μικρότερης σε χρόνο

διακuβέρνησης επηρεάζει αρνητικά τις χωροταξικές πολιτικές.

Ίσως η σuγκέντρωση των κονδuλίων, ποu αφοροuν τις μειονεκτικές

ζώνες και rι χprιματoδότηση κάθε χρόνο λίγων έργων τα οποία όμως θα

ολοκληρώνονται, να είναι περισσότερο ενδεδειγμένη, Αuτό είναι πιθανό να

βοηθήσει και το σωστό προγραμματισμό των έργων από την Πρωτοβάθμια

Τοπική Αuτοδιοίκηση. Η λογική των σΤΑ για την ένταξη των έργων στα

νομαρχιακά προγράμματα uποδεικνύεται από την σκέψη ((να ενταχθοuν όσο

περισσοτερα έργα γίνεται και κάποια στιγμή αuτά θα τελειώσοuν~~. Αuτή η

λογική επιδοτείται όπως προαναφέρθηκε από τη Δεuτεροβάθμια Τοπική

Αuτοδιοίκηση με τον κατακερματισμό των κονδuλίων. Σuνεπώς ο

κατακερματισμός αuτός αποτελεί αμοιβαίο σφάλμα Πρωτοβάθμιας και

Δεuτεροβάθμιας Αuτοδιοίκτιστις.

Έργα τα οποία, σε σημαντικό ποσοστό, έχοuν ενταχθεί σε νομαρχιακά

προγράμματα το 1985 καθuστερούν πολύ να ολοκλτιρωθούν, παρά το μικρό

σuνήθως κόστος. Όλ' αuτά τα έργα χρηματοδοτούνταν στην περίοδο 1985-1992

με πολύ μικρά ποσά. Μόνο την διετία 1993~1995 φαίνεται να αλλάζει τι πολιτική

και να χρηματοδοτούνται με τα ποσά τα οποία uπολείπονται για την
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ολοκλήρωσή τους. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα αφορούν Τ1Ίν ολοκλήρωση

του πρώτου κ.π.Σ., έργα τα οποία γίνονται με τ/ συγχρηματoδότrιση της Ε.Ε.,

και γι' αυτό το λόγο προφα νώς επισπεύθηκε τι ολοκλnρωσ'ή τους.

Παρ' όλη όμως ττιν, υποτιθέμενιι, ολοκλήρωσή τους πολλά από τα έργα

αυτά εμφανίζονται ξανά στο νέο ΠΕ.Π 1994-1999, φαινόμενο το οποίο πρέπει να

μας κάνει εξαιρετικά δύσπιστους ως προς την πραγματικτ, τους oλoKλiιρωση.

Στα έργα του νέου nεπ. υπάρχει μια αι(όμrι καινοτομία σε σχέση με τrιν

ΠΡΟΙΙΎούμεμτι περίοδο: φαίνεται, κατά τη διετία 1994-95, να δίνεται

προτεραιότ/τα σττι χρτιματoδατrισrι των μεγάλων, για τ/ν περιοχn, έργων

(λιμενική υποδομΤΙ, κίφιοι οδικοί άξονες), με αποτέλεσμα τι χρηματοδότηση

των άλλων έργων να παραπέμπεται στο μέλλον. Υπάρχει βέβαια και το θετικό

σημείο, ότι για πρώτη, ίσως, φορά κατατίθεται πενταετές χρονοδιάγραμμα

πιστώσεων, σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζεται τι ολοκλήρωστι όλων των

ενταγμένων έργων μέσα σττιν προβλεπόμεντι ΧΡOνΙK'iι περίοδο.

Από το είδος των έργων, βλέπουμε ότι ο ρόλος των Νομαρχιακών

Προγραμμάτων περιορίζεται κυρίως σττι συντ'iιρτιστι των βασικών υποδομών,

με βελτιώσεις υπαρχόντων δρόμων. Ο ραλος αυτός δε θεωρείται ασ'iιμαντoς,

δεδομέντις ττις αναγκαιότητας συντ'iιρησης των βασικών υποδομών για ττι

σωστή και είφυθμτι λειτουργία τους. Για να γίνει όμως τι συντ'iιρηστι αυτ'iι

απαιτούνται τα απαραίττιτα κονδύλια. Αποτελεί εμπαιγμα, εκ μέρους ττις

νομαρχίας, όταν δτιμιουργεί πιστώσεις ττις τάξτις των 100 'iι 200 χιλιάδων

δραχμών το χρόνο ανά σΤ.Α. για να συνττιρηθούν 'iι να ανασκευαστούν βασικές

υποδομές, όπως τι ύδρευστι.

Έτσι, φαίνεται ότι τα Νομαρχιακά Προγράμματα παραμένουν στο ρόλο

ττις προσπάθειας για συντήρτιστι, ενώ στα λίγα νέα έργα φαίνεται ότι

ακολουθούνται οι Προτάσεις XωΡOταξΙK'iις Οργάνωστις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε του

1984 (τι πλήρη ανάλυση των προτάσεων γίνεται σε άλλο κεφάλαιο).

Έτσι ο άξονας Ταυρωνίττις - Παλαιόχωρα εντάσσεται στις βασικές

ροές τουριστικού ρεύματος. Μαζί με ττι βελτίωση - διάνοιξτι - συντήρτιστι του

παραπάνω οδικού άξονα, προβλεπαταν και τι διάνοιξτι νέου οδικού άξονα

Παλαιόχωρα - Χρυσοσκαλίτισσα, οι διαδικασίες του οποίου έχουν ξεKιν'iισει.

Παράλλτιλα έχει ξεKιν'iισει και τι βελτίωση ττις εσωτεΡΙK'iις επικοινωνίας ττις

περιoχ'iις μελέττις, καθώς και το αλιευτικό καταφύγιο σττιν Παλαιόχωρα, το

οποίο επίστις προβλέπονταν απα ττις Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωστις του

Υ.Χ.Ο-Π (1984).
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Στον χάρτrι 4 φαίνεται περίπου πως κατανέμονται τα παραπάνω έργα

χωρικά. Είναι εμφανΤΙς τι προσπάθεια συντήρrιστις και ενδεχομένως

αναβάθμισrις του οδικοί> δικτuου καθώς και τι διασπορά των έργων σχεδόν στο

σύνολο ττις περιοχιΊς μελέττις.
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1.3 Δ/Ο/ΚΗΤΙΚΕΣ ΈΞΕΛ/ΞΕ/Σ

Μια από τις δύο νομοθετικές προσπάθειες ττις δεκαετίας του 1980 για

ττι χωρική αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας Τοπικής ΑυτοδιοίκΤ\σΊΊς φαί νεται

ότι είχε, μερικά, αποτέλεσμα στην περιοχή μας.

Γενικά για τrι χώρα μας είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλrιμα τάξnς

μεγέθους για τους στΑ. Υπάρχει δΙOΙKrιΤΙKός κατακερματισμός του χώρου

(περί 6000 σΤΑ, 5.500 Koινότrιτες με το 84% τους να έχουν μέσο πλrιθυσμό κάτω

των 1000 κατοίκων). Νομοθετ'ήθτικαν δuο νόμοι (1416/84 και 1622/86) σι οποίοι

θεωρτιτικά αποσκοπούσαν σττιν χωρική αναδιάρθρωσΊΊ των στΑ με θέσπιση

Kινrιτρων για ττι συνένωσrι κοινοτ-ήτων.

Παρόλο που γενικά σΤ1Ίν Ελλάδα 11 προσπάθεια αυτή δε φαίνεται να

είχε επιτυχία, για λόγους «τεχνικού και πολιτικού χαρακτ-ήρα» (Μπεριάτος,

Η., 1994) οι οποίοι δεν είναι του παρόντος, στην περιοχ-ή μελέτης είχαμε

συνένωσrι τριών κοινοτ-ήτων οι οποίοι συνέστrισαν το Δ-ήμο Πελεκά νου.

Οι KOινότrιτες οι οποίες συνενώθrιKαν ιΊταν rι KOινότrιτα Βουτά,

Βοθιανών και Σκλαβοπούλας. Η πpάξrι σύστασrις του νέου Δ-ήμου κυρώνεται

από το Φ.Ε.Κ 239AI03-11-89.

Σαν συνέπεια τrις πολιτικής αυτιΊς έχουμε ένα νέο Δ-ήμο ο οποίος

περιλαμβάνει περίπου ομοιογενείς περιοχές από κοινωνικοοικονομική

άποψη:

Η ανάπτυξη των θερμOKrιπίων μέσω του αναδασμού στην περιοχή

Κουντούρας (κοινότητα Βουτά), είχε ως συνέπεια τrιν αναδιάρθρωση του

παραδοσιακού παραγωγικού συστ-ήματος και ταυτόχρονα από πληθυσμιακ-ή

άποψη, ελκτικιΊ επίδρασrι στις γειτονικές KOινότrιτες (κοινότητες

Σκλαβοπούλας και Βοθιανών). Το γεγονός αυτό νομίζουμε ότι επέτρεψε τη

σύστασrι του νέου Δ-ήμου, δεδομένου ότι η αναδιάpθρωσrι του παραγωγικού

συστ-ήματος και η μετακινήσεις του πληθυσμού στην περιοχή δημιούργησαν

κοινά συμφέροντα για τους κατοίκους και των τριών κοινοτήτων.

Από την άλλrι μεριά rι σύστασrι του Δήμου Πελεκάνου πρακτικά δεν

ξέρουμε τι ακριβώς συνέπειες είχε στην περιοχ!ι.
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Μπορούμε όμως να αναφερθοuμε (Μπεριάτος, Η, 1994) στα

αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας! που πραγματοποι'ήθl1ΚΕ στους νέους

δήμους που συστάθrιKαν μέχρι το 1992 Εδώ θα παραθέσουμε τις γενικά τις

απόψεις των τοπικών αρχών για τις συνέπειες των συνενώσεων και όχι τόσο

για τα κίvnτρα τα οποία τους οδήγησαν σε αυτές. Έτσι λοιπόν αναφέρονται ως

σπουδαιότερα οφέλη από τιι συνένωση σι όποιες οικονομικές ενισχύσεις, 1Ί

δυνατότrιτα καλύτερου προγραμματισμού, 11 καλύτεΡl1 εξυπηρέτιιση των

πολιτών, 11 κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιστι της περιοχής.

Αναφέρεται επίσιις τι περιορισμένιι Τι μτιδενικn υποστήριξτι από το

κράτος και τι καθυστέρΤιΟIΙ Τι μτι παροχή των ευεργετημάτων που προβλεπόταν

από το νόμο λόγω συνένωσης (δάνεια, επιχορηγήσεις, προγράμματα κλπ).

Βλέπουμε λοιπόν, μέσα στη γενικότερη αποτυχία της προσπάθειας

αυτής ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονται από τους

υπεύθυνους ως οφέλη και κατά τη γνώμη μας η δυνατότητα καλύτερου

προγραμματισμού εί ναι εκείνο το οποίο δεσπόζει.

Αναφορικά τώρα με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τον τρόπο που

αυτή αντιλαμβάνεται τη διοικητική οργάνωση της περιοχής μελέτης.,

σύμφωνα με την Απόφαση 72 που προέκυψε από συνεδρίαση του Νομαρχιακού

Συμβουλίου Χανίων της 6/12/94 με θέμα: ((Καθορισμός εδαφικών περιοχών

Συμβουλίων Περιοχή9>, ((Ως προς τις γεωγραφικές ενότητες που θα

αποτελέσουν Συμβούλια Περιοχής και τις προτει νόμενες έδρερ>, έχουμε:

Παρ. 3: «Η Επαρχία Σελίνου, αποτελούμενη από τους Δήμους

Κανδάνου και Πελεκάνου και τις Κοινότητες: Γαύδου, Επανωχωρίου,

Κακοδικίου, Καμπανού, Παλαιόχωρας, Πλεμενιανών, Ροδοβανίου, Σαρακήνας,

Σκάφης, Στροβλών, Σούγιας και Τεμενίων να αποτελέσει ένα Συμβούλιο

Περιοχής. Έδρα του Συμβουλίου της Περιοχής αυτής ορίζεται κατά

πλειοψηφία η Κάνδανος με ψήφους 4 υπέρ, 3 με προτίμηση Παλαιόχωρα, 1 με

προτίμηση Κακοδίκι και 3 λευκά».

Όσον αφορά τα επιχεφrιματα που προτάθηκαν κατά τη συνεδρίαση

υπέρ της Παλαιόχωρας ή της Κανδάνου, είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι πλέον

ι Η έρευνα αυτή αφορά 39 νέους δήμους που είχαν συσταθεί μέχρι το 1992 (βάση του Ν.1622186 και του

Ν.1416/84) και πραγματοποιήθηκε το 1992-93 μέσω ενός ερωτηματολογίου τύπου γραπτ/ς

συνέντευξης.
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και σε διοικητικό επίπεδο 11 Παλαιόχωρα έρχεται να ανταγωνιστεί το

παραδοσιακό κέντρο που είναι 11 Κάνδα νος.

Η γνώμn υπέρ τrις Παλαισχωρας για έδρα του Συμβουλίου Περιοχtiς,

υποσττιρίξε ότι «είναι μοναδικό και αδιαμφισβiιΤT\ΤO κέντρο στο Σέλινο, 11

Παλαιόχωρα, 11 οποία εκτός από την δυναμική ανάπτυξιις διαθέτει όλες τις

προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος για να γίνει έδρα του Συμβουλίου

ΠεριοχΤΙς.»

Η γνώμη υπέρ της Κανδάνου για έδρα του Συμβουλίου ΠεριοχΤΙς,

υποστήριξε ότι «δέχεται ότι 1Ί Παλαισχωρα είναι δυναμικά αναπτυσσόμενl1

περΙOΧrι, θεωρεί όμως ότι ως έδρα πρέπει να προταθεί τι Κάνδανος διότι: α)

Είναι κομβικό κέντρο της Επαρχίας Σελίνου, β) έχει όλες τις υπηρεσίες, γ)

αποτελεί πόλο ανάπτυξΙ1ς, δ) είναι ιστορικΤι πρωτεύουσα της επαρχίας Σελίνου

και ε) είναι ανοιχτΤΙ πόλη μελέτης Τρίτση».

Τελικά όμως, η Κάνδανος επιλέχθηκε ως προτεινόμενη έδρα του

Συμβουλίου ΠεριοχΤΙς, γεγονός το οποίο αφΤΙνει ως προοπτικΤΙ τη συνέχιση της

διοικητιι<ΤΙς της «υπεροχΤΙς» σε σχ~:ση με την Παλαιόχωρα, η οποία κυρίως

οικονομικά δεσπόζει στην περιοχΤΙ.

1.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΤΗΝΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με τη σύνδεση αρχικά και την εν συνεχεία ένταξη της χώρας στην ΕΕ,

η περιοχΤΙ μελέτης επηρεάστηκε από τις πολιτικές της σε μεγάλο βαθμό.

Η πολιτικΤΙ η οποία είχε τη μεγαλύτερη επιρροΤΙ στην περιοχΤΙ μελέτης

ΤΙταν η ΚοινΤΙ ΓεωργΙKrι ΠολιτικΤΙ (ΚΓΠ). Οι βασικές αρχές τ11ς ΚοινΤΙς

ΓεωργΙKrις ΠολιτικΤΙς τέθηκαν το 1962 και rιταν: η ενότητα των τιμών, η

κοινοτικΤΙ προτίμηση, η χρηματοοικονομικΤΙ αλληλεγγύη και η

συνυπευθυνότητα των παραγωγών. Αυτές οι αρχές έχουν δώσει γενικά καλά

αποτελέσματα εφόσον επέτρεψαν την παραμOνrι αρκετών γεωργών στις

δραστηριότητές τους και τον εφοδιασμό των καταναλωτών σε λογικές τιμές.

(ΜΟΥΣΗΣ, Ν, (1994), σ. 475)

Ενώ σε πρώτη φάση οι ενισχύσεις αφορούσαν, ως επί το πλείστον, την

ίδια την παραγωγΤΙ, με την οποία συνδεόταν άμεσα και αναλογικά, στη

συνέχεια πάρθηκαν και άλλα διαρθρωτικά μέτρα που αφορούσαν κυρίως τη

στΤΙριξη της γεωργίας σε ορεινές και άλλες μειονεκτικές περιοχές, τη
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μεταποίηση και την εμπορία των γεωργικών προ'ίόντων και τις ομάδες

παραγωγών και τις ενώσεις τους.

Συνέπεια των πολιτικών αυτών Τιταν 11 καλλιέργεια της ελιάς να

επεκταθεί οnμαντικά, κυρίως μέσω της ενίσχυσrις των τιμών παραγωγού.

Επίσης τι τεχνολογία της παραγωγής βελτιώνεται με αποτέλεσμα τι περίοδος

αιχμΤΙς να διαχέεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάσττιμα (από τον Οκτώβριο

μέχρι και Τ1Ίν Άvοιξn) και να αμβλύνεται το αντίστοιχο έλλειμμα εργασίας.

Παράλλnλα με ΤΊΊν καλλιέργεια τnς ελιάς, στην ενδοχώρα είναι αισθnτ'ή και 11

ανάπτυξη τnς κτηνοτροφίας τι οποία επίσnς επιδοτείται οnμαvτικά από την

ΕΕ..

Επιπλέον τι περιοχή μελέτης είναι ενταγμένl1 ως επιλέξιμη περιοχΤι

στο πρόγραμμα LEADER (Lirιisons En1re Actions de Deveioppement de ι'

Economie Rurale) . Το πρόγραμμα LEADER ενθαρρύνει τον πειραματισμό με

καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στην αξιοποίτιση των ενδογενών

πόρων και σττι συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων και του τοπικού

πληθυσμού, με στόχο ττιν τοπική αντίδραστι στο αναπόφευκτο του μαρασμού

και την προώθτιστιτου επιχειΡτιματικούπνεύματος.

Το πρόγραμμα LEADER ήταν απόρροια ττις αγροτικής πολιτικής που

παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1988 στο έντυπο «Το μέλλον του

αγροτικού κόσμοω), το οποίο τόνιζε ττιν ανάγκτι μιας προσέγγιστις με τοπική

πρωτοβουλία που να επιτρέπει στον αγροτικό πλτιθυσμό και τους υπευθύνους

του να καθορίζουν με ακρίβεια τα τοπικά προγράμματα και να προβαίνουν σε

καινοτομίες.

Διαπιστωνόταν ότι τι οικονομική εξέλιξτι έτεινε να διευρύνει ττιν

απόκλειση μεταξύ περιοχών που βρίσκονταν σε καλή θέστι σε σχέστι με τις

γενικές οικονομικές τάσεις και των λιγότερο ευνοτιμένων περιφερειών ή

περιοχών. Η συνnθεις, ως τότε, μέθοδοι ενίσχυστις των αγροτικών περιοχών,

που ήταν στενά τομεακές και κυρίως επικεντρωμένες σττιν γεωργία ή τις

υποδομές, δεν επαρκούσαν προκειμένου να μειωθούν οι αποκλείσεις αυτές.

Ο χαρακτnρας του νέου προγράμματος LEADERII δίνεται ενδεικτικά

ως εξ1iς:

«Με ττιν απόφασή ττις να θέσει τον καινοτόμο και υποδειγματικό

χαρακτήρα των ενεργειών ως κριτήρια επιλεξιμόττιτας του LEADER ΙΙ, τι

Επιτροπή δεν έχει ως στόχο να περιορίσει το πεδίο παρέμβαστις αυτής ττις
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πρωτοβουλίας σε ορισμένες νεωτερίστηκες ενέργειες που είναι δυσκολο να

εφαρμοστουν αλλου, αλλά επιθυμεί να εξασφαλίσει, αφενός, στι τα

προγράμματα που θα χρηματοδοττιθουν θα αποφέρουν μια πραγματική

προστιθέμενη αξία σε σχέσl1 με τις άλλες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται

στο πλαίσιο των επιχειprισιαKών προγραμμάτων Τι σε σχέση με άλλες μορφές

παρέμβαστις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων

ΣτΤιριξτις και, αφετέρου, ότι τα προγράμματα αυτά δε θα ΧΡΙΙ0ιμοποιηθουν για

τη χρτιματοδαττιση των δραστηριοτΙιτων που αναλαμβάνουν σι ενδιαφερόμενοι

φορείς αγροτικής ανάπτυξτις. Ο καινοτόμος και υποδειγματικός χαρακτΤιρας

των ενεργειών θα προσαρμοστεί συνεπώς στις ανάγκες ΤΊΊς συγκεκριμένης

περιοχτις.

Η Επιτροπή προτείνει ενδεικτικά μια σειρά καινοτόμων θεμάτων και

συγκεκριμένα:

• τα προλτιπτικά μέτρα για τις επιπτώσεις ττις μεταρρuθμιστις ττις

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων

που αφοροuν το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πrιγές ενέργειας

• ττιν εφαρμογΙι νέων τεχνολογιών πλrιρoφoρrισrις και επικοινωνίας

στον αγροτικό χώρο

• τrιν παροχή υπrιρεσιών που έχουν προσαρμοστεί ώστε να

ανταποκρίνονται στrι χαμrιλIι πυKνότrιτα του πλrιθυσμοu, οι οποίες

μποροuν να λάβουν και ττι μορφή πολλαπλών δρασττιριοτήτων

• το σχεδιασμο και ττιν εμπορία νέων προϊόντων και υπτιρεσιών

• τrι δτιμιουργία θέσεων απασχολτιστις στον αγροτιι(ο χώρο,

συμπεριλαμβανoμένrις τrις ένταξrις των ατόμων που

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ττις συμμετοχής του μrιχανισμOύ

παροχής εκπαίδευστις και κατάρτιστις στrιν αναπτυξιακή διαδικασία

• ττιν ανάλτιψτι πολιτιστικών δραστrιριoτήτων στον αγροτικο χώρο

για ττιν ενίσχυστι ττις τοπικής πολιτιστικΙις ταυτοττιτας και ττιν

ανάπτυξτι του τουρισμοι)
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• την ευαισθητοποίl1σn του αγροτικοί> πλl1θυσμού στις πρoKλiισεις

που αντιπροσωπεύει 11 ανάπτυξη και στην ανάγΚl1 ανάληψης

πρωτοβουλιών

Στα σχέδια που υποβαλλουν σι τοπικές σμαδες και σι άλλοι

συλλογικοί φορείς θα πρέπει, συνεπώς, να προβάλλονται τα τοπικα

χαραΚΤl1ριστικα τους όσον αφορά:

* τιι διαφορά και την καινοτομία σε σχέσn με αυτο που γίνεται στο

επιχεΙΡ110ιακό πρόγραμμα βάσει των Κοινοτικών Πλαισίων

Στήριξης (ή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού) σχετικα με Τl1ν

ίδια περιφέρεια, όσον αφορά τnv προσέγγιση τnς αγροτικής

ανάπτυξΊΊς και τους τρόπους εφαρμOγrις iι/Kαι το περιεχόμενο των

μέτρων

'" το προσδοκόμενο αποτέλεσμα (όσον αφορά το συγκριτικό

πλεονέκτnμα, έστω και προσωρινο, για την περιφέρεια τι τον τομέα)

σε σχέση με μια κατάσταση αναφοράς (πράγμα nOU προϋποθέτειμια

διάγνωσηστην οποία θα είναι εμφανέςτο αναπτuξιακόεμπόδιο nOU

η καινοτομία έχει ως στόχο να εξαλείψει).~~ (LEADER magazine,

(1994), τεύχος 7, σ.12)

Το πρόγραμμα αuτό είναι μια πρόσθετη εuκαιρία αναπτuξης για την

περιοχΤΙ μελέτης. Ως τώρα, οι τομεακές πολιτικές (κuρίως μέσω των

επιδοτΤΙσεων) είχαν τα αποτελέσματα τοuς, αλλά το LEADER δίνει μια

σύγχροντι πρόκληση αξιοποίησης των τοπικών πόρων μέσα από ένα

διαφορετικό,καινοτόμοπρίσμα.

1.5. ANAΠ~YΞH ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την ίδια περίοδο με ττι βελτίωση γενικώς των uποδομών (κuρίως οδικό

δίκτuο), δηλαδΤΙ τη δεκαετία τοu '70, η Παλαιόχωρααναδεικνύεται σε χώρο

uποδοχΤΙςενός ραγδαία αuξανόμενοuτοuριστικούρεύματος. Παρά τη σχετικΤΙ

απομόνωση της περιοχΤΙς, το ιδιόμορφο τοπίο και το ΤΙπιο κλίμα της

διαμορφώνοuν ένα ξεχωριστό τοuριστικό πρότuπο το οποίο προσελκύει

ορισμένη κατηγορία τοuριστών για μακρα σχετικα περίοδο (Ιούνιος 

Σεπτέμβριος).

Η αναπτuξη αuτΤΙ τοu τοuρισμού δε φαίνεται να ακολοuθεί καποια

σuγκεκριμένη κραΤΙΚt1 ΠΟλΙΤΙΚt1 πέρα από την βελτίωση των δρόμων. Η αιτία
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ττις μπορεί να αναζl1τ11θεί σε συγκυριακούς παράγοντες. Αφενός, 11 βελτίωση

του οδικού άξονα που συνδέει ΤΊΊν Παλαισχωρα με ταν ΤαυρωνίΤl1 και το

βόρειο άξονα του νομού επέτρεψε ένα είδος «ΤOυρισΤΙKrις διείσδυσ1Ί9) προς Τ1Ί

νότια πλευρά. Αφετέρου 11 ίδια τι Παλαιοχωρα ως χώρος υποδοχής τουριστών

διέθετε τους φυσικούς πόρους (φυσικΤι ομορφιά, ηρεμία, rιπιo κλίμα), οι οποίοι

υποστΤιριξαν την ΤOυρισΤΙKfι KίVrιση. Από την πλευρά του ανθρώπινου

παράγοντα, 11 ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής έγινε με

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ τα κσινωνικa - οικονομικά αποτελέσματα

ΤΊΊς τουριστικής ανάπτυξης προσδιορίζονται σε θέματα απασχόλησης και

χωρικής εμβέλειας απσ ττιν ένταξτι ΤΊΊς λειτουργίας ΤΊΊς ΤOυρισΤΙKrις

επιχείΡl1σης σε οικογενειακά και διαπροσωπικά δίκτυα συνεργασίας,

αλλl1λεγγύl1ς και στρατολόγl1σl1ς εργατικου δυναμικού.
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2. ΛΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΈΞΕΛΙΞΗΜΕΤΑ ΤΟ 1970

2.1 ΣΕΣΧΕΣΗΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΟΜΟ

flnyn' ΑΠΟΎραφεςπληθυσμου,ΕΣ Υ.Ε

Η πλτιθuσμιακnεξέλιξτι ττις περιοχnς μελέττις, σε σχέστι με τον

υπόλοιπο νομό θα μας επιτρεψει να δούμε αν 11 οικονομική

διαφοροποίTlσn που υπάρχει γενικότερα στο νομό, εμφανίζει τις

επιπτώσεις ττις στα δτιμογραφικά δεδομένα. Η πλτιθuσμιακn εξέλιξτι τα

τελευταία 20 χρόνια εμφα νίζεται παρακάτω στους πίνακες 1και 2:

ΠηΥη; Απσγραφες πληθυσμου, ΕΣ Υ.Ε

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, 11 πεΡΙΟΧl1 μελέτης ειναι μια

απομονωμέΥ11 και απομακρυσμέντι περιοχή σε σχέση με τα αστικά κέντρα

του νομου (Χανιά, Καστέλι), και γενικότερα με το βόρειο άξονα του

νομού, ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να

επιοnμανθεί εδώ, ότι στην κλίμακα του νομού, έχουμε μια οnμα ντική

οικονομική ανάπτυξη στο βόρειο άξονα 11 οποία βασίζεται κυρίως στον

τουρισμό. Επίσης τι μετακίντιση από αυτόν ΤΟΥ άξονα μέχρι το νότιο

τμ'ήμα του νομού είναι ακόμη και σήμερα προβληματική όσον αφορά τις

μεταφορικές υποδομές. Συνεπώς είναι ευvόnτο ότι ο νότιος άξονας είναι

οικονομικά υποβαθμισμένος σε σχέοn με το βόρειο.

πίνακας 1: Σύγκριση του πληθυσμού τrις περιοχπς μελέτηςμε το σύνολο

του πληθυσμού του νομού.

πίνακας 2: Σύγκρισητηςμεταβολπςτου πληθυσμούτηςπεριοχιίς
μελέττιςμε τηv α ντίσΤΟCΧ17 στο v νομό

%ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ

ΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΥ

1971 119784 7667 6,40

1981 125912 7234 5,75

1991 133060 6882 5,17.

% ΜΕΤΑΒοΛΉ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ %ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

1971- 1981 5.1 -5,6

1981 - 1991 5.7 4.9.
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Α ν εξετάσουμε τους δύο πινακες μαζί, μπορούμε να

δ ιαπιστώσουμε ότι:

Εδώ θα αναλύσουμε τα δτιμογραφικά χαρακττιριστικά ττις

περιoχrις, όπως εξελίχθnκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Κατ' αρχrιν Θα

εξετάσουμε ττιν κατανομn του πλτιθυσμού ανά κοινόττιτα διαχρονικά και

θα επιστιμάνουμε τα στιμεία εκείνα τα οποία συνδέονται με τους

γενικότερους μετασχτιματισμούς σττιν οικονομία ττις περιοχnς.

α) Ο πληθυσμός του νομού αυξάνει από το 1970 και μετά, ενώ ο

πλnθυσμός τnς περιoχrις μελέτnς μειώνεται συνεχώς.

β) Η ποσοστιαία συμμετoχrι του πλnΘυσμού τnς περιoχrις μελέτnς

στο σύνολο του νομού μειώνεται με σταθερό ρυθμό. Αυτό συμβαίνει λόγω

ττις σημαντικΤΙς αύξl1στις του πλΊΊθυσμού του νομού σε απόλυτα νούμερα.

γ) Ο ρυΘμός μεταβoλrις του πλnθυσμού για το νομό είναι θετικός

και σnμα ντικός (τnς τάξεως του 5%). Όμως ο ρυθμός μείωσnς του

πληθυσμού της περιοχΤΙς μελέΤl1ς μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι 11 περΙOΧrι

μελέτnς χάνει πλnθυσμό με μικρότερους ρυθμούς από το 1970 και μετά

και μάλιστα τι μείωσιι είναι σημαντική ανάμεσα στις δύο δεκαετίες (1971

- 1981 και 1981-1991).

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ2,2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Λ,/Α'ΡΘΡΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΣ

221. ΠλllθυσμιακάXαpaKWDlanci

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ΟΤΙ τι περιοχή μελέΤl1ς

πλτιθυσμιακάδεν ακολουθεί τη γενικότερτι αυξτιτική πορεία του νομού.

Όλο και περισσότερο εμφανίζεται μειωμένΊΊςΟΊΊμασίας και συμμετοχΤΙς

στο σύνολο του νομού. Είναι εμφανές ότι τι μεγάλτι πλτιθυσμιακ-ή

ανάπτυξτι που έλαβε χώρα στο νομό Χανίων τις τελευταίες δεκαετίες

συνέβτι κυρίωςστο βόρειο άξονα του νομού και όχι σττιν περιοχn μελέττις,

ττις οποίας το σύνολο εξακολουθεί να φθίνει. Για ττιν εσωτερική

πλnθυσμιακrι διάρθρωσΤ] και εξέλιξΤ] τnς περιoχrις μελέτnς, θα

αναφερθούμεπαρακάτωαναλυτικά.
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Διάγραμμα 10

o.~

--+-----11 ~l:ωl·&! Ι

0,02ο·0,02.-Q,06

KOINΣΚAΦIlΣ

f---+

KOINwynA! f----+
ΚΟΙΝΣΛΡΑΚΙΙΝΑΙ:

1---+--

ΚΟΙΝΚΑΜΠΑΝΟΥ 1---_+_
ΚΟΙΝ ΚΑΚΟΔικιογ

Ι----+--

ΚΟ1ΝΡΟΔΟΟΛΝΙΩ\"1---_+__

ΔΗΜΟΣΚΑΝΔΛΝΟΥ

Ι---+--

ΚΟΙΝΠΛΛMOXΩl'AΣ

1---+----/-

KOINBΠANΩXα/'JOY

1---+--
AIiMOΣrmΛBΚANQY1----1-__-+- _

ΚΟΙΝ ΠΛΕΜΒΝΙλΝΩΝ

1----+--+

ΠlΊγTι.:Χουλιαράκ,ης,Μ, «Εξελιςειςτου πλπθυσμούτωνΑγροτικώvΠεριοχώντης

Ελλάδας;1920-198b>, Εκ.κ.Ε, Α θιί Υα 1988.

KOΙNLrPODλΩoN

Ι---+--+--

ΚΟΙΝΤΒΜΕΝΙΩΝ

Σε γενικές γραμμές για ττιν περιοχΤΙ μελέττις κατά τn δεκαετία

αυτn μπορούμε να πούμε ότι n πλnθυσμιακΤΙ μείωσn συνεχίζεται στα

Στα παρακάτω διαγράμματα 10 και 11 θα δούμε πως εξελίχθτικε ο

εηiσιος ρυθμός μεταβολ';ς r ανά κοινόττιτα για τις δύο δεκαετίες (1971

1981 και 1981-1991).

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από το διάγραμμα 10, κατά ΤΊΊ

δεκαετία του 1970, όπου ξεκίνησε τι τουριστικΥι ανάπτυξn και τι αvάπτυξn

των θερμοκηπίων, έχουμε αύξηση του πληθυσμού στις παραθαλάσσιες

περιοχές (Παλαιόχωρα και Σούγια). Επίστις έχουμε στιμαντικτι

πληθυσμιακή συγκέντρωσn στ/ν περιοχn Κουντούρα του ΔΤΙμου

Πελεκάνου, όπου αναπτύσσεται δυναμικά ο οικισμός της Κουντούρας

(βλ. Διάγραμμα 9) Το γεγονός αυτό σττιν ανάλυστι κατά σΤΑ δε

διακρίνεται καθαρά, λόγω του γεγονότος ότι οι πληθυσμιακές

ανακατατάξεις έγιναν κυρίως στο εσωτερικό του ΔΤΙμου Πελεκάνου.

Παρόλα αυτά, α ναδιάρθρωστι αυτΤΙ διαφαίνεται από τον πολύ μικρό ρυθμό

μείωστις που εμφανίζει ο Δ';μος αυτός.
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0,00Ο,()40,02

-+----+-----11 M~!.~ Ι

ο·o.o~·0.06

κaι..-.: ΣΑΙ'ΑΚΗΝ.ΑΙ:

ΚΟΙΝ l'OAOUΛNIOY

1----+---

KQιNΚAKOΔlΚIOy

Ι---+--

KOIN KΛMΠΛ~OΎ
Ι----+--

ΔΗΜΟΣΚ"ΝΔΛΝΟΥ

Ι----+--

ΚΟΙΝ f!IΊANΩXQP10Y

Ι-----+--+---

ΚΟ!ΝΠλΛλΙ0ΧΩl'λΣ

I---+--+---~

κΟ1Ν IIAill.lliNIANΩN1---+--+----

ΔΗΜΟΣΠΕΛΕΚΆΝΟΥ

<----+---+----=----+-----1-----J

KODJ ΣΊ1ΌΒΛΩ..'1

Ι---+--

Επίσης φαίνεται ότι τα Πλεμενιανά έχουν μια αύξηση γι αυτt1 ττι

δεκαετία. Η αύξrισl1 αυτ1ι θα μπορούσε να ερμηνευθεί από τη γειτνίαση

της κοινότΤ\τας αυτής με την Κάνδανο και το σχετικά ομαλό ανάγλυφο

που έχεL Τα παραπάνω Τl1ς επιτρέπουν να επωφελείται περισσότερο από

την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., μέσω της πρόσβασης στο διοικητικό

ορεινά, αλλά σε μικρότερους ρυθμούς από τις προηγούμενες δεκαετίες,

περισσότερο ως αποτέλεσμα της δημογραφικΤΙς εξάντλησης παρά εξ'

αιτίας της δτιμιουργίας ευνοϊκότερων συνθτικών για την παραμOνrι του

πληθυσμού σε αυτά. Παράλληλα, διαφαίνονται να ισχυροποιούνται

δυναμικά σι περιοχές της Παλαιόχωρας και λιγότερο της Σούγιας και

του ΔΊιμου Πελεκάνου.

ΚΟΙΝ:Ι:ΚΛΦ[Ι:Ι:

1---

ΚΟΙΝΙΈΜΕΝΙΟΝ1---+-
καΙΝΣΟΥΠΛΙ:

Ι---+--

Λ ιάγραμμα11

Πηγή: Χουλιαράκης Μ. «Εξελίξεις του πληθυσμού τωνΑΎροτικών Περιοχών της

Ελλάδαq, 1920-198]», ΕΚΚΕ, Αθήνα 1988.

Στη δεκαετία του 1980 (Διάγραμμα 11), βλέπουμε κατ' αρχΤΙ ότι η

Σούγια δε διατηρεί την αύξηση της πρσιιγούμεντις δεκαετίας, ενώ από

πλrιθυσμιακ-ή τουλάχιστον άποψη, τι Κάνδανος και ο Δiιμoς Πελεκάνου

φαίνεται να σταθεροποιούνται. Η Παλαιόχωρα διατηρεί την δυναμική

της πληθυσμιακΤΙ α νάπτυξη,
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κέντρο το οποίο είναι ίΊ Κάνδανος. Παρόλα αυτά, δε μπορούμε να

ισχυριστούμε κάτι τέτοιο με ασφάλεια, δεδομένου ότι είναι μια εξέλιξTl

σχετικά πρόσφατη και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και στο

μέλλον διατηΡnσει την πλ'ηθυσμιακΤι δυναμικότητα που εμφανίζει σε

αυτή τη δεκαετία.

Σε γενικές γραμμές για ην περιοχΤΙ μελέΤJ]ς μπορούμε να πούμε

ότι στα ορεινά εξακολουθεί 1Ί πλl1θυσμιακή μείωση. Σε αυτή τη δεκαετία

έχει αρχίζει να διαφαί νεται ίΊ χωρικ'ή διαφοροποίΊΊση από πληθυσμιακή

άποψη. Μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε τρεις κατηγορίες σΤΑ.

Εκείνων που αυξάνουν δυναμικά (ουσιαστικά μόνο της Παλαιόχωρας),

εκείνων που φαίνεται να διατηρούν τον πληθυσμό τους (Κανδάνου

Πλεμενιανών - ΣκάφJ]ς - Στροβλών), και εκείνων που φθίνουν συνεχώς.

Βέβαια, όπως αναφέρθTlκε και στη δεκαετία του '70 για το ίδιο

φαινόμενο, σε κάποιους από τους σΤΑ που φαίνεται ότι διατηρούν τον

πλJ]θυσμό ΤJ]ς τι και που φθίνουν με μικρούς ρυθμούς υπάρχει μεγάλΙ]

πιθανότηταότι έχουν πια πληθυσμιακά«εξαντληθεΙ>.Με άλλα λόγια, οι

κατηγορίες ανθρώπων που συνήθως μεταναστεύουν (νέοι κυρίως) δεν

υπάρχουν στους σΤΑ αυτούς. Τέτοια περίπτωση είναι η κοινότητα

ΣκάφJ]ς (βλ. Χάρτες 5, 6)

Μετά από μια αναλυτικότερΙ] διαχρονικΤΙ (1971-1991) επεξεργασία

ΤJ]ς εξέλιξJ]ς του ετΤΙσιου ρυθμού μεταβολΤΙς (r) έχουμε ΤJ]ν κατάταξΙ]των

σΤΑ ανάλογαμε ΤJ]ν πλJ]θυσμιακΤΙτους τάσΙ] σε τρεις καΤJ]γορίες:

=:>ΤουςσΤΑ που φαίνεται να αυξάνουνκαι στις δύο δεκαετίες (r, 0,015),
δJ]λαδΤΙ ΤJ]ν κοινόητα Παλαιόχωρας.

=>Τους σΤΑ που φαίνεται ότι παραμένουν σταθεροί και στις δύο

δεκαετίες (r , 10,0151 ), δJ]λαδΤΙ το ΔΤΙμο Κανδάνου και το ΔΤΙμο

Πελεκά νου, κα ι

=>Τους σΤΑ που μεν πιθανόν να διακυμαίνονται ανάμεσα στις

δεκαετίες, αλλά συνολικά μειώνονται, και είναι όλοι οι υπόλοιποι.

(ΚοινόΤJ]τες Στροβλών, Πλεμενιανών, Κακοδικίου, ΣαρακΤΙνας,

Τεμενίων, ΣκάφJ]ς, Καμπανού, Ροδοβανίου, Επανωχωρίου, ΣκάφJ]ς,

Σούγιας).
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ΧΑΡΤΗΣ 5:ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΕΞΕΛΙ"ΗΜΕΒΑΣΗ
ΤΟΝ;ΕΤΗΣΙΟΡΥΘΜΟΜΕ.ΤΑΒΟΛΗΣ(r) ΓΙΑ ΤΗΧΡΟΝΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟ
1971 -1991

( ΥΠΟΜΝΗΜΑ )

Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΑΥΕΗΣΗ

Ο ΔΙΛΧΡΟΝΙΚΗ

ΣΤΛθΕΡΟ1ΉΤΑ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ

( ΥΓιΟΜΝΗΜΑ
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% ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 1981
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Πηγή: ΑπογραφΤι. πληθυσμού,1981, ΕΣ.Υ.Ε

222 ΔQuύ WVMnθtJ(Jjιotj

Όσον αφορά την πληθυσμιακή δομή, θα χρησιμοποιήσουμε τη

μέθοδο της κλίμακαςκαι ξεκινώνταςμε τrι δομή του νομού, τrις επαρχίας

και τέλος κάθε σΤΑ χωριστά, θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμετα

χαραKτrιρισΤΙKάτrις περιοχήςσε σχέσrι πάντα με το ευρύτερο περιβάλλον

της (στοιχεία1981).

Εδώ μπορούμε να δουμε χωρικά ότι μας έδειξαν αναλυτικά κατά

δεκαετία τα προηγούμενα διαγράμματα. Στο κέντρο ττις περιοχής

μελέτ/ς όπου είναι και οι περισσότερο ορεινοί οικισμοί, έχουμε τη ζώντι

που μειώνεται - εγκαταλείπεται - πληθυσμιακά συνεχώς. Η Παλαιόχωρα

ξεχωρίζει δυναμικά σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχΤι, ενώ παρά τις

ανακατατάξεις στο εσωτερικό του Δiιμoυ Πελεκάνου το αποτέλεσμα στο

σύνολο του, είναι ότι εμφανίζεται σαν ένας σΤΑ που έχει σχετικά

σταθερή πληθυσμιακή εξέλιξη.

Διάγραμμα 12
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ 1981

Διάγραμμα 13
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Πηγή:Απογραφή πλ17θυσμού,Ζ98Ι, ΕΣ. Υ.Ε

Όσον αφορά ττι δομΤΙ των τιλικιών ανά ΟΤΑ, μπορούμε να πούμε

ότι γενικά ξεχωρίζουμε 3 κατηγορίες πυραμίδων στην περιοχΤι μελέτης.

=>Η μία είναι οι ΟΤΑ εκείνοι που παρουσιάζουν σχετικά

φυσιολογικΤΙ εξέλιξrι, με αρκετούς νέους, εύρωστες τις

Α ναλύοντας τα παραπάνω δύο διαγράμματα, βλέπουμε ότι τι

πυραμίδα του νομού φαίνεται να είναι σχετικά κανονική, ενώ σττιν

πυραμίδα της επαρχίας έχουμε ένΤOνrι την έλλειψη των τιλικιακών

κλάσεων 35-39 και 40-44. Η έλλειψη αυτΤι εμφανίζεται κάπως και στο

νομό γενικότερα. Η ερμηνεία της απουσίας των ηλικιών 35-39 και 40-44

βασίζεταισε κοινωνικοπολιτικάγεγονότα.Οι τιλικίες35-39 είναι άτομα

που γεννiιθΤΙKαν κατά Τ1Ί διάρκεια του Β' ΠΩ και σι ηλικίες 40-44 είναι

άτομα που γεννiιθΤΙKαν κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Επίσης οι

τιλικίες 35-44 'ήταν οι νέοι που μετανάστευσαν τις δεκαετίες '60 και '70.

Το αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων είναι rι απουσία το 1981 αυτών

των rιλΙKιών αφενός από τrιν επαρχία Σελίνου αλλά και γενικότερα από

το νομό.
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παραγωγικές nλικίες και λιγότερους nλικιωμένους. ΣΤl1ν

κατηγορία αυτή ανήκουν n κοινότητα Στροβλών,

Παλαιόχωρας, ο Δήμος Κανδάνου και ο Δήμος Πελεκάνου. Η

ένταξη των σΤΑ αυτών σΤl1ν «ισορροπημένη» κατηγορία είναι

κατά κάποιο τρόπο αναμενόμεντι. δεδομένου ότι οι οικονομικές

δρασΤl1ριόττιτες εμφανίζονται σε μεγάλη ένταση στην

Παλαιόχωρα και στο Δήμο Πελεκάνου (τουρισμός και

θερμοκήπια αντίστοιχα), ενώ τι Κάνδανος παραδοσιακά

αποτελεί το διοικητικό κέντρο της περιοχής.

Όσον αφορά όμως ττιν κοινότητα ΣΤΡοβλών, πρέπει να

επισημάνουμε ότι από επιτόπια έρευνα φαίνεται ότι τι πραγματικόττιτα

δεν αντικατοπτρίζεται από τα επίσημα στοιχεία. Τα στοιχεία ττις

επιτόπιας έρευνας που έχουμε αφορούν βέβαια το 1995, όμως ι] μεγάλι]

απόσταση που έχουν από τα επίσημα στοιχεία μας επιτρέπουν να τα

αμφισβl1 τήσουμε.

Μπορουμε δε να υποστηρίξουμε ότι το παράδειγμα ΤTlς παραπάνω

κοινόΤTlτας αντιπροσωπεύει ττι μεγάλTl πλεΙΟΨΤιφία των υπόλοιπων

ορεινών κοινοτήτων. Συντιγορεί προς ττι διαπίστωστι αυτή, παρά ττιν

αδυναμία επιβεβαίωστις από ττιν τοπική έρευνα, ότι ακολούθτισα ν όλες με

τους ίδιους ρυθμούς Τl1ν κίνl1σl1 Τl1ς αγροτικής εξόδου από το 1951,

διαΤΊΊρούν όλες τα ίδια εκτατικά συστήματα παραγωγής χωρίς

αναδιαρθρώσεις και εκσυγχρονισμό, και υποφέρουν από τις ίδιες

δυσκολίες επικοινωνίας και μετακίνTlστις από και προς τα αστικά

κέντρα ττις περιοχnς μελέττις κα ι του νομου.

=>Η δεύτερτι καττιγορία είναι οι ΟΤΑ εκεινοι οι οποίοι

εμφανίζονται γερασμένοι από άποψτι διάρθρωστις των

τιλικιακών κλάσεων, αλλά οι μικρές τιλικιακές κλάσεις είναι

αρκετά δυναμικές, με προοπτικές για ομαλή πλnθυσμιακn

εξέλιξl1 στο μέλλον. Οι ΟΤΑ που ανήκουν σε αυτή Τl1ν

καττιγορία ειναι οι κοινόΤTlτες Πλεμενιανών και

Επανωχωρίου. Η κοινόΤTlτα Επανωχωρίου συνορεύει με

οικονομικά εύρωστες περιοχές του νομού, ενώ ταυτόχρονα
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διασχίζεται από τον ανατολικο οδικό άξονα επικοινωνίας με

τη βόρεια πλευρά του νομού.

=>Τέλος, στην τρίτη κατηγορία είναι σι σΤΑ εκείνοι, οι οποίοι

είναι εμφανώς γερασμένοι απΩ πληθυσμιακή άποψη, με πολύ

μικρές προοπτικές για μελλοντικti εξέλιξl1. Οι ΟΤΑ που

ανΤΙκουν σε αυτή την κατηγορία είναι και οι περισσότεροι στην

περιοχti μελέΤl1ς. Αποτελούν αυτό που ονομάζουμε εμείς

ενδοχώρα ti ορεινti ζώνl1. Είναι οι περιοχές οι οποίες δεν

ωφελήθηκαν άμεσα απ6 ττιν οικονομική ανάπτυξη της νότιας

παραθαλάσσιας περιοχtiς, αλλά αποψιλώθl1καν σταδιακά από

τις παραγωγικές nλικίες του πληθυσμού τους. Στην κατηγορία

αυτή ανΤικουν οι κοινότητες ΣKάφrις, ΣαρακΤΙνας, Κακοδικίου,

Σούγιας, Τεμενίων, Καμπανού και Ροδοβανίου.

Σε γενικές γραμμές 11 παραπάνω κατάταξτι συμφωνεί με τrιν

πρώτη κατάταξτι την οποία κάναμε σε σχέση με τις διαχρονικές

μεταβολές του πλl1θυσμού σΤl1 ν περιοχti μελέτnς (βλ. Χάρτες 5 κα ι 6).

ΣΤΟΥ παρακάτω χάρτη φαίνεται τι κατηγοριοποίηση σε σχέση με

Τl1ν l1λικιακti δομti του πλl1θυσμού (αναλυτικά, οι πυραμίδες ανά ΟΤΑ

βρίσκονται στο παράρτnμα Β).
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Εδώ θα αναφερθούμε σε κάποιοος δείκτες ανά ΟΤΑ, οι οποίοι

κορίως θα μας επιοnμάνοον τις σχέσεις τοο ενεργού πλnθοσμού (15-64) με

τον μΤ] ενεργό πλnθοσμό (0-14 και 65+). Οι δείκτες αοτοί είναι ο δείκτnς

εξάρτnσnς και ο δείκτnς γηρανσης. Το δείκτΤ] εξάρτ/σnς τον έχουμε

ξεχωρίσει στα σοστατικά τοο. Δnλαδή: ο δείκτnς εξάρτnσnς ορίζεται ως

το άθροισμα των πλnθοσμών 0-14 και 65+ προς τον ενεργό πλnθοσμό (15

64). Εμείς, για να προσδιορίσουμε ποια nλικιακή κλάσΤ] είναι πιο ισχορή

σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό, δημιουργΤΙσαμε επιπλέον τα Π'ηλίκα ο

14 προς τον ενεργό πλnθοσμό (15-64) και 65+ προς τον ενεργό πλnθοσμό

(15-64). 'Ετσι, το αποτέλεσμα για τοος ΟΤΑ τ/ς περιοχης μελέτnς για το

1981 είναι:

Διάγραμμα 14

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι στις

κοινό'τ/τες Τεμενίων, Σούγιας, Σκάψnς, ΣαραΚ'ήνας, Καμπανού,

Επανωχωρίουκαι Κακοδικίου τι συμμετοχήτων ηλικιωμένων (65+) στο

δείκτΤ] εξάρτ/σnς είναι μεγαλύτερΤ] από εκείV11 των nλικιών 0-14. Οι

fl1ryn'ΑΠΟΎραφηΠ).1ιθυσμοu,l9SJ.ΕΣ. Υ.Ε
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Πl1Ύ77: Απογραψιι πλΙ1θυσμου,1981ι ΕΣ. ΥΕ

ΟΤΑ οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερη συμμετoχiι των ηλικιών 0-14 σε

σχέσΊ) με τις rιλΙKίες 65+ είναι 11 Παλαιόχωρα, τα Πλεμενιανά και σι

Στροβλές. Ο Δiιμoς Πελεκάνου, ο Δiιμoς Κανδάνου και η κοινότητα

Ροδοβανίου προσομοιάζουν περίπου το σuνολο ΤΊΊς επαρχίας όπου σι

ηλικιωμένοι και σι νέοι συμμετέχουν περίπου στο ίδιο ποσοστό στο

σύνολο του δείκτη.

Διάγραμμα 15

Εδώ πρέπει να σΊΊμειώσουμε ότι οι δείκτες αυτοί δεν εξάγουν

ασφαλΤΙ συμπεράσματασε τόσο χαμrιλό επίπεδο ανάλυσrις. Παρόλα αυτά

Οι περισσότερο «γερασμένερ, κοινότητες φαίνεται να είναι 11

Σσύγια, τι Σκάψτι και το Κακοδίκι. Γενικά τι μορφ'ή αυτού του δείκτη

επιβεβαιώνει τη σύνθεση του δείκτη εξάρττισης. Οι κοινότητες που

ξεπερνούν το 100 (όπου σημαίνει ότι σε ένα άτομο ηλικίας Ο - 14 ετών

αντιστοιχούν παραπάνω από ένα άτομα ΊΊλικίας μεγαλύτεΡΊΊς από 65

ετών ) είναι οι ίδιες στις οποίες n σύνθεσΊΊ του δείΚΤΊΊ εξάρτrισΊΊς

οφείλεται περισσότερο στις rιλΙKίες πάνω από 65 ετών.
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σκιαγραφούν Τl1ν εσωτερικi] πλl1θυσμιακi] διάρθρωσl1 ης περιοχi]ς

μελέΤl1ς.

223. ΠλιιθυσμιακύπυκVΌτυτα

ΕξετάζονταςΤl1ν πλl1θυσμιακήπυκνότΤ\τα μπορούμε να πούμε σε

γενικές γραμμές ότι 11 πυκνόΤl1τα σΤl1ν περιοχή μελέτης είναι χαμηλή

(μέγισΤI1 38,84 το 1991). Όσον αφορά ΤI1 διακύμανσi] Τl1ς διαχρονικά

διακρίνουμε τρεις καΤl1γορίες ΟΤΑ (βλ. πίνακα 3 και χάΡΤI17):

=>Η κοινόΤl1τα Παλαιόχωρας, 11 οποία είναι και 11 μοναδική Tl

οποία εμφανίζει αύξ-ησn πυκνότητας διαχρονικά.

=:-0 Δi]μος Πελεκάνου, ο Δi]μος Κανδάνου, 11 κοινόΤl1τα

Επανωχωρίου, 11 καινότητα Πλεμενια νών, 11 κοι νόΤl1τα Σούγιας

και 11 κοινότΤ\τα Στροβλών, για τους οποίους θεωρούμε ότι 11

πυκνόΤl1τα είναι σχετικά σταθερή (λιγότερες από 5 μονάδες

μικρότεΡI1 διαχρονικά), και

=> σι κοινόΤl1τες Κακοδικίου, Καμπανού, Ροδοβανίου, ΣαραKrινας,

ΣκάΨΊΊς, Τεμενίων, για τους οποίους 11 πυκνόΤl1τα ελαττώνεται

αισθl1τά (περισσότερες από 5 μονάδες μικρότεΡI1 διαχρονικά)

Για το ΔΤΙμο Πελεκάνου πρέπει να οnμειωθεί ότι 1Ί πυκνόΤl1τα

σΤllV περιοχΤΙ Κουντούρας να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτΤΙ που

εμφανίζεται για όλον τον aTA, Για τη χρονιά που έχουμετην πυκνότητα

της πρώην κοινότητας Βουτά, στην οποία ανΤΙκει η Κουντούρα (1981),

βλέπουμε ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη από την πυκνότητα που

αντιστοιχεί στο Δi]μο Πελεκάνου (22,5 σΤl1ν κοιν. Βουτά αντί 12,3 που

εμφανίζει ως Δi]μος Πελεκάνου). Συνεπώς, γνωρίζοντας και Τl1ν πολύ

μεγάλη πληθυσμιακΤΙ αύξηση του οικισμού της Κουντούρας, μπορούμε να

πούμε με ασφάλεια ότι σε εκείνη την περιοχΤΙ η πυκνότητα αυξΤΙθηκε και

μάλιστα σημαντικά κατά την εικοσαετία 1971-1991.
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ΠίΥακας 3: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

σΤΑ Πυκνότητα Πυκνότητα πληθυσμού Πυκνότητα

πληθυσμού ανά ανά Τ.χμ. (t981) πληθυσμούανά

τ.χμ. (197t) τ.χμ. (1991)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 12,67 12,3 (κοιν. Βουτά 22,26) 11,96

KQIN. εΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ lO,47 8,48 7,90

KQIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 43,46 33,34 25,77

ΚΟΙΝ. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 55,66 40,87 29,88

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 27,06 23,28 22,93

ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 25,32 33,12 38,84

KQIN. πΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ 24,37 20,53 21,89

KQIN. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 41,41 32,26 25,62

KQIN. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 17,57 16,90 10,95

ΚΟΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ 37,87 25,95 22,17

KOIN. ΣoyrιAΣ 6,18 7,45 5,49

ΚΟΙΝ. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 8,63 8,06 6,63

KQIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 27,06 16,17 12,18
, ,
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ΧΑΡΤΗΣ 7:ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΑΙΞΗΤΗΣΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (1971-1991)
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3. ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΈΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΜΈΡΑ ΚΑΤΑ

ΤΟΜΈΑ

3.1. ΠΡΩΤΟΓΈΝΗΣ ΤΟΜΈΑΣ

Η κατάστασΊΊ στον πρωτογενή τομέα θα εξεταστεί σε σχέσΊΊ με τrι νέα

οργάνωση του χώρου. Θα γίνει ιδιαίτεΡl1 αναφορά στις νέου τύπου

καλλιέργειες υπό κάλυΨ1Ί ώστε να διασαψηνιστοuν σι ιδιαιτερόΤllτες που

παρουσιάζονται λόγω ΤΊΊς διαφOρεΤΙKoτrιτας των συστημάτων παραγωγής

ανάμεσα στις δuο ζώνες.

3.1.1 ΚΑΛΛfΕΡJΈιΕΣ

3.1.1.α) ΚαλλJ t:ργεJ ες υπό κάλυψη

Η έKτασrι της περιoχrις αναδασμοί> όπως είδαμε και παραπάνω είναι

2700 στρέμματα και τι έκταση που αρδεuεται είναι περίπου 1400 στρέμματα.

Συνέπεια του αναδασμοί> στΤ)ν περιοχή Κουντούρας 'ήταν στη διάρκεια των

τελευταίων είκοσι ετών να παραΤΊ1ρούνται σΤTlν παραλιακή ζώvn του Δήμου

Πελεκάνου κυρίως, και ΤΊΊς κοινότητας Παλαιόχωρας σε μικρότερο βαθμό,

εντυπωσιακέςμεταβολέςστα καλλιεργοuμεναείδΊΊ και θεαμαΤΙKrι αύξΊΊσΊΊ των

ΚΊΊπευτικών υπό κάλυΨΊΊ. Σrιμερα, ο αριθμός των εκμεταλλεuσεων υπό κάλυΨΊΊ

είναι περίπου 350. Τα φυτά που σrιμερα καλλιεργούνται είναι κυρίως

επιτραπέζια τομάτα και αγγούρι εκτός εΠOχrις, ενώ λιγοστές μπανανοφυτίες

συμπλΊΊρώνουν ΤΊΊν ποικιλία των προϊόντων στις υπό κάλυΨΊΊκαλλιέργειες. Η

περίοδος αιχμrις των θερμΟΚΊΊπίων εκτείνεται σε 9 μrινες (Σεπτέμβριος 

ΙοUνιος). Όσον αφορά τ/ν απασχόλΊΊσΊΊ στις καλλιέργειες υπό κάλυΨΊΊ, σrιμερα

στις υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις απασχολούνται κατά ΤΊΊν περίοδο αιχμής 800

περίπου άτομα (500 καλλιεργΊΊτές και μέλΊΊ των οικογενειών τους και 300

ξένοι εργάτες).

Η έκτασΊΊ των υπό κάλυΨΊΊ καλλιεργειών (στοιχεία 1989)1 συμμετέχει

στο 5,3% των εκτάσεων λαχανικών υπό κάλυΨΊΊ ΤΊΊς χώρας και στο 8% ΤΊΊς

KρrιΤΊΊς. Είναι ενδιαφέρον να σΊΊμειωθεί ότι n στρεμματική απόδοσΊΊ των

καλλιεργειών υπό κάλυΨΊΊ σΤΊΊν περιοχή (10 τόννοι / στρέμμα για τnν τομάτα

και 8 τόννοι / στρέμμα για το αγγούρι) είναι σnμαντικά υΨΊΊλότεΡΊΊ απσ τις

ι Όλα τα στοιχεία προέρχονται από Τl1ν Ειδική ΧωροταξικΤι ΜελέΤl1 Κουντούρα - Παλαιόχωρα, Α'

φάσl1 (Ιούνιος 1(92).
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αντίστοιχες τnς χώρας (6,5 τόννοι / στρέμμα) και του Νομού Χανίων (7,4 και 6,8

τόννοι / στρέμμα αντίστοιχα).

Ει(τας της περιοχής αναδασμού τnς Κουντούρας, καλλιεργούνται

ακόμη 500 στρέμματα περίπου με κτηνοτροφικά φυτά, αροτραίες καλλιέργειες,

ενώ υπάρχουν ι<αι σnμαντιl(ές εκτάσεις βοσκοτόπων που χρτισιμοποιούνται

από τους κτΤ\νοτροφους της ορεινής περιοχής του Δήμου Πελεκανου και

όμορων κοιVοτnτων όταν είναι αδύναΤl111 πρόσβαση στο οροπέδιο του Ομαλού.

Στην κοινότητα Παλαιόχωρας υπάρχουν ορισμένες εκτάσεις με καλλιέργειες

λαχανικών υπό Kάλυψrι με τcωεις μείωσης προς όφελος της τουριστικής

ανάπτυξης.

Το κόστος παραγωγής στην τομάτα φτάνει σύμφωνα με πλιιροφορίες

των παραγωγών τις 85
Ι
έως 100 δρχ. το κιλό, η μέση απόδοση 8 έως 10 τόνους το

στρέμμα, το δε κέρδος ανα έτος σε 1.000.000 δρχ. κατά στρέμμα (και παραπανω

αναλογα με τις περιπτώσεις). Η δαπανη ανα στρέμμα για την εγκατασταση

πλαστικού θερμοκηπίου φτανει τα 4.000.000 δρχ., ενώ του γυαλινου τα

12000.000 δρχ.

Από τις ιωλλιεργητικέςδαπανες σημαντική είναι εκείνl1 που αφορα

την προμήθεια λιπασματων και φυτοφαρμακων (περίπου 500.000 δρχ_ /

στρέμμα), καθώς και τα εργατιι(ά που ξεπερνούν τα 70 ημερομίσθια. Η δαπανη

αρδευσ11ς (περίπου 7.000 δρχ. / στρέμμα) ιωι η δαπάνη θέρμανσης είναι μιιφές.

Σημαντική τέλος είναι η δαπανη σε περίπτωση ενοικίασης της γl1ς ανα

στρέμμα η οποία για χέρσο αγρό με δειωετές συμβόλαιο η δαπάνη αυτή φτανει

τις 70 έως 100 χιλιαδες δρχ. ανα έτος. Η ενοικίαση με έτοιμο θερμοι(ήπιο φτανει

τις 400.000 δρχ., ποσσ που αυξανεται αν το θερμοκήπιο είναι γυαλινο.

Σε έρευνα που έγινε στην περιοχή της Κουντούρας, μέσω του

προγραμματος RDT (Recherche - Developpl11ent - Technologie, Contrat STRI 93

0029 FR, DG ΧIl CSMC), χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ποιοτικής

μορφής, για τον εντοπισμό των μηχανισμών (ενδιαμεσων οργανισμών) εκείνων

που μεταφέρουν τη νέα τεχνολογία στον τομέα των θερμοκηπίων στην περιοχή.

Από την έρευνα αυτή προέιωψαν ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες

ι Όλα τα στοιχεία προέρχονται από ΤΤΊν Ειδική ΧωροταξικΤι ΜελέτΤΊ Κουντούρα- Παλαιόχωρα, Λ'

φάΟΤΊαούνιος 1(92).
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διαγράφουν αφενός τις διαδικασίες ανάπτυξτις τους και αφετέρου τον τρόπο

οργάνωσTlς της παραγωγής σήμερα.

Ο ενδιάμεσος φορέας ο οποίος έπαιξε αρχικά ρολο σττι μεταφορά

τεχνολογίας θερμοκηπίων είναι το Υπουργείο Γεωργίας (Δrιμόσιoς, Εθνικός

φορέας). Για ττιν άρδεuσn ττις περιοχής υπεύθυνος φορέας είναι ο Τοπικός

Εγγειοβελτιωτικός οργανισμός Βουτά (Δnμόσιος, Τοπικός φορέας).

Όσον αφορά Τ1Ίν τεχνολογία κάλυψτις, σι καλλιεΡΎnτές εvnμερώθτικαν

στην αρχή από το Υπουργείο Γεωργίας και στη συνέχεια εντιμερώνονται μόνοι

τους μέσω των ιδιωτών κυρίως γεωπόνων (ιδιωτικός, τοπικός φορέας) και των

ιδιωτικών εταιρειών (οι οποίες οργανώνουν σεμινάρια για την προώθnσrι των

προϊόντων τους), του γεωπόνου ττις Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών

Σελίνου (nμι-δnμόσιος, τοπικός φορέας) και λιγότερο από τους Γεωπόνους τnς

Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας (Δnμόσιος, Εθνικός φορέας),

οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με το λάδι και τn δακοκτονία - 2 άτομα για τn

δακοκτονία και 1για τα θερμοκήπια).

Ουσιαστικά, τα θερμοκήπια της περιοχής είναι «καλλιέργειες υπό

κάλυψη» αφού δεν έχουν θέρμανσn διότι το κλίμα επιτρέπει τnν ανάπτυξn των

καλλιεργειών εκτός εποχής μόνο με κάλυψn (Υψηλές θερμοκρασίες όλο το

χρόνο - μέσn θερμοκρασία στnν περιοχή 19,6 °C ). Σήμερα, το 80% των

κατασκευών έχουν ξύλινο σκελετό και το 20% μεταλλικό, ενώ υπάρχουν και 40

(11% του συνόλου) θερμοκήπια με κάλυψη γυαλΙ Η κάλυψn των υπόλοιπων

θερμοκnπίων είναι με νάιλον. Οι κατασκευές που προτιμούνται σήμερα στnν

περιοχή είναι από σίδερο και νάιλον. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που

πνέουν συχνά στnν περιοχή δεν ενδείκνυται n κάλυψn με γυαλί λόγω μεγάλου

κόστους σε ενδεχόμενn καταστροφή.

Όσον αφορά τnν αγορά των υλικών, τα ξύλα προέρχονται από την

ελλnνική αγορά και είναι ελλnνικής προέλευσnς (Βόρεια Ελλάδα), ενώ το ίδιο

ισχύει και για τα νάιλον τα οποία προέρχονται από ΤΊΊν τοπική αγορά (εντός

Κρήτnς: Λασίθι και Ηράκλειο). Οι γυάλινες κατασκευές είναι ιταλικής και

ολλανδικnς προέλευσnς. Υπάρχουν εταιρείες στnν ΚρήΤΊΊ (Χανιά, Ηράκλειο,

Λασίθι) και στnν Αθήνα, οι οποίες αναλαμβάνουν ΤΊΊν εγκατάστασή τους και

έχουν κάποια εγγύησn (έχουν όμως και το πρόβλnμα ότι κάποια είναι κακής

ποιότητας και δεν έχουν απόλυτn στεγανότnτα). Τα λάστιχα για τnν άρδευσn

είναι επίσnς ελληνικής προέλευσnς. Τα μnχανήματα καλλιέργειας τnς γnς

είναι κυρίως ιαπωνικής προέλευσnς. Τέλος, αγροχnμικά διατίθενται στnν

αγορά από 2 ιδιώτες γεωπόνους και από το πρατήριο τnς Ένωσnς Γεωργικών
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Συνεταιρισμών Σελίνου. Οι καλλιεΡΎιιτές προτιμούν να αγοράζουν φάρμακα

και σπόρους από το πρατΊΊριο της Ένωσης λογω χρηματικών διευκολύνσεων

και χαμηλότερων τιμών.

Οι επιχειρΤΙσεις αγοράς των διαφόρων αναγκαίων για την παραγωγή

υλικών, όπως είδαμε παραπάνω, ειναι κυρίως ιδιωτικές εμπορικές

επιχειρnσεις (εκτός από τnv περίπτωσΊΊ του πρατηρίου Τl1ς Ένωσης Γεωργικών

Συνεταιρισμών Σελίνου) σι οποίες χωροθετουνται τόσο στην τοπική, όσο και

στην υπερτοπική αγορά. Όσον αφορά τη aUVnen κάλυΨl1, 11 εθνική αγορά

καλύπτει (ει(τος των μl1χανών για την καλλιέργεια ΤΊΊς γης) τις απαιτήσεις

των καλλιεργητών σε υλικά (νάιλον, ξυλα, σίδερα). Για τις καλλιέργειες νέας

τεχνολογίας οι ανάγκες για υλικά και τεχνολογία (γυαλί, εγκατάστασή και

συντήρrισή του) καλύπτονται από τις αντιπροσωπείες στ/ν Ελλάδα Ιταλικών

και Ολλανδικών εταιρειών.

Αναφορικά με τrιν εμπορία των προιοντων, αυτά αγοράζονται από

ιδιώτες εμπόρους οι οποίοι και τα διαθέτουν σΤΊΊν Εθνική κυρίως αγορά

(Λαχα ναγορές ΤΊΊς Χώρας). Οι έμποροι αυτοί αναλαμβά νουν και ΤΊΊν

τυπoπoίΊΊσrι των προϊόντων rι οποία γίνεται χειρωνακτικά. Είχε γίνει μια

προσπάθεια για συνεταιρισμό των καλλιεργΊΊτών το 1986 για ΤΊΊ διάθεσrι των

προϊόντων τους, όμως διαλυθrιKε μέσα σε ένα χρόνο. Η διάλυσΊΊ αυτή

ενδεχόμενα να αναδεικνυει τrιν ανάγΚΊΊ ενός φορέα συντονισμου για ΤΊΊ

διαχείρισrι των παραγόμενων προϊόντων σΤΊΊν περιοχή.

Τέλος, το ζήτrιμα τrις ΧΡΊΊματοδόΤΊΊσΊΊς αποτελεί έναν κρίσιμο

παράγοντα ανάπτυξrις και διατήρrισΊΊς των καλλιεργειών υπό κάλυΨΊΊ στrιν

περιοχή. Οι ιωτασκευές αρχικά (1974) ΧΡΊΊματoδoτήθrιKαν από τrιν Αγροτική

Τράπεζα ΤΊΊς Ελλάδος (ΔΊΊμόσιος, Εθνικός φορέας) μέσω δανείων στους

ενδιαφερόμενους. Οι νέα ιωτασκευή σήμερα χρrιματoδoτεί ται μέσω

προγραμμάτων τrις Ευρωπαϊκής ΈνωσΊΊς με το 40% του κόστους ΤΊΊς.

Σήμερα, ΧΡΊΊματoδόΤΊΊσrι εκσυγχρονισμου γίνεται είτε μέσω ΤΊΊς

τράπεζας είτε μέσω των εμπόρων με διευκολυνσεις που παρέχουν στους

KαλλιεΡΎrιτές. Όμως, λόγω ΤΊΊς μεγάλΊΊς ακρίβειας των νέων τεχνολογιών (νέα

Kάλυψrι50% κόστος επιπλέον από ΤΊΊ συμβατική τεχνολογία Kάλυψrις), εκείνοι

οι καλλιεργΊΊτές που έχουν τrι δυνατότ/τα να αναβαθμίσουν ΤΊΊν ιωλλιέργειά

τους είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάποιο κεφάλαιο σε χρήμα (αποταμίευσΊΊ).

Συμφωνα με πλrιρoφoρίες των παραγωγών, εάν κάποιος ξεκινήσει μόνο με

δάνειο από τράπεζα να αναβαθμίσει το θερμοκήπιό του σε θερμοκήπιο νέας
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τεχνολογίαςδε μπορεί να το λεΙΤOυργrισεικαι να κάνει απόσβεσητου κόστους

του, λόγωτων πολύ υψτιλώνεπιτοκίων.

3,1.1 β) Λοιπές καλλιέΡΎειε, ανά κοινίυυτα
l

Α ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στο σύνολο των κοιvοτnτων, 6πως φαίνεται από τους σχετικούς

πίνακες, οι δενδρώδεις καλλιέργειες υπερτερούν έναντι των άλλων

καλλιεργειών. AKOμrι και στο Δ'ήμο Πελεκάνου, όπου υπάρχει ο αναδασμός, οι

δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαμβάνουν σχεδόν πενταπλάσια έκταση από

την κηπευτική γη (7935 στρέμματα έναντι 1329 στρεμμάτων).

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι αναμενόμενο, στην πρώτη

θέση βρίσκονται οι ελιές ελαιοποι'ήσεως. Επίσης στην περιοχή μελέτης

υπάρχει σημαντικός αριθμ6ς από αμυγδαλιές, καστανιές, αχλαδιές, χαρουπιές

και σε μικρατεροuς αριθμοuς ελιές βρώσιμες και πορτοκαλιές. Εξαίρεσn στnν,

κατά κράτος, επικράτnσn τnς ελαιοκαλλιέργειας στις δενδρώδεις

καλλιέργειες αποτελεί n ιωινότnτα Σκάφnς, όποu οι αμυγδαλιές έχουν μικρή

διαφορά απα τις ελιές (19000 δέντρα ελιές ελαιοποιήσεως και 16000 δέντρα

αμυγδαλ,ές).

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες, γενικά, φαίνεται ότι διαΤl1ροuν τ11

σΙ1μαντικότ11τά τους στnν περιοχή μελέτnς. Η εξέλιξn των κυριότερων

δενδρωδών καλλιεργειών στnν τριετία 1992 -1994 είναι:

:::::::ι Δήμος Κανδάνου: έχουμε μικρή αuξl1σn των ελαίων ελαιοποιήσεως

και κάπως μεγαλύτερnαύξnσn των αμuγδαλιών και των αχλαδιών.

Οι uπαλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες παραμένουν στα ίδια

επίπεδα.

:::::::ι Δήμος Πελεκάνοu: έχοuμε μικρή αύξnσn στις ελιές ελαιοποιήσεως.

Οι αμυγδαλιές παρουσιάζουν μεγάλn μείωσn ενώ μικρΤι μείωσn

παροuσιάζουν οι αχλαδιές και οι χαροuπιές. Επίσnς το 1992 στnν

περιοχή καταγράφονται 1000 μπανανιές οι οποίες όμως στα επαμενα

έτn δεν καταγράφονται.

ι Τα στοιχεi.α της ενότητας προέρχονται από αδημοσίευτα στοιχεία.
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~Κοινότnτα Σαρακήνας: δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις δενδρώδεις

καλλιέργειες.

=>Κοινότητα Παλαιόχωρας: σι δενδρώδεις καλλιέργειες παραμένουν

σχεδόν αμετάβλητες σττιν τριετία.

=>Κοινότητα Πλεμενιανών: κι εδώ δεν έχουμε μεταβολές στις

καλλιέργειες.

μιιφrι αuξrισrι της

δενδρώδεις καλλιέργειες

=> ΚαινόΤl1τα Καμπαvού: στrιν ΚΟΙ νόΤ1Ίτα από την πυρκαγιά της 17 - 18 /

8 / 1994 καταστράψτικε σΙ1μαντικός αριθμός ελαιόδενδρων και

άλλων δενδρωδών καλλιεργειών.

=>Κοινότητα Επανωχωρίου: υπάρχει σαφ'ής υπoχώρtΊση της ελιάς

ελαΙOΠOιrισεως και αυξrιση των καστανιών. Η μεγάλη μείωση της

ελαιοκαλλιέργειας οφείλεται στη μεγάλη πυρκαγιά της 17 - 18/8/

1994 που έπληξε την περιοχή του Ανατολικοί> Σελίνου.

=> Κοινόττιτα Κακοδικίου: υπαρχει

ελαιοκαλλιέργειας, ενώ σι υπόλοιπες

παραμένουν σχεδόν σταθερές.

~ Κοινότητα Ροδοβανίου: η κοινότητα ήταν μέσα σε αυτές που έπλnξε

n πυρκαγιά και υπήρχε σnμαντική καταστροφή ελαιόδενδρων και

αμυγδαλιών.
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~Κοινότnτα Σκάφnς: τnν περιοχή έπλnξε η πυρκαγιά, n καταστροφή

όμως δεν ήταν τόσο έντονn όσο στις άλλες κοινότnτες.

~ Κοινότnτα Σούγιας: n κοινότnτα ακολουθεί πτωτική πορεία, όσον

αφορά τnν ελαιοκαλλιέργεια, ακόμα και πριν τnν πυρκαγιά. Στις

υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες οι αλλαγές οφείλονται μόνο

στnν πυρκαγιά.

~ Κοινότnτα Στροβλών: οι καλλιέργειες παραμένουν σχεδόν σταθερές.

J

~Κοινότnτα Τεμενίων: πριν τnν πυρκαγιά υπάρχει κατακόρυφn

πτώσn τnς καλλιέργειας αμυγδαλιών, ενώ με την πυρκαγιά

καταστρέφεται ικανός αριθμός ελαιόδενδρων.

Ι
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α) στη δυτική, όπου φθίνει χρόνο με το χρόνο και

ΣημαντικΤι επίσης για την περιοχΤι είναι η αμπελουργία. Στον τομέα

αυτό μπορούμε να χωρίσουμε την επαρχία σε δuο ζώνες:

Από τους υπόλοιπους σΤΑ, σε τρεις έχουμε μια αύξτιση της

ελαιοκαλλιέργειας, στο Δ'ήμο Πελεκάνου, το Δήμο Κανδάνου και τrιν

KOινότrιτα Κακοδικίου, ενώ σταθερότrιτα των καλλιεργειών παρουσιάζεται

στις κοινόΤl1τες Παλαιόχωρας, Πλεμενιανών, Σαρακήνας και Στροβλών.

β) στην ανατολική (κοινοτητες Επανωχωρίου, Σκάφης, Τεμενίων και

Ροδοβανίου) οπου παραμένει σταθερή. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κοινοτητα

Σούγιας οι εκτάσεις με αμπέλια στην τριετία 1992 - 1994 σχεδόν

διπλασιάστηκαν (από 50 στρέμματα έγιναν 93). Αυτά μέχρι τον Αύγουστο του

1994 γιατί με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχΤι το διάστημα αυτό

ΓΗΚΗΠΕΥΤΙΚΗΒ. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΑ

Δυστυχώς, rι μεγάλrι πυρκαγιά ΤΊΊς 17rις και 1811ς Αυγοuστου του 1994,

δε μας επιτρέπει να αναλύσουμε με ασφάλεια τrιν εξέλιξΊΊ των

δενδροκαλλιεργειών στο σύνολο Τl1ς περιοχής μελέΤl1ς. Από τrιν πυρκαγιά

KαταστράφrιKαν αρκετές δενδροκαλλιέργειες στις κοινόΤl1τες Επανωχωρίου,

Καμπανοu, Ροδοβανίου, Τεμενίων, Σοuγιας και ΣKάφrις, ολόκλιιρου του

ανατολικοu τμήματος Τ1Ίς περιοχής.

Οι τρεις τελευταίες κοινόΤl1τες σι οποίες παρουσιάζουν σταθερόττιτα

στις δενδροκαλλιέργεις, βρίσκονται στο βορειοδυτικό μέρος της περιοχής

μελέτης, σε περιοχές με παραδοσιακό σύστημα παραγωγής χωρίς ιδιαίτερες

μεταβολές ενώ, η σταθερότητα των δενδροκαλλιεργειών στην Παλαιοχωρα

δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει δεδομένου οτι η περιοχΤι αυτΤι εξειδικεύεται

κυρίως στον τριτογενή τομέα. Τέλος, αύξηση των καλλιεργειών έχουμε σε

ΟΤΑ που το εισοδημά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμο απο δραστηριότητες

του πρωτογενή τομέα.

Οι κυριοτερες αροτραίες καλλιέργειες αποτελούνται από

κτηνοτροφικά φυτά. Επίσης υπάρχουν άλλες καλλιέργειες (όπως πατάτες), οι

οποίες όμως λογω της μικρής έκτασης τους μάλλον απευθύνονται στην

ιδιοκατανάλωση. Στην ίδια κατεύθυνση κινοuνται και τα κηπευτικά. Εξαίρεση

αποτελούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι καλλιέργειες υπό κάλυψη στην

περιοχή του αναδασμοί> της Κουντούρας.
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=>Δ-ήμος Κανδάνου: παρουσιάζει το μεγαλίΙτερο αριθμό αρδευόμενων

καλλιεργειών. Σε σίΙνολο 8532 στρεμμάτων αρδεύονται τα 5980

(ποσοστό 70%). Από αυτά τα 320 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 418 στρέμματα Κl1πευτικ-ή γl1, 5500 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες και 60 στρέμματα αμπέλια. Σε ποσοστιαία

αναλογία το 1994 ποτίσΤl1καν το 31% των αροτραίων καλλιεργειών,

το 100% Τl1ς Κl1πευτικ-ής γrις, το 94,5% των δενδρωδών καλλιεργειών

και το 24% των αμπελιών.

καταστράφΊΊκαν πολλές εκτάσεις με αμπέλια (εκτός από τnv περιοχτ,

Επανωχωρίου) και μέχρι στιγμ'ής δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν υπάρχει

πρόθεση από τους ιδιοκτ/τες να συνεχίσουν τrιν αμπελουργία, Τι αν σι καμένες

εκτάσεις θα αντικατασταθούν από άλλες καλλιέργειες.

3,1.1 Ύ) Αρδευόμενε, εκτάσεις

Οι αρδευόμενες εκτάσεις διαφοροποιούνται πολύ, και ως προς το

ποσοστό και ως προς το είδος των αρδευόμενων καλλιεργειών, από κοιvόΤll.τα

σε Koινότrιτα
2
. Εδώ παραθέτουμε τους ΟΤΑ με φθίνουσα σειρά ως προς το

ποσοστό τrις συνολικ-ής αρδευόμενrις γrις:

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ιγΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑλλΙΕΡΓεΙΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΛΙ'ΟlΊ'ΑΙΕΣ 6023

ΚΙ-ΙIlΕΥΤΙΚΗ ΓΗ 2722

ΔΕΝΔΙ'ΩΔΕΙΣ 53064

ΑΜI1ΕΛΙΑ 1847

ΑΓΙ>ΛΝΑI1Α γΣΗ 6735

ΣγΝΟΑΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70305
,
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=>ΚοινόΤl1τα Στροβλών: Σε σύνολο 3285 στρεμμάτων αρδεύονται τα

972 (ποσοστό 30%). Από αυτά τα 27 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 38 στρέμματα Κl1πευτικ-ή γl1, 900 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες και 7 στρέμματα αμπέλια. Σε ποσοστιαία

2 Τα στοιχεία της ενότητας προέρχονται από αδημοσίευτα στοιχεία 1994.
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αναλογία το 1994 ποτίστιικαν το 22% των αροτραίων καλλιεργειών,

το 100% τrις κιιπευτικιΊς γΊΊς, το 41% των δενδρωδών ιωλλιεργΕιών

και το 7% των αμπελιών.

=> Δήμος Πελεκάνου: Σε σύνολο 10673 στρεμμάτων αρδεύονται τα 2869

(ποσοστό 27%). Από αυτά τα 220 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 1424 στρέμματα κηπευτική γη και 1220 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε ποσοστιαία αναλογία το 1994

ποτίσΤ1Ίκαν το 49% των αροτραίων καλλιεργειών, το 100% ΤΊΊς

κηπευτικής γrις και το 15% των δενδρωδών καλλιεργειών.

==> Καινότιιτα Κακοδικίου: Σε σύνολο 8294 στρεμμάτωναρδεύονται τα

1692 (ποσοστό 20%). Από αυτά τα 252 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 130 στρέμματα κηπευτική Ύ11, 1300 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες και 10 στρέμματα αμπέλια. Σε ποσοστιαία

αναλογία το 1994 ποτίσττικαν το 50,6% των αροτραίων

καλλιεργειών, το 100% ττις κτιπευτικής γτις, το 18% των δενδρωδών

καλλιεργειών και το 12% των αμπελιών.

=> Κοινόττιτα ΣI(άΨIΙζ: Σε σύνολο 3200 στρεμμάτων αρδεύονται τα 516

(ποσοστό 16%). Από αυτά τα 130 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 166 στρέμματα κτιπευτική γτι και 220 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε ποσοστιαία αναλογία το 1994

ποτίστιικαν το 41% των αροτραίων καλλιεργειών, το 100% ττις

κιιπευτικής γτις και το 16% των δενδρωδών καλλιεργειών.

=>Κοινότ/τα Παλαιόχωρας: Σε σύνολο 7350 στρεμμάτων αρδεύονται

τα 1106 (ποσοστό 15%). Από αυτά τα 145 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 54 στρέμματα κιιπευτική γιι και 907 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε ποσοστιαία αναλογία το 1994

ποτίσττικαν το 76% των αροτραίων καλλιεργειών, το 100% τιις

κτιπευτικής γιις και το 13% των δενδρωδών καλλιεργειών.

=>Κοινότιιτα Επανωχωρίου: Σε σύνολο 2974 στρεμμάτων αρδεύονται

τα 384 (ποσοστό 13%). Από αυτά τα 144 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 145 στρέμματα κηπευτική γτι και 100 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε ποσοστιαία αναλογία το 1994

ποτίστ/καν το 24% των αροτραίων καλλιεργειών, το 100% ττις

κτιπευτικής γτις και το 5% των δενδρωδών καλλιεργειών.
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=> Καινόττιτα Πλεμενια νών: Σε σuνολο 4675 στρεμμάτων αρδεύονται

τα 540 (ποσοστό 11,5%). Από αυτά τα 100 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 40 στρέμματα κτιπευτικΤι γη και 400 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε ποσοστιαία αναλογία το 1994

ποτίσΤΤ\ι<αν το 18% των αροτραίων καλλιεργειών, το 100% της

KτιπευΤΙKrις γης και το 11% των δενδρωδών καλλιεργειών.

=> Κοινότητα Σαρακnνας: Σε σύνολο 5870 στρεμμάτων αρδεύονται τα

676 (ποσοστό 11,5%). Από αυτά τα 44 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 29 στρέμματα ΚΙΊπευτικ-ή 111, 600 στρέμματα

δενδρώδεις l<αλλιέργειες και 3 στρέμματα αμπέλια. Σε ποσοστιαία

αναλογία το 1994 ποτίστηκαν το 62% των αροτραίων καλλιεργειών,

το 100% της κηπευτικής γης, το 12% των δενδρωδών καλλιεργειών

και το 4% των αμπελιών.

=> Κοινότητα Τεμενίων: Σε σύνολο 1635 στρεμμάτων αρδεuονται τα 94

(ποσοστό 6%). Από αυτά τα 26 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, 48 στρέμματα κηπευτική γη και 20 στρέμματα

δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε ποσοστιαία αναλογία το 1994

ποτίστηκαν το 13% των αροτραίων καλλιεργειών, το 100% Τl1ς

Κl1πευτικΤις γl1ς και το 3% των δενδρωδών καλλιεργειών.

=>ΚοινόΤl1τα Σοuγιας: Σε σuνολο 2829 στρεμμάτων αρδεuονται τα 75

(ποσοστό 3%). Από αυτά τα 30 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες και 45 στρέμματα κηπευτιι(Τι γl1. Σε ποσοστιαία

αναλογία το 1994 ποτίσΤl1καν το 13% των αροτραίων καλλιεργειών

και το 100% Τl1ς Κl1πευτικΤις γl1ς.

=>ΚοινόΤl1τα Ροδοβανίου: Σε σύνολο 6893 στρεμμάτων αρδεύονται τα

214 (ποσοστό 3%). Από αυτά τα 100 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες και 114 στρέμματα Κl1πευτικΤι γη. Σε ποσοστιαία

αναλογία το 1994 ποτίσΤl1καν το 11% των αροτραίων καλλιεργειών

και το 100% Τl1ς κηπευτιι(Τις γης.

=> ΚοινόΤl1τα Καμπανού: Σε σύνολο 3216 στρεμμάτων αρδεύονται τα 60

(ποσοστό 2%). Από αυτά τα 35 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες και 25 στρέμματα κηπευτικΤι γl1. Σε ποσοστιαία

αναλογία το 1994 ποτίσΤl1καν το 44% των αροτραίων καλλιεργειών

και το 100% ττις Κl1πευτικής γl1ς.
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Στο σύνολο της πεΡιοΧΊΊς μελέτης σε 70305 στρέμματα αρδεύονται τα

15269 (ποσοστό 22%). Από αυτά τα 1573 στρέμματα είναι αροτραίες

καλλιέργειες, τα 2722 στρέμματα κηπευτική ΎΤΙ, 11217 στρέμματα δενδρώδεις

καλλιέργειες και τα 80 στρέμματα αμπέλια. Σε ποσοστιαία αναλογία το 1994

πoτίστrιKαν το 26% των αροτραίων καλλιεργειών, το 100% της κηπευτικής γης,

το 21% των δενδρωδών καλλιεργειών και το 4% των αμπελιών.

Η χωρικΙι κατανομ'ή των αρδευόμενων εκτάσεων σττιν περιοχΊΊ μελέτης

εμφανίζεται καλύτερα στο χάΡΤl1 8. Είναι φανερή 11 κυριαρχία του δiιμoυ

Κανδάνου, όπου ποτίζονται το σί>νολο σχεδόν των δενδρωδών καλλιεργειών.

Στιι δυτικΊΊ ζώνrι υπάρχει ένα αξιόλογο ποσοστσ αρδευόμενων εκτάσεων, ενώ

σΤl1ν αναΤOλΙKrι ζώντι παραττιρούνται οι κοινόττιτες με τα μικρότερα ποσοστά

αρδεύσεων.

Η διχοτόμτιστι του χώρου είναι, για άλλΊΊ μια φορά, εμφανrις, μόνο που

αυτrι ΤΊΊ φορά βρίσκεται τι Κάνδανος σΤΊΊν πρώττι θέσΊΊ, κι όχι τι παραλιαKrι

ζώντι. Αυτό οφείλεται, κυρίως, σε φυσικά χαρακττιριστικά, δΊΊλαδiι σΤΊΊν ύπαρξτι

μεγαλύτερου υδάτινου πλούτου και, ως εκ τούτου, δυνατόΤΊΊτα υδρομάστευσΊΊς

μεγαλύτερων ΠOσOτrιτων νερού.

Όσον αφορά ττιν αναΤOλΙKrι ζώντι, τα μικρά ποσοστά αρδευόμεντις γΊΊς

οφείλονται, σε μεγαλο βαθμό, σΤΊΊν έλλειψτι των απαραίΤΊΊτων υποδομών. Σττιν

περιοχΊΊ δεν υπαρχει ιδιαίτερτι έλλειψτι σε αποθέματα νερού (αν εξαιρέσουμε

ίσως ττιν ΚΟΙ νόττιτα Σούγιας), συνεπώς τι μn άρδευσΊΊ ττις γεωργικΊΊς γτις δεν

οφείλεται σ' αυτό το λόγο.
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ΧΑΡΤΗΣ 8: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Πηγiι:ΕΣ. Υ.Ε
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( ΥΠΟΜΝΗΜΑ )

• ΠαΣΟΣΤΟΑΡΔΕΥ-ΣΗΣ

70%
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3Ι2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η κτηνοτροφία είναι αρκετά ανεπτυγμενη στnv περιοχή μελέτης.

Ιδιαίτερα στους Δiιμoυς Κανδάνου και Πελεκάνου και σττιν KoινότtΊτα

Επανωχωρίου. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον

πρότυπο κτηνοτροφικής δραστηριοτιιτας (βλ. Παράρτημα Γ'). Αφενός μεν,

υπάρχουν τα κοπαδιάΡΙl<α αιγοπρόβατα, τα οποία εξασφαλίζουν κάποιο

εισόδrιμα, αλλά κυρίως τι κτηνοτροφία είναι οικόσιτη. Σε μια περιοχή με μέσο

όρο 32992 όρνιθες για τα έτη 1992 -1994, δεν υπάρχει ούτε ένα ορνιθοτροφείο.

Η πρακτική αυτrι, μας οδΊΊγεί σε μια σύνθετη μOρφrι της

δρασττιριόΤl1τας αυτrις. Από τη μια μεριά υπάρχουν σι κτηνοτρόφοι, σι οποίοι

ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την αιγοπροβατοτροφία, και από την

άλλτι οι υπόλοιποι αγρότες για τους οποίους η κτηνοτροφία αποτελεί

συμπληρωματικό εισόδημα σε άλλες δραστηριότητές. Αυτές οι υπόλοιπες

δραστηριότητες είναι κυρίως οι δενδρώδεις καλλιέργειες για την εσωτερική

ζώνη και περισσότερο τα κηπευτικά και ο τουρισμός για την παραθαλάσσια

ζώνη. Η μορψή του εισοδήματος που εξασφαλίζεται μέσω της οικόσιτης

κτηνοτροφίας μπορεί να έχει τη μορφή χρήματος είτε μέσω της πώλησης των

προϊόντων στην αγορά, είτε μέσω της ιδιοκατανάλωσης.

lllAAlEJA

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή μελέτης διαθέτει πολλά χιλιόμετρα

ακτογραμμήςκαθώς και ένα ανοικτό πέλαγος (Λυβιι(ό Πέλαγος) δε φαίνεται

να έχει αναπτύξει ιδιαίτερατην αλιεία. Σ' αυτό πρέπει να έχουν συντελέσειοι

ισχυροίάνεμοι οι οποίοι πνέουν σ' ολόκληρητη νότια Κρ'ήτη κατά περιόδους.

Επίσης οι νότιες ακτές της Κρήτης είναι σχετικά φτωχές σε αλιεύματα,λόγω

της παράνομηςαλιείαςμε ανορθόδοξουςτρόπους.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αλιευτική

δραστηριότηταστην περιοχήμελέτηςκατά το έτος 1994:
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Πίνακας5

Πn:rn Αδllμοσιευτα στοιχεια

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

Ο.Τ.Α. ΕΤΟΣ 1994

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Αλιείς ποιι κατοικούν στην κοινότητα ανεξάρτητα από το μέρος που 23

αλιεύουν

Πόσοι από τους ανωτέρω είναι ερασιτέχνες 23

Πόσα αλιευτικά σκάφη χρησιμοποιούνται από όλους τους αλιείς 19

Πόσα από τα ανωτέρω OKάψrι χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες 19

Ποσότητες αλιειιμάτων καΘ' όλο το έτος (κιλά) 3000

Μηχανοκίνl1τα επαγγελματικάσκάφη Ο

ΠoσότtΊτες αλιευμάτων καΘ' όλο το έτος (κιλά) Ο

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ Αλιείς που κατοικο&ν στην κσινόηπα αvtξάρτητα από το μέρος που 18

alteuouv

Πόσοιαπό τουςανωτέρωείναι ερασιτέχνες 14

Πόσα αλιευτικά σκάφη χρησιμοποιούνται από όλους τους αλιείς 9

Πόσα από τα ανωτέρω σκάφΊΊ χρtΊoιμoπoιoυνται από ερασιτέχνες 7

Ποσόττιτεςαλιευμάτων καΘ' όλο το έτος (κιλά) 1100

Μτιχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφΊΊ 2

Ποσότ/τες αλιευμάτων καθ' όλο το έτος (κιλά) 1100

ΡΟΔΟΒΑΝΙ Αλιείς που κατοικούν σΤΊΊν κοινόΤΊΊτα ανεξάρτητα από το μΙρος που Ο

αλιεύοιιν

Πόσοι από τους ανωτέρω είναι ερασιτέχνες Ο

Πόσα αλιευτικά σκάφΊΊ χρησιμοποιούνται από όλους τους αλιείς Ο

Πόσα από τα ανωτέρω σκάφΊΊ χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες Ο

ΠοσόΤΊΊτες αλιειιμάτων καΘ' όλο το έτος (κιλά) Ο

Μηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη 3

Ποσόττιτες αλιευμάτων καθ' όλο το έτος (κιλά) 2000

ΣΟΥΠΑ Αλιείς ποιι κατοικούν στην κοινότ/τα ανεξάρτητα από το μέρος ποιι Ο

αλιεύοιιν

Πόσοι από τοιις ανωτέρω είναι ερασιτέχνες Ο

Πόσα αλιεtιΤΙKά σκάψn ΧΡΊΊσιμοποιούνται από όλOUς τους αλιείς Ο

Πόσα από τα ανωτCρω σκάφΊΊ xρrισιμoπoιoυνται από ερασιτΙχνες Ο

Ποσότητες αλιευμάτων καθ' όλο το έτος (κιλά) Ο

Mrα.ανOKίνΊΊτα επαγγελματικά σκάΨΊΊ 5

Ποσότητες αλιευμάτων καθ' όλο το έτος (κιλά) 4000.
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3.14 ΠQΛITIKH. EΠIΔOTHΣEΩJ>l ΚΑΙ Ο PQΛOΣ τογΣ ΣΤΟ

METAΣXHMATfΣM07ΏNΠAPAΓQΠKΩNΣYΣΤHMAΤΩN

Η πολιτικιΊ των επιδΟτ1Ίσεων από την ΕΕ., είχε διττά αποτελέσματα

στην περιοχή μελέτης..

Από τη μια μεριά βOτιθiιθηKE τι ανάπτυξη των καλλιεργειών υπό

κάλυψιι μέσω των παρακάτω ενισχuσεων: Οι μονάδες των θερμοκηπίων από το

1985 έως το 1991 έχουν γίνει με επιδοτήσεις μέχρι 55% του συνολικού κόστους

επένδυσης. Η πολιτική αυτή προσδιορίστηκε από τον κανανισμό 797/85 της

12ης Μαρτίου 1985, ο οποίος στη συνέχεια αντικαταστάθΊΊκε από τον κανονισμό

2328/91 της 1511ς Ιουλίου 1991 «Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των

γεωργικών διαρθρώσεων". Ο νέος κανανισμός θεωρήθnκε απαραί τητας για να

διευκρινίσει ασάφειες που υπήρχαν. Μερικές μονάδες το 1991- 1992 εντάχθnκαν

στα Μ.σπ. (LEADER) και πrιραν επιδότnσn ΊΟ%. Σ'ήμερα μια νέα

εκμετάλλευσnεπιδοτείταιμε περίπου 40% του κόστους τnς.

Από τnν άλλn μεριά επnρέασε σε σnμαντικό βαθμό ΤI1 μoρφrι των

εκτατικών, παραδοσιακών παραγωγικών συστnμάτων στnν ενδοχώρα. Οι

επιδοτ'ήσεις επικεντρώθnκαν σε δύο δραστηριότnτες, στις οποίες στηριζόταν

ιστορικά ο πρωτογεν'ής τομέας στnν περιοχ'ή μελέτnς. Την αιγοπροβατοτροφία

και τnν καλλιέργεια ελιάς ελαΙOΠOιrισεως .. Απσ την ένταξl1 της χώρας όμως

επίσημα στnν ΕΕ και τnν εφαρμογ'ή των πολιτικών αυτών, οι δραστnριότητες

που αναφέρθηκαν παρουσίασαν ανάπτυξη συχνά ανταγωνιζόμενες η μία την

άλλη. Ο ανταγωνισμός οφείλεται στη στενότnτα γεωργικ'ής γnς, 11 οποία

οδηγεί πολλές φορές στnν επέκτασn των ελαιοκαλλιεργειών σε εκτάσεις που

χρnσιμοποιούνταν για κτηνοτροφία. Για το λόγο αυτό στις ορεινές κοινότητες

'ή στις κοινότητες με απότομο ανάγλυφο υπάρχει επιιφάτησn της

κτnνοτροφίας, ενώ σε εκεί νες με πιο ομαλό ανάγλυφο, υπάρχει επικράτnσn της

ελαιοκαλλιέργειας. Χαρακτηριστικσ είναι ότι στις περιοχές του ανατολικού

Σελίνου, τις οποίες έπληξε n μεγάλn πυρκαγιά της 17-18 Ι 8 / 1994, οι μόνες

καλλιέργειες που σίγουρα θα αποκατασταθούν είναι οι ελαιοιωλλιέργειες

(nnrli: συνέντευξnμε κάτοικοτnς ιωινότηταςΚαμπανού).

Παράλληλα, οι επιδοτ'ήσεις με τn μορφ'ή των ενισχύσεων των τιμών

των προϊόντωνβαρύνουνσημαντικάστο εισόδηματης περιοχ'ής.Από στοιχεία

του 1992 (βλ. και πίνακα 11), το ποσοστό συμμετoχrις των επιδοτ'ήσεων στο

ακαθάριστο εισσδημα του πρωτογεν'ή τομέα, ανέρχεται για το σύνολο της

πεΡΙOχrις μελέτnς στο 18,13 %. Είναι σαφές, ότι στις κοινότnτες με εξειδίκευσn

στις δενδρώδεις καλλιέργειες και τnν κτηνοτροφία το ποσοστό συμμετοχ'ής
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των επιδοτnσεων στο εισόδrιμα των κατοίκων είναι πολύ σΊΊμαντικότερο και

φτάνει πολλές φορές το 40%. Το ρόλο των επιδοτήσεων σε μια τέτοια

κοι νόττιτα επιχειριΊσαμε να εντοπίσουμε σε επιτόπια έρευνα.

Σε επιτόπια έρευνα, στnv κοινότητα Στροβλών (11 οποία ας σημειωθεί

ότι ανιΊκει στις κοινόΤl1τες με σχετικά ομαλό ανάγλυφο), καταγράφτικε ο

τρόπος διαμόρφωσης των χρ'ήσεων γης. Πρέπει να σημειωθεί ότι 11 αποτύπωση

δεν είναι χαρτογραφική. Αποκαλύπτει όμως την ανάπτυξη της καλλιέργειας

της ελιάς, τι οποία σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθτικε από το ομαλό ανάγλυφο

προς τα χέρσα αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνταν στην κτηνοτροφία. Επίσης

δίνει με σαφιΊνεια το είδος των παραγωγικών συστημάτων, όπου αφενός

εξακολουθούν δραστrιριότrιτες που απευθύνονται στrιν ιδΙOKατανάλωσrι (π.χ.

κιΊποι) και αφετέρου αναπτύσσονται επιδοτούμενες δραστrιριότrιτες με

προορισμό τrιν αγορά.

Άσχετα όμως από τις αναδιαρθρώσεις, εξελίξεις και αλλαγές στrι

ΧΡιΊσrι γrις, στα εσωτερικά όρια των ορεινών οικισμών, το σrιμανΤΙKό έγκειται

στο γεγονός ότι οι επιδοτΤΙσεις συμβάλλουν στrι διατΤΙρrισrι ενός σrιμανΤΙKOί>

αριθμού εκμεταλλεύσεων των οποίων τα συστήματα πολυπαραγωγιΊς,

βασισμένα στrιν δενδροκαλλιέργεια - Kτrινoτρoφία, είναι απαραίτrιτα για τrι

διαχείρισrι του χώρου. Το γεγονός τrις uπαρξrις - παραμονΤΙς σrιμαντικού

αριθμοί> εκμεταλλεuσεων με τις αντίστοιχες δραστrιριότrιτες αποκτά ιδιαίτερrι

σrιμασία λαμβάνοντας υπόψrι τις νέες πολιτικές τrις ΕΕ, οι οποίες στοχεύουν

στrιν ενίσχυσrι των δραστrιΡΙOτΤΙτων που συνδέονται με τrιν προστασία

περιβάλλοντος.

Στο σKαρίφrιμα που ακολουθεί, μποροuμε να δοuμε τrι μορφιΊ τrις

KOινOτrιτας όπως καταγράφεται από τους χάρτες τrις ΓΥΣ και τrιν καταγραφή

των χρήσεων από τrιν επιτόπια έρευνα.
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3.1,5. ΣτωΧΕIΑ Δ [Α'ΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟ ΥΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

3.l.S,a) Γεωργικόςεξοπλισιιόι;

Όπως φαίνεται και από τους παρακάτωπίνακες,n περιοχή μελέτης δεν

διαθέτει ιδιαίτερο μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι ιδιαιτερότΤ\τες των

παραγωγικών δομών (πολυτεμαχισμός, οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις

κα.) δεν anatTOUV την κατοχή του εξοπλισμοί> αυτού από το σύνολο των

παραγωγών. Ειδικότερα, μεγάλη έλλειψτι παρατηρείται στ/ν ύπαρξτι

διαξονικών ελKυστrιρων, πράγμα όμως που εξηγείται από τους λόγους που

αναφέραμε παραπάνω αφενός και αφετέρου από τη δυσκολία πρόσβασης τους

στα απότομα πpαvΉ των ορεινών όγκων.

Α ντίθετα, υπάρχει ικανοποιnτικός εξοπλισμός στον τομέα τ/ς

άρδευσΊΊς (αντλίες αρδευσεων, συγκροτήματα τεΧVΙΙτ1iς βpoχrις και άρδευσης

με σταγόνες), τόσο σε κοινότnτες που έχουν μεγάλο ποσοστό άρδευσnς όσο και

σε κοινότητες με μικρό ποσοστό. Επίσnς, ικανοποιnτικός είναι και ο αριθμός

των μονοαξονικών ελκυσ'τ/ρων, σε αντιδιαστολ,i με τους διαξονικούς. Η

έλλειψη των διαξονικών ελκυσττιρων επαληθεύεται και από τον παρακάτω

Δείκτη Ι

Ο χαρακτήρας του υπάρχοντος γεωργικού εξοπλισμού στην περιοχ,i

μελέτnς (<<ελαφρύς» εξοπλισμός), ενδείκνυται για ΤΊ) διαχείριοn των

εl<τατικών παραγωγικών συσΤΊΊμάτων σε ορεινούς χώρους με απότομο

ανάγλυφο.

Π{νaκaς 6: ΚαταγραφήΓεωργικου εξοπλισμού

Q.T.A. ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1992 1993 1994
ΔΗΜΟΣ ΔιαξονικοίελKooτiιρες(l'ρακτέρ) 16 16 16

ΚΑΝΔΑΝΟΥ

Μονοαξονικοί ελκοοτiιρες 50 50 50
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές 2 2 2

Αλωνιστικές μιτχανές κάθε τύπου Ι Ι Ι

Απλές χορτοουλλεκτικές μηχανές 5 5 5
Κλαδευτικά μ11XαVΉΜατα 300 300 350

(Βενζι νοπρίονα)

ΚορυφολόΥοι (Ύάλuκτος) 4 4 5
Αντλίει; (ιρδεύσεων 25 25 32

ΣυΥκροτψατα τεχνnτiΊςβρo:(ής 35 35 35
ΣνΥκροτψ.ατα άPδεoonς με σταΎόνες 45 45 60

Εκκολαπτικές μluανές lO lO 12
Mrα.ανOKίνητOΙ ψεκαστήρες επινώτιοι 120 130 140

ΔΗΜΟΣ Διαξονικοί ελKooτTv>ες (Γρακτέρ) 5 5 5
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
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Μονοαξονιιωί εΙκοοτί1Ρει; 115 115 115
Κλαδεvrικά μnxανΙ1ματα 320 320 32.

(8ενζινοnΡlονα)

Α ντλίει;αρδεUσεων 20 20 2.
KQIN. Διαξονικοίελκuoτήρες(Τρακτέρ) 1 1 1

ΕπΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

Μονοαξονικοίελκuστt'wει; 20 20 2.
Αντλίεςαρδεύσεων 5 5 5

ΣUΓKΡOτψατα άρδευστις με σταΎόνες 2 ,
ΜΙιΧανοκίνητοι ψεKαση'w>εςιιψηλiις 4 4 4

πίεσnς

MrιxανOKίνnτOΙ ψεκαοτ1Ίρες επινώτιαι 5 4 4
KOIN. ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΔιαξονικοίελκuoΏ'υ>ες(Τρακτέρ) 2 1

~1oνoαξOνΙKOίελKυστTtρει; 8 2
Απλές ΧΟΡτοσυλλεκτικές μrτxανcς 5 5 5

Αντλίες αρδΕΟΟ&ων 1
KOIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ Διαξονικοίελκυστήρες(l"ρακ-tέp) 1 1 1

Μονοοξονικοί ελK~ες 16 16 16
Κλαδε1Jτικά μτιχα νiιιoτα 85 85 85

(l1ε\'ζι \'οπρίονα)

Εκκοκιστές αραβοσίτου 1 1 1
Αντλίες αρδείισεων 17 17 17

KOIN. Διαξονικοίελκuστiu>ει;(Τρακτέρ) 2 2 2
ΠΑλΑΙΟΧΩΡΑ:Σ

~1oνOαξOνΙKOίελKUΣτήpCς 60 60 6.
ΚλαδευτικάμτιχανΣ'ιματα 100 100 10.

(l1ενζινσπρίονα)

Αντλίες αρδευσcω ν 30 30 3.
MΊlXανOKίνl1ΤOΙψεκαοηΊρεςιιψπλnς 8 8 8

niEOJlC;

KOIN. ΔιαξονικοίελκuoηΊρες(Τρακτέρ) 11 11 12
ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ

~oνoαξOνΙKOίελKuστηρcς 14 14 14
Απλές Οεριοτικές μrτx.ανές κάΟε τuποu 1 1 1

Αντλίες αρδείΧΗ;ων 32 32 32
ΣuγΚΡΟτJiματα τεχνιιηiι; βΡΟΧιiς 3 3 3

Mrτx.ανOKίντιτOΙ ψεκαστJiρες UΨ11λιiς 16 16 16
πίεοl'lζ

ΚΟΙΝ. Μονοαξονικοί ελΚU<J't1iρες 6. 6. 60
ΡΟΔΟΒλΝΙΟΥ

Απλές χορτοσuλλεκτικές μτα.α νές 3 3 3
Κλαδεuτικά μTIΧανΙΊματα 12. 12. 150

(l1ενζινοπρίονα)

Mrτx.ανOKίνllΤOΙ ψεKαoτnρες uψτιλ1'ις 10 10 Ι.

πίεσης

KOIN. ΣλΡΛΚΗΝΛΣ Μονοαξονικοίελκοοτ/ρες 24 25 25
Κλαδεuτικά μrrxαν1lματα 60 65 65

(13ενζινοπρίονα)

Αντλίες αΡδεΟΟεων 14 14 15
Σ!ΥΥκροτή.ιατα τεxντrri~ l3ρoχJiς: 5 5 5

Σ!ΥΥκροτή.ιατα άρδεoorις με σταγόνες 5 5 5
Mrτx.αVOKίνnτOΙ ψεκαστφει; uψτιλής 14 15 15

πίεCΠΙς

Μrrxανοκίvnτοι θειωnΊρεc 2 2
KOIN. ΣΚλΦΗΣ ΜονοαξονικοίελKOOnΊρΕC 3

KOIN. ΣΟΥΓΙΑΣ Αντλίεςαρδείιοεων

KOIN. ΣΤΡΟΒλΩΝ Διαξονικοί ελKOOτi)ρες(Γρακτέρ) 12 12 12
Μονοαξονικοί ελKOOτtΊρες 25 25 25
KλαδεUΤΙKά μηχανήιατα 41 41 41

G9
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Πιιγη:Αδημοσιευτα στοιχεια.

fln.rn Αδl1μοσιευταστοιχεια.

Πίνακας7: ΔείκτεςσχεΤlIcoίμετο γεωργ.ικό εξοπλισμό

Ο πίνακας 6 και οι δείκτες 1 και 2 στον πίνακα 7 δίνουν μια γενικΤΙ

εικόνα του γεωργικού εξοπλισμού και της κατανομΤΙς του στην περιοχή

μελέτης. Όπως προαναφέρθτικε, τι ειφηχανιση ττις γεωργίας σττιν περιοχΤΙ

μελέτης δεν είναι ιδιαίτερα έντονιι, λόγω κυρίως του απότομου αναγλυφου

στις περισσότερες περιοχές καθώς επίσης και του είδους των καλλιεργειών

που αυτό συνεπάγεται (κυρίως δενδρώδεις καλλιέργειες). Συνεπώς τα

μιιχανήματα που υπερισχύουν σε αριθμό στιιν περιοχΤΙ (βλ. Πίνακα 6) είναι τα

κλαδευτικά μιιχανΤΙματα (βενζινοπρίονα). Ακολουθούν οι μοναξονικοί

ελιωστΤΙρες και πολύ λιγότερο οι διαξονικοί (τρακτέρ).

(Βενζινοπρίονα)

Αντλίες αρδεύσεων 14 14 14
Μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες υψηλής 7 7 7

πίεοης

KQIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ Διαξονικοίελκυστήρες(Τρακτέρ) 1
Μονοαξονικοίελκυατήρες 8 8 8

Λπλές θεριστικές μηχανές κάΘε τύπου 6 6 6
KλαδΕUΤΙKά μτιχαντ'ιματα 25 25 25

(Βενζινοπρίονα)

Λ ντλίες αρδεύσεων 1 1 1.

ΟΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 1: Στρέμματα ΔΕΙΚΤΗΣ 2: Στρέμματα
καλλιεργούμεvnζ γης ανά καλλtεργoύμενης Ύης ανά

διαξονικό ελκυοηΊρα γεωργικό ελκυστ/ρα (διαξονικό

και μονοαξονικό)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 470,4 114,0
ΔΗΜΟΣ πεΛΕΚΑΝΟΥ 2002,6 83,4
KQIN. ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ 2974,0 141,6
KQIN. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 2662,0 887,3
KQIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 7898,0 464,6
ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΧΩρΑΣ 3577,0 115,4
KQIN. 362,9 167,5
ΠλΕΜΕΝIΑΝΩΝ

KQIN. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ - 112,3
KQIN. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ - 213,3
ΚΟΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ - -
ΚΟΙΝ. ΣΟΥΠΑΣ - -
KQIN. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 204,4 66,3
KOIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 927,0 103,2.
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3.1.5,β) Δεi κτες σXετJ κοί με τη φυσιογνωμία το" Πl2ωτογενη

Στο ΔείΚΤl1 3 (ποσοστό αρδευόμενl1ς γης) δεν θα αναφερθούμε εκτενώς

σ' αυτό το σημείο, γιατί έχουμε εξαντλήσει το θέμα σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Απλά τον παραθέτουμε εδώ, για να υπάρχει σύγκρισl1 όλων των δεικτών μαζΙ

πίνακας8

ΠηΎl~' Aδrιμoσιευτα στσιχεια (1994)

Σε γενικες γραμμές οι διαξονικοί ελκυστήρες είναι πολύ λιγότεροι

από τους μονοαξονικούς. Την καλύτερτι αναλογία στρεμμάτων

καλλιεργοuμεντις Ύης ανά διαξονικό ελκυστήρα -δl1λαδiι τη μικρότερη

(δείκτης 1) και ανά ελκυστήρα συνολικά (δείκτnς 2) φαίνεται ότι έχει τι

κοινόττιτα Στροβλών. Σε δεύτερη θέση (δείκτης 1) έρχεται τι κοινότητα

Πλεμενιανών και στην τρίτη ο Δήμος Κανδάνου. Σε δεύτερη θέση (στο δείκτη

2) έρχεται ο Δήμος Πελεκάνου, τρίττι τι κοινότητα ΤεμενΙων και τέταΡΤl1 τι

κοινόττιτα Ροδοβανίου. Είναι αξιοπρόσεκτο, ότι ο γεωργικός εξοπλισμός στις

περιοχές της ενδοχώρας, φαίνεται ικανοποιnτικος σε σχέση με τον γεωργικα

ανεπτυγμένο Δiιμo Πελεκάνου.

Συνεχίζοντας ττιν ανάλυστι του πρωτογενή τομεα στο στιμείο αυτό θα

αναφερθούμε σε ορισμενους δείκτες, οι οποίοι μπορούν να μας προσδιορίσουν,

μέχρι ενός στιμείου, ττι φυσιογνωμία του. Η παρουσίαση των δεικτών αυτών

έχει ξεκινήσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, με την ανάλυστι των δεικτών 1 και

2, που αφορούσαν το βαθμό εκμηχάνισης του πρωτογενή τομέα.

σΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 3: Ποσοστό ΔΕΙΚΤΗΣ 4: Ποσοστό
αρδευόμενης γης αγραναπαύσεων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 70,0% 11,8%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 27,0% 6,2%
KOIN. ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ 13,0% 0,0%
KOIN. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 2,0% 17,2%
KOIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 20,0% 4,8%
KOIN. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 15,0% 2,7%
KOIN. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ 11,5% 6,8%
ΚΟΙΝ. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 3,0% 2,2%
ΚΟΙΝ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 11,5% 9,1%
ΚΟΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ 16,0% 36,3%
KOIN. ΣΟΥΓιΑΣ 3,0% 7,1%
ΚΟΙΝ. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 30,0% 25,3%
ΚΟΙΝ. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 6,0% 43,2%
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Ο Δείκτης 4 (ποσοστό αγΡαναπαύσεων) θεωρήθηκε σημαντικός, λόγω

των νέων πολιτικών της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες επιδοτείται n

αγρανάπαυση. Συνεπώς, μπορεί να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο εισόδημα για

τους γεωργOιJς που θα αποφασίσουν να αποσύρουν ορισμένες εκτάσεις, για ένα

ορισμένο χρονικό διάστ/μα.

Στο Δείκτη αυτό στιμαντικΤι θέση κατέχουν σι κοινότητες Τεμενίων

(43,2% της συνολικ1']ς γεωργικ1']ς γης), Σκό.φης (36,3% του συνόλου) και

Στροβλών (25,3% του συνόλoυ~ EπίOίlς, αξιόλοιΥα ποσοστά παρατηρούνται και

στις κοινότητες Καμπανού (17,2% του συνόλου) και Κανδάνου (11,8% του

συνόλoυ~

J
1

Για την ανάλυση τnς αγρανάπαυσης επιλέχθηκε το επί τοις εκατό

ποσοστό των εκτάσεων αγρανάπαυσης στο σύνολο τ/ς γεωργικΤΙς γΊΊς για να

εξαλειφθούν σι διαφοροποιΤΙσεις, ανάμεσα στους μικρούς και τους μεγαλOUς

σΤ.Α., και να υπολογιστεί τι σημαντικόττιτά τους εντός των ορίων του κάθε

σΤ.Α_ Α ν εξετάσουμε ττιν αγΡανάπαυστι σε απόλυτα νούμερα καταλήγουμε

στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 9

Π1lΎ~ Αδημοσιευτα στοιχεια (1994)

σΤΑ Εκτάσεις αγραναπαίJσεων (στρ)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 1005
ΔΗΜΟΣ ΠΕλΕΚΑΝΟΥ 660
ΚΟΙΝ. ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ Ο

ΚΟΙΝ. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 554
ΚΟΙΝ. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 396
KOIN. ΠΑλΑIΟΧΩΡΑΣ 196
KQIN. ΠλΕΜΕΝIΑΝΩΝ 320
KOIN. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 154
KOIN. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 537
KOIN. ΣΚΑΦΗΣ 1163
KOIN. ΣoyrιAΣ 202
KOIN. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 832
KOIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 706

, "J
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Συγκρίνοντας τα ποσοστά αγρανάπαυστις με τα απόλυτα νoύμε~

βλέπουμε ότι;
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• Η κοινόΤΙΊτα Τεμενίων ενώ έχει τnv πρώτη θέσrι σε ποσοστό (43,2%),

βρίσκεται στην τέταΡΤl1 σε απόλυτα νούμερα (706 στρέμματα). Αυτό

οφείλεται προφανώς στιι μικρΤΙ έκταση Τl1ς κοινστΤ\τας.

• Η κοινόΤllτα Σκαψτις από τη δεύτερΙ1 θέση σε ποσοστό (36,3%) περνά

στην πρώτη θέση σε απόλυτα νούμερα (1163 στρέμματα). Παρόλο που

και αυτή 11 κοινόΤllτα είναι μικρίι σε μέγεθος (σχεδόν όσο τι

κοινόΤllτα Τεμενίων), έχει σχεδόν διπλασια καλλιεργούμενη

έκταση από ττιν κοινόττιτα Τεμενίων. Έτσι, ενώ έχει μιιφ6τερο

ποσοστό αγραναπαύσεων, υπάρχουν περισσότερες εκτάσεις σε

απόλυτα νοUμερα.

• Η KOινόΤJΊτα Στροβλών κατέχει την τρίτη θέση τόσο σε ποσοστό

(25,3%) όσο και σε απόλυτα νοuμερα (832 στρέμματα).

• ο Δήμος Κανδάνου από ΤΊΊν πέμΠΤΊΊ θέσΊΊ σε ποσοστό (11,8%),

βρίσl(εται σττι δεuτερτι θέστι σε απόλυτα νοuμερα (1005 στρέμματα).

Στους υπόλοιπους σΤ.Α υπάρχει, περίπου, μια αντιστοιχία ανάμεσα

στα ποσοστά και τα απόλυτα νούμερα. Εξαίρεστι αποτελεί ο Δήμος Πελεκά νου,

λόγω του μεγέθους του. Κατά πάσα πιθανόΤΊΊτα, οι εκτασεις αυτές βρίσκονται

στα ορεινά του Δήμου. ΕπίσΊΊς, αξιοσΊΊμείωτο είναι ότι σΤΊΊν κοινόττιτα

Παλαιόχωρας, παρόλο που έχει μεγάλΊΊ έκτασΊΊ, δεν παραΤΊΊρούνται εκτάσεις

αγραναπαυστις αναλογες του μεγέθους ΤΊΊς και του ανάγλυφού ΤΊΊς.

Στους δείκτες που ακολουθούν ΧΡΊΊσιμοποιείται κυρίως τι Ακαθάρισττι

Αξία Παραγωγής (ΑΑΠ). Έχει υπολογιστεί για το 1994 ανα κοινσΤΊΊτα και ανά

καττιγορία εκμετάλλευστις (δενδρώδεις καλλιέργειες, κττινοτροφία και

κτιπευτικά). Πρέπει να επιστιμανθεί ότι συμπεριλαμβάνει τις επιδοτήσεις που

τυχόν έχουν παρει οι παραγωγοί. Η ΧΡΊΊσιμσττιτα του δείκττι αυτού

επιστιμαί νεται σττι βιβλιογραφία ως εξής:

<~H ακαθάρισΤΊΊ αξία παραγωγής (Α-Α.η), εκφραζει τον όγκο

παραγωγής. Ο υπολογισμός ΤΊΊς ανά εκμετάλλευστι αποτελεί μια πρώΤΊΊ αδΡ1l

ένδειξτι ΤΊΊς αποτελεσματικόττιτας ττις παραγωγικής δρασττιριόΤΊΊτας. Και σε

αυτή ΤΊΊ βασΊΊ μπορεί να γίνονται ορισμένες συγκρίσεις μεταξύ των

κοι νοτήτων.

Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει ΤΊΊν προσοχή στι σε αυτές τις συγκρίσεις

απουσιάζει το κόστος παραγωγής, του οποίου το ύψος και τι σύνθεστι (π.χ. οι
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καταβαλλόμενες χριιματικές δαπά νες, 11 διάρθρωσή τους, 11 ποσοστιαία σχέσrι

μισθωτής / οικογενειακής εργασίας κλπ) εΠl1ρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα

(καθαρό γεωργικό εισόδrιμα, πραγματοποιουμενα κέρδιι ή ζnμιές) και

χαρακτηρίζουν ΤΊΊν εν γένει οικονομικΙι λειτουργία της γεωργικής

εκμετάλλευσΊΊς.

Η ποσοστιαία συνθεσl1 Τ1Ίς ΑΑ.Π κατά προιον ή ομάδα ομοειδών

προϊόντων, τόσο σε ενδοκοινοτικό όσο και σε διακοινοτικό επίπεδο

διευκολύνει Τl1ν επισrιμανσΊΊ των παραγόντων εκείνων που έχουν εΠ1Ίρεάσει σε

μια χρονικΤι περίοδο Τl1 διαδικασία προσαρμογ1;ς των γεωργικών

εκμεταλλευσεων στα δεδομένα ΤΊΊς αγοράς. Με αυτό το πρίσμα 11 ΑΑ.Π.

αντανακλά τον τομέα τnς ζiιΤl1σl1ς γεωργικών προιοντων, όπως

διαμορφώνεται από ττι λειτουργία ττις ελευθερτις αγοράς και ττιν παρεμβατική

δραστrιριόττιτα του κράτους (μτιχανισμοί στΤΙριξτις ορισμένων προϊόντων). Η δε

διαχρονικΤΙ μεταβολΤΙ σττι συνθεσrι τrις ΑΑΠ υπoδrιλώνει ττι στροφή τι μrι των

γεωργικών εκμεταλλευσεων σε εκείνα τα προϊόντα που rι παραγωγή τους

σττιρίζεται σττι χρΤΙστι πρoτιγμένrις τεχνολογίας.

Πίνακας 10

Πl1Ύl'Ι: ΟΑΛ ΥΚ

Αναμφίβολα, rι εισoδrιμαΤΙKΤΙ ελαστικόττιτα των παραγόμενων

προιοντων επτιρεάζει στιμαντικά τις διαγραφόμενες προοπτικές. Ο

προσανατολισμός ττις παραγωγΤΙς σε προϊόντα υψτιλότερτις εισοδτιματικής

ελαστικόττιτας διαμορφώνει οπωσδΤΙποτε καλυτερες προϋποθέσεις για ττι

βιωσιμόττιτα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τrι βελτίωστι ττις

εισοδl1ματικΤΙς κατάσταστις των παραγωγών» (ΜΑΡΤΙΝΟΣ,Ν.,1990, σ. 61).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1988 - 1992)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΑΤ.ΔΡΧ. %ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΙΑ 1288,234 30,48

ΛΟΙΠΗΓΕΩΡΠΚΗ 1272,658 30,11
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 899,420 2~28

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 766,080 18,13

ΣγΝΌΛο ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4226,392 100,00
ΜΕΛΕΤΗΣ.
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει σχετική ισορροπία

ανάμεσα στις κατnΎορίες του πρωτσγεvιi τομέα, όσον αφορά Τn συμμετοχΤι τους

στιι σύσταστι του συνόλου του ακαθάριστου γεωργοκτηνοτροφΙΚΟΌ

εισοδήματος τιις περιοχής μελέτ/ς.

Α ν συνδυάσουμε όμως τον πίνακα αυτό με τον επόμενο, θα δούμε ότι 11.

εκ πρώτης όΨ11.ς, ισορροπία αυτή διαφοροποιείται χωρικά. Αν εξαιρέσουμε τ/ν

ελαιοκαλλιέργεια, που εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν Τl1ς περιοχής μελέττις, 11

KτrινOτpoφία σιΥΥκεντρώνεται σε μερικές κοινότητες, ενώ n αξία της «λoιπiις

γεωργικής παραγωγrι9> αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις καλλιέργΕιες υπό

κάλυψη στην περιοχή της Κουντούρας.

Πίνακας 11

ΑΑΠ 1994 (ΣΕ ΧΙλlΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ)

ΑΑΠ ΑΑΠ ΑΑΠ ΑΑΠ

σΤΑ KHΠEYTlΚA ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ KΤHNOΤPQΦIA ΣΥΝΟλΟ

ΔΉΜΟΣ ΚΛΝΔΑΝΟΥ 21685 64490 363704 450059

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 1484207 140550 277660 1902417

ΚΟΙΝ. ΕΠΑΝΩΧΩΡlOΥ 9810 46800 253595 310205

KQIN. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 2280 46670 22013 70963

KQIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 13125 124900 95525 233550

KQIN. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 48500 200555 157575 406730

KQIN. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ 2580 192782 102490 297852

KQIN. ΡΟΔΟΒΑΝlOΥ 10847 162056 63163 236066

KQIN. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 3280 92428 31910 127618

ΚΟΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ 8830 21950 36485 67265

KQIN. ΣΟΥΓΙΑΣ 1780 72740 77008 151528

ΚΟΙΝ. ΣΤΡΟΒΑΩΝ 4445 64320 53925 122690

KQIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 1883 42500 39082 83465

ΣγΝΟΛΌ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1613252 1272741 1574135 4460408

Πηγη:ΟΑΔΥΚ

Στο σύνολοτ/ς Α.ΛΠο Δήμος Πελεκάνουυπερέχεισαφώς έναντιτων

άλλων σΤΑ- Είναι σnμανΤΙKό να αναφερθεί ότι ο Δήμος Πελεκάνου δεν

βρίσκεταιμόνο στην πρώτ/ θέση τιις πεΡΙΟΧής μελέτιις,αλλά και στ/ν πρώτιι



J
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θέση του πρωτογενΤΙ τομέα στο σuνολο των στΑ. του νομού Χανίων, με Α.Α.π.

που είναι σχεδόν δυο δις δραχμές (1.902417.000 δρχ.).

Πίνακας 12

Π1Πrι: ΟΛΛ ΥΚ και αδημοσιευτα στοιχεια (1994)

Στιι δεuτεριι θέση του Α.Α.n στο σύνολο ταυ νομού βρίσκεται 11

κοινοτιιτα Πλατάνου (στιιν επαρχία Κισσάμου) με 1.652775.000 δραχμές, σΤΊΊν

τρίΤl1 11 κοινόΤl1τα Βαρυπέτρου (σΤ11ν επαρχία Κυδωνίας) με 1.354.524.000

δραχμές και όλες σι άλλες κοινότητες του νομού βρίσκονται πολύ μακριά από

αυτές τις τρεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στrιν τέταρτrι θέση βρίσκεται 11

και νόΤl1τα Βουκολιών (σΤl1ν επαρχία Κισσάμου) με 797.482000 δραχμές.

Σ' αυτό το σrιμείo είναι προφανής 11 επίδρασΊΊ των εντατικών

καλλιεργειών υπό κάλυΨl1 σΤΊΊν περιοχή τ/ς Κουντούρας, 11 ανάπτυξrι τιις

οποίας έχει ξεφύγει από τα όρια τrις επαρχίας και διαδραματίζει σrιμανΤΙKό

ρολο στrιν οικονομία oλόKλrιρoυ του νομού. Εξάλλου, οι καλλιέργειες υπό

κάλυψη αποτελούν τις πλέον δυναμικές καλλιέργειες και στο σύνολο του

νομού. Αυτό ενισχύεται από τrιν ύπαρξrι τrις Koινότrιτας Πλατάνου στrι δεύτερrι

θέσrι του νομού, οπου επίσrις ο πρωτoγενrις τομέας στrιρίζεται στις

καλλιέργειες υπό Kάλυψrι.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους ο.Τ.Α. τrις περιoχrις μελέτrις υπάρχουν

διαφoρoπoιrισεις τόσο στrι σύνθεσrι των επιμέρους Kατrιγoριών οσο και στο

σύνολο τrις Α.Α.η. Για να υπάρχει συγKρισιμότrιτα, ως προς τrιν

αΠOδoΤΙKότrιτα των καλλιεργειών, ακολουθεί ο ΔείKτrις 5, όπου

παρουσιάζεται rι A.A.n ανά στρέμμαKαλλιεργoύμενrιςγrις.

σΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ S: ΛΛΩ γεωργίας ανά

στρέμμα καλλιεργούμενης Ύης (σε

χιλ. δρχ.)

ΔΗΜΟΣ κΑΝΔΑΝΟΥ 11,5
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ]62,3
ΚΟΙΝ. ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ ]9,0
ΚΟΙΝ. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 18,4
ΚΟΙΝ. κΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 17,5
ΚΟΙΝ. πΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 34,8
ΚΟΙΝ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ 44,9
ΚΟΙΝ. ΡοΔΟΒΑΝΙΟΥ 25,7
ΚΟΙΝ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 18,0
ΚΟΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ ]5,1
ΚΟΙΝ. ΣΟΥΠΑΣ 28,4
ΚΟΙΝ. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 28,0
ΚΟΙΝ. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 47,8
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Πηγι! ΟΑΔΥΚ

Από τον παραπάνω δείκττι πιστοποιείται, για άλλΊ) μια φορά τι πρώτη

θέση του Δήμου Πελεκάνου (162,3 χιλιάδες δραχμές ανά στρέμμα), με πολύ

μεγάλrι διαφορά από το δεύτερο. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε το γεγονός

ότι το γεγονός ττις υψτιλής αυτ'ιΊς απόδοσης, δεν αφορά το σύνολο του ο.Τ.Α.,

αλλά μόνο το κομμάτι του αναδασμού στrιν περιοχή Κουντούρας. Η υπόλοιπτι

περιοχΤι του δiιμoυ ακολουθεί το παραδοσιακό μοντέλο του πρωΤOγενrι τομέα

(ελαιοκαλλιέργεια και κττινοτροφία).

Πίνακας 13

77

Έκπλτιξτι αποτελεί τι δεύτερτι θέση που καταλαμβάνει 11 κοινότητα

Τεμενίων (47,8 χιλιάδες δραχμές ανά στρέμμα). Η θέστι αυτ'ή είναι απόρροια τrις

μικρ'ής καλλιεργούμεντις Ύnς, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό

αγρανάπαυστις (ποσοστό το οποίο μας οδτιγεί στη σκέψη ότι οι καλλιεργήσιμες

εκτάσεις που δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές δεν χρησιμοποιούνται και

οδτιγούνται σττιν αγρανάπαυστι, ενώ οι υπάρχουσες καλλιέργειες έχουν ένα

βαθμό εντατικοποίτιστις).

Στους παρακάτω δείκτες 6 και 7, επιχειρείται μια διαρθρωτικΤι

ανάλυστι σττιν πεΡΙΟχtl σχετικά με τον πρωτογενΤΙ τομέα. Τόσο οι εξειδικεύσεις

στο εσωτερικό των σΤ.Α. (δείκττις 6), όσο και 11 συμμετοχή του Α.Α.Π τους στο

σύνολο ΤTlς περιοχής μελέττις (δείΚΤTlς 7), μας επιτρέπουν να έχουμε μια σαφΤΙ

εικόνα ΤTlς χωρικΤις οργάνωστις του πρωτογεν-ή τομέα.

ΔΕΙΚΤΗΣ 6: Σύνθεση ΑΛΩ κατά δραστrιριότrιτα στο εσωτερικό των 01Ά

σΤΑ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΗΠΕΥΤιΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 14,4% 4,8% 80,8%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 7,4% 78,0% 14,6%
ΚΟΙΝ. ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ 15,1% 3,2% 81,7%
ΚΟΙΝ. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 65,8% 3,2% 31,0%
KOIN. ΚΑκοΔIΚIΟΥ 53,5% 5,6% 40,9%
KOIN. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 49,3% 11,9% 38,8%
KOIN. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ 64,7% 0,9% 34,4%
ΚΟΙΝ. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 68,6% 4,6% 26,8%
KOIN. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 72,4% 2,6% 25,0%
KOIN. ΣΚΑΦΗΣ 32,6% 13,1% 54,3%
KOIN. ΣΟΥΓιΑΣ 48,0% 1,2% 50,8%
KOIN. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 52,4% 3,6% 44,0%
KOIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 50,9% 2,3% 46,8%
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Διάγραμμα 16
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Ο δείκτης 6 δείχνει τη σημανΤΙKότrιτα που έχουν οι δρασΤl1ριστΤ\τες

του πρωτογενιΊ τομέα (δενδρώδεις καλλιέργειες - κηπευτικά - κττινοτροφία)

στο εσωτερικό του κάθε σΤΑ, σύμφωνα με την ΑΑΠ (Ακαθάριστη Αξία

Παραγωγής). Στο χάρττι 11 μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις καττιγορίες σΤΑ

σε σχέσrι με τrιν εξειδίKευσtΊ τους στον πρωτoγενrι τομέα Οι καττιγορίες αυτές

είναι σι εξiις:

=>ΣΤl1ν πρώτη κατηγορία ανnκει μόνο ο Δiιμoς Πελεκάνου, ο οποίος

είναι ο μοναδικος σΤΑ του οποίου τι ΑΑΠ οφείλεται σχεδόν

αποκλειστικά στα ΚΙΊπευτικά. Βέβαια, αυτό είναι κάτι αναμενόμενο,

δεδομένΊΊς ΤΊΊς uπαρξrις στnv περιοχΙι των καλλιεργειών υπό

κάλυψτι.

~σι σΤΑ στους οποίους τι ΑΑΠ προέρχεται σε μεγαλύτερο ποσοστό

από τις δενδρώδεις καλλιέργειες (κυρίως ελαιοκαλλιέργειες). Εδώ

πρέπει να στιμειωθεί στι τι συμμετοχΙι δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα

ανάμεσα στους σΤΑ αυτrις Τllς καΤllγορίας, με μόνll εξαίρεσll ττιν

κοινόΤllτα Παλαισχωρας. Aυτrι ττι διακύμανστι μπορούμε να Τll

δούμε στο διάγραμμα. σι κοινσΤllτες αυτrις Τllς καττιγορίας είναι οι



εξ-ής: Καμπανού, Κακοδικίου, Παλαιόχωρας, Πλεμενιανών,

Ροδοβανίου, ΣαραKrινας.
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:::::;:.Οι σΤΑ σι οποίοι εξειδικεύονται σΤl1ν κτιινοτροφία. Αυτοί είναι ο

Δiιμoς Κανδάνου και σι κοινότιιτες Επανωχωρίου και ΣKάφrις. Εδώ

η κοινότητα Σκάφης διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό από τις

άλλες δυο, τσσο στο ποσοστσ Τl1ς κτιινοτροφίας όσο και στα ποσοστά

των άλλων καλλιεργειών.

:::::> Οι στΑ στους οποίους 11 ΆΑΩ προέρχεται τόσο από τις δενδρώδεις

καλλιέργΕιες όσο και από ττιν KτrινOτρoφία. Σε γενικές γραμμές και

σι δύο δραστηριότητες συμμετέχουν σε σημαντικό ποσοστό στη

διαμσρφωσl1 της ΑΑΠ των στΑ και αποτελούν μια πολύ συνεκτική

κατηγορία. Οι KOινότrιτες αυτής της καΤl1Ύορίας είναι σι εξής:

Σούγιας, Στροβλών και Τεμενίων.
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Πίνακας 14
θ
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Ο δείκτης 7 (βλ πίνακα 14 και διάγραμμα 17) μας δείχνει με τι ποσοστό

συμμετέχει ο κάθε aΤΑ στη σύνθεστι ττις ΆΑΠ της κάθε δρασττιριότιιτας ΤΊΊς

περιοχής μελέτης (δενδρώδεις καλλιέργειες ~ κηπευτικά - κτηνοτροφία),

καθώς και στο σύνολο της ΑΑΠ

Πηγι,ΟΑΔΥΚ

ΔΕΙΚΤΗΣ 7: Συμμετοχή των σΤΑ στη σύνθεση τ/ς ΑΑΠ της περιοχής μελέτ/ς

ΣΥΝΟΛα ΑΑΠ

ΟΤΑ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΗπεΥΤικΑ KTHNOTPQΦIA ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 5,1% 1,3% 23,1% 10,1%
ΔΗΜΟΣ 11,0% 92,0% 17,6% 42,5%
ΠΕΛΕΚΛΝΟΥ

KQIN. 3,7% 0,6% 16,2% 7,0%
ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

KQIN. ΚΛΜΠΛΝΟΥ 3,7% 0,1% 1,4% 1,6%
KQIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 9,8% 0,8% 6,1% 5,2%
KQIN. 15,8% 3,0% 10,0% 9,191
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΣ

KQIN. 15,1% 0,2% 6,5% 6,7%
ΠΛΕΜΕΝΙΛΝΩΝ

καΙΝ. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 12,7% 0,7% 4,0% 5,3%
KQIN. ΣΛΡΑΚΗΝΛΣ 7,3% 0,2% 2,0% 2,9%
ΚΟΙΝΌ ΣκΛΦΗΣ 1,7% 0,6% 2,3% 1,5%
ΚΟΙΝ'. ΣονΓΙΛΣ 5,7% 0,1% 4,9% 3,4%
KOIN. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 5,1% 0,3% 3,4% 2,891
KQIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 3,3% 0,1% 2,5% 1,9%
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Εδώ μπορούμε να επισημάνουμε την αποκλειστική σχεδόν συμμετοχή

του Δήμου Πελεκάνου στην παραγωγή κηπευτικών (92% της αντίστοιχης

καΤΊΊγορίας). ΕπίσΊΊς ο Δήμος Πελεκά νου φαίνεται ότι σαφώς υπερισχύει

έναντι των άλλων σΤΑ στ/ συμμετοχή του στ/ν ΆΑΠ της περιοχής μελέΤΊΊς.

Σε αυτή την κατάταξΊΊ, δεύτερος έρχεται ο Δήμος Κανδάνου, με μικρή διαφορά

από την κοινόΤΊΊτα Παλαιόχωρας που έρχεται τρίΤΊΊ.

Επιβεβαιώνεται συνεπώς και μέσω αυτών των δεικτών τι πολικότητα

που υπάρχει στις οικονομικές δραστηριόΤΊΊτες, με πόλους έλξης το Δήμο

Πελεκάνου, το Δήμο Κανδάνου και την κοινόττιτα Παλαιόχωρας. Παρόλο που

n κοινότητα Παλαιόχωρας εξειδικεύεται κυρίως στον τουρισμό, συμμετέχει

στην διαμόρφωσΊΊ του εισοδήματος ι<αι στον πρωτογενή τομέα της περιοχής

μελέτης.
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Ο δείι(της αυτός είναι σε άμεση σχέσn τόσο με τα απόλυτα νουμερα της

Α.Λ.Π. ανά στΑ., όσο και με το δείΚΤl1 6 (συνθεσn της Α.Α.π. στο εσωτερικό

των στΑ.). Το ποσοστό συμμετοχής στο συνολο της Α.Α.π. της περιοχής

μελέτnς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα απόλυτα νούμερα, ενώ για τα

ποσοστά συμμετοχής στις επιμέρους κατηγορίες (δενδρώδεις, κηπευτικά,

κτηνοτροφία) ιδιαίτερη βαρυΤl1τα έχει 11 εξειδίκευσn των σΤΑ στις

αντίστοιχες κατηγορίες.

Στο δiιμo Πελεκάνου παρατηροuμε ότι, εκτός από τ11ν αδιαμφισβ'ήτ11Τl1

κυριαρχία του στα κιιπευτικά, συμμετέχει σε αξιόλογα ποσοστά και στις δυο

άλλες κατnγορίες του πρωτογενή τομέα. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες με 11%

του συνόλου της κατnΎΟΡίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση (πίσω από τις

κοινότητες Παλαιόχωρας, Πλεμενιανών και Ροδοβανίου), ενώ στ11ν

ΚΤl1νοτροφία με 17,6% του συνόλου Τl1ς καΤl1γορίας βρίσκεται στιι δεuτεριι θέσιι

(πίσω από το δrιμo Κανδάνου).

Τα ποσοστά αυτά εκφράζουν με σαφήνεια τιι διχοτόμιισιι του χώρου στο

εσωτερικό του δήμου, όπου στ11ν περιoχrι του αναδασμοί> υπάρχουν οι

εντατικές Ι<αλλιέργειες υπό κάλυψιι, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές

ακολουθοuνται οι παραδοσιαιωί> χαρακτήρα καλλιέργειες και 11 ΚΤl1νοτροφία.
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Π"γπ ΟΑΔ ΥΚ

σΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ8: Λ.Α.Π ανά απασχολούμενο

στον πρωτογcνΤΙ τομέα (σε χιλ. δρχ.)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 623,30
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΛΝΟΥ 1776,82
KQIN. εΠΑΝΩΧΩΡIΟΥ 932,13

καΙΝ. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 404,96
καΙΝ. ΚΑΚΌΔΙΚΙΟΥ 769,76

καΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 31Ι48

KOIN. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ 695,18
καΙΝ. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 695,45
KQIN. ΣΛΡΛΚΗΝΑΣ 870,46

KQIN. ΣΚΛΦΗΣ 340,40
καΙΝ. ΣoyrιAΣ 724,24

KOIN. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 702,53
καΙΝ. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 820,70

,

Πι'νακας 1S

Και σ' αυτό το δείκττι ττιν πρώττι θέστι καταλαμβάνει ο δ'ήμος Πελεκάνου.

Στις επόμενες θέσεις όμως υπάρχουν σοβαρές ανακατατάξεις: σΤ.Α με λίγους

κάτοικους (συνεπώς και με λίγους εργαζόμενους στον πρωτογεν'ή τομέα, λόγω του

γεωργοκττινοτροφικού τους χαραΚτ1iρα) όπως οι κοινόττιτες Επανωχωρίου,

Σαρακ'ήνας, Τεμενίων και Κακοδικίου βρίσκονται, αντίστοιχα, στις θέσεις από ττι

δεύτερτι ως ττιν πέμπττι.

σΤ.Α. όπως ο δ'ήμος Κανδάνου l<αι τι κοινόττιτα Παλαιόχωρας, οι οποίοι

συμμετέχουν σε αξιόλογο ποσοστό σττι σύνθεστι ττις ΑΑπ. ττις περιοχ'ής μελέττις,

βρίσκονται, αντίστοιχα, σττιν δέκαττι και σττιν τελευταία (δέκαττι τρίττι) θέστι.

Τέλος, με το δείΚΤl1 8 (Α.Α.π. ανά απασχολούμενο στον πρωτογεν'ή τομέα)

επιχειρείται να δοθεί 11 τάξΊΊ μεγέθους του αγροτικοί> εισοδ1'υ.ιατος αφενός και

αφετέρου 11 χωρική κατανομ'ή του.

Ο δείΚΤΊΊς 8 μας δίνει Τl1 σημαντική πληροφορία ότι σι εργαζόμενοι στον

πρωτογενή τομέα σΤ11.ν περιοχή μελέΤΊΊς είναι σχετικά λίγοι σε αριθμό. Το

συμπέρασμα αυτό εξάγεται από τα υψηλά νούμερα που παρουσιάζει τι ΑΑΠ ανά

εργαζόμενο, κυρίως σε κοινόττιτες οι οποίες συμμετέχουν πολύ λίγο στο σύνολο ττις

περιοχής όπως για παράδειγμα τι κοινόττιτα Σαρακ'ήνας (βλ. Δείκττι 7).
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3.2 ΛΈΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣΤΟΜΕΑΣ

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι ο δευτερογεν'ήςτομέας δεν

είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σΤ11.ν περιοχή μελέΤΊΊς. Μεγάλες βιομηχανίες

δεν υπάρχουν σΤl1ν περιοχή. Οι μικρές βιοτεχνικές μοναδες σχετίζονται

κυρίως με τrι μεταπoίrισrι των προϊόντων του πρωτογενΤι τομέα. Είναι

καθοριστική 11 έλλεΙΨl1 ενός αστικού κέντρου που θα μπορούσε να

διαδραματίζει ΟΊΊμαντικο ρόλο σΤΊΊν ενίσχυσΊΊ τrις λειτουργίας επιχειρrισεων

του δευτερογε νή τομέα.

12ΙOfΜΜΕΣΤΗΝΕΥΡΩΠΜΚΗΗΝΩΣΗ

Οι μονάδες ΤΊΊς περιοχής ανήκουν συνεπώς στrιν Kατrιγoρία των

Μικρομεσαίων Επιχειρησεων (ΜΜΕ), για τις οποίες υπάρχει αντίστοιχΙ1

πολιτική τrις Ευρωπαϊκής Ένωσnς.

«Οι επιχειρΤΙσεις μέσα σΤΊΊν ΕΕ σε όλους τους τομείς

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων της γεωργίας και των προσωπικών

υπrιρεσιών) είναι περίπου 13 εκατομμύρια. Η τεράστια πλεΙΟΨl1φία (92%) του

συνόλου των επιχειρήσεων αποτελείται από μικροεπιχειρήσεις που

απασχολούν μέχρι 9 εργαζόμενους. Οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 10

με 99 άτομα αποτελούν λίγο περισσότερο από το 7% του συνόλου. Οι μεσαίες

επιχειρήσεις, που απασχολούν 100 με 500 εργαζόμενους αποτελούν 0,5% και οι

μεγάλες επιχειρήσεις με πανω από 500 εργαζόμενους αποτελούν το 0,1% του

συνόλου των επιχειρήσεων τnς ΕΕ

Βέβαια εκτός από τα ποσοτικά κριτήρια χρrισιμoπoιoύνται για το

χαpαKτrιpισμό των ΜΜΕ και ποιοτικά κριτήρια, τα οποία στρέφονται κυρίως

γύρω από τrιν Kυpιότrιτα του κεφαλαίου, τrι διαχείρισrι και τους τρόπους

ΧΡnματοδότιισnς τους. Μια ΜΜΕ είναι συνήθως μια οικογενειακΤι επιχείΡnσrι,

τrις οποίας rι διεύθυνσrι ταυτίζεται με τrιν Kυριότrιτα. Η Kαθrιμερι νή διαχείρισrι

μιας ΜΜΕ εξασφαλίζεται συνήθως από τον επιχειρrιματία, πραγμα που

επιτρέπει σχετική ευλυγισία και ταχύτrιτα λήψrις των αποφάσεων καθώς και

προσωπικές σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους πρoμrιθευτές και τους πελάτες.

Τέλος, μια ΜΜΕ βασίζεται κυρίως στην αυτoχρrιματoδότrιση

δεδoμένrις τrις δυσκολίας πρόσβασrις στις χρnματαγορές και επομένως πάσχει

συχνά από ανεπάρκεια χρnματοοικονομικών μέσων. Αυτά τα ποιοτικά

κριτήρια προσδιορισμού είναι επίσnς και τα κύρια χαρακτnριστικά των ΜΜΕ,

χαpαKτrιρισΤΙKά τα οποία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι
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μειονεκτήματα και σε άλλες πλεOνεKτrιματα αυτών των επιχειρήσεων.»

(ΜΟΥΣΗΣ, Ν, (1994), σ. 358 - 359)

ΠηΥη. ΑΠΟΥραφη. κατασΤJΊματων 1988, ΕΣΥε

,

ΟΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟλΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΚΑΝΔΑΝΟΥ 21 3.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 8 ι.

KOIN. ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ 5 8

KQIN. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 2 3

KQIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ 2 6

KOIN. ΠΛΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 13 3.

KOIN. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ ι ι

KQIN. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 6 9

KOIN. ΣΛΡΑΚΗΝΑΣ 2 3

KOIN. ΣκΑΦΗΣ 2 2

ΚΟΙΝ. ΣoyrιAΣ Ι 2

KOIN. ΣΤΡΟ8ΛΩΝ 5 5

KOIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ ι •
ΣΥΝΟΛΟΠ.Μ. 69 125

ΣΥΝΌΛσ ΝΌΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2036 4983

% ΤΗΣ Π.Μ. ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3,' 2,5
,
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Η βαρυΤ1Ίτα του δευτερογενΤΙ τομέα τtΊς περιοχής μελέτης στο Νομό

Χανίων είναι ιδιαίτερα μιι<ρΤι (πίνακας 16). Μόλις το 3,4% των καταστnμάτων

και το 2,5% των εργαζομένων του Νομου βρίσκονται στnv περιοχή μελέτrις.

Ακόμη, το μέγεθος των καταστημάτων είναι μικρότερο από ότι στον υπόλοιπο

νομό.

Όσον αφορά τrιν κατανομΤΙ του, ο δευτερογενΤΙς τομέας είναι ο

περισσότερο ομοιόμορφα Kατανεμrιμένoς στrιν περιοχΤΙ, από τους τρεις τομείς

παραγωγΤΙς. Υπάρχει μεγάλrι διασπορά των Kαταστrιμάτων του δευτερογενΤΙ

τομέα στrιν περιοχΤΙ μελέτrις σε σχέση με τον τριτογενΤΙ. Στrιν Κάνδανο και τrιν

Παλαιόχωρα ο αριθμός των Kαταστrιμάτων είναι μεγαλύτερος σε σχέσrι με τις

υπόλοιπες περιοχές. Όμως όπως μπορούμε να δούμε, στrιν Κάνδανο έχουμε

μικρότερου μεγέθους επιχειρΤΙσεις (1,6 εργαζόμενους ανά επιχείρrισrι) από ότι

στrιν Παλαιόχωρα (2,6 άτομα ανά επιχείρrισrι).
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Πρέπει να αναφέρουμε ότι συλλoγiι στοιχείων έχει γίνει και από το

Επιμελτιτήριο Χανίων. Όμως οι βιοτεχνικές μονό.δες που είναι καταγραμμένες

στους καταλόγους του δεν είναι όλες σι μοναδες που βρίσκονται σΤl1ν περιοχή

μελέττις. Συνεπώς 11 παρακάτω ανάλυστι είναι περισσότερο ενδεικτική του

είδους των μονάδων και του τρόπου χωρoθέττισtΊς τους, ενώ λιγότερο

ανταποκρίνεται ποσοτικά στ/ν πραγματικότητα.

Οι μονάδες που καταγράφονται από την περιοχή μελέτης στα αρχεία

του Επιμελl1τηρίου Χανίων είναι οι εξής:

Πίνακας 17

ΠηΎΤ/: Επιμελητηρισ Χανιων (1994)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙθΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΙΟΥΡΙΈΙΟ 12

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 8

ΟIΚΟΔΟΜΙΚΗΔΡΑΣΤΗΡIΟΊΉΤΑ 6

ΡΛ ΠΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ 3

ΕΝΔγΜΑΤΩΝ

ΑΙ'ΤΟΠΟΙΕΙΟ 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΞγΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤιΚΩΝ 2

ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΚΔΕΡΜΑΤΟΣ 2

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΙ)ΜΑΡΟΥ 2

ΚΑΊΆΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΊΊ)ΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 2

ΗΑΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΙΛΧΛΙ)ΟΠΛΑΣΤΙΚΙ-Ι 2

ΕΠ1ΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2

ΚΑΘΑI)lΣΤΙ-ΙΙ)ΙΑ,ΒΑΦΕΙΑ,ΣΙΔΗI)ΩηlιηΑ 2

ΥΦΑΝΤΗΡ!Ο Ι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΙ-Ι φΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Ι

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΧΑΙ)ΙΚΩΝ ΚΑΙ Ι

Α !)ΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΙ)ΑΊΉιηο ΥΓΙ)ΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ι

ΧΟΝΔΙ)ΙΚΟ ΕΜΠΟΙ)!Ο ΕΛΑΙΩΝ Ι

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕγΩΝ Ι

ΠΏΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Ι

ΚΟΎΡΕιΟ Ι

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Ι

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠOlΕIΟ Ι

ΣΎΝΟΛΟ S9. .
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Η διαμόρφωση της βιοτεχνίας σΤl1ν nePΙOxtl μελέτnς αιωλουθεί

κλασσική εξειδίκευση πάνω στην ΤΟΠΙΚΤι οικονομία (ελιές) και τις τοπικές

αγορές (οικοδομές, τρόφιμα, τουρισμός). Αναλυτικοτερα, παρατηρούμε ένα

μεγάλο ποσοστό από τα βιοτεχνικα κατασΤΤΙματα που στιμειώνονται από το

Επιμελητήριο Χανίων στην περιοχή μελέτης είναι ελαιοτριβεία. Το γεγονός

αυτό ενισχύει ττι στιμανΤΙΚΟΤl1τα της καλλιέργειας της ελιας στην πεΡΙΟχtl.

Επίστις σττιν περΙOΧrι υπάρχει στιμαντικός αριθμός βιοτεχνιών στον τομέα ττις

επιπλοποιίας.

Υπάρχει, βέβαια και ένας σημαντικός αριθμός καταγεγραμμένων

βιοτεχ νικών καταστnμάτων, τα οποία μόνο στους τύπους μπορούν να

χαρακτηριστούν βιοτεχνίες. Αυτά τα Kαταστrιματα είναι: επισκευή

αυΤOKινrιτων, πρατίΊΡια υγρών καυσίμων, χονδρικό εμπόριο ελαιών, πώληση

ηλεκτρικών συσκευών, φωτογραφείο και κουρείο. Αυτα τα Kαταστrιματα, παρ'

όλο που είναι λίγα σε αριθμό (μόλις 7), αποτελοuν ένα αξιόλογο ποσοστό

(περίπου 12%) στο σύνολο των καταστηματων του δευτερoγενrι τομέα της

περιoχrις μελέτης.

Συμπερασματικά μποροuμε να πούμε ότι ο δευτεΡOγενrις τομέας στην

περΙOΧrι μελέτης φαίνεται να έχει δύο χαρακτηριστικά τα οποία

αλληλεξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό. Αφενός μεν το μεγαλο ποσοστό

ανεξάρτητων επαγγελματιών και αφετέρου η σπουδαιότητα της οικογένειας

σαν παραγωγΙKrι μονάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δυνατότητα εξεύρεσης

εργατικού δυναμικού μέσα από την οικογένεια, ευνόησε τη δημιουργία μικρών

ανεξαρτητων επιχειρrισεων.

Συνεπώς φτάνουμε σε ένα γνωστό για τα ελληνικά δεδομένα πρότυπο,

των μικρών οικογενειακών αυτόνομων επιχειρησιακών μοναδων. Πρέπει να

τονίσουμε εδώ το γεγονός της αυτονομίας τους με την έννοια ότι δεν

αναπτuσσονται ιδιαίτερες παραγωγικές σχέσεις μεταξύ τους (σχέσεις

υπεργολαβίας rι συνεργασίας σε κάποιο τομέα της παραγωγrις π.χ. στο

μάρκετινγκ).

Οι επιχειρήσεις αυτές ακολουθούν (βλ. Πίνακα 17) παραδοσιακές

δραστηριότητες όπως τα ελαιοτριβεία, η επιπλοποιία, τα είδη ένδυσης και

υπόδησης, τα εμφιαλωτ/ρια και η KOΠrι και κατεργασία μαρμάρων. Στους

τομείς αυτούς η εφαρμOγrι οικονομιών κλίμακας είναι πολu δύσκολη. Ο

εξοπλισμός ανταποκρίνεται σε κοινές προδιαγραφές, έχει πολλαπλές χρrισεις

και βρίσκεται εuκολα στην αγορά. Η αναλογία κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε

μια μονάδα παραγωγrις είναι γενικα χαμηλrι. Έτσι, σε περίπτωση αλλαγrις
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αντιl(ειμένου παραγωγής 11 αναπρoσαρμoγ'tΊ του εξοπλισμοί) δεν απαιτεί

μακρόχρονΤ) και δαπαγηρrι διαδικασία.

Συνέπεια της καταγωγής των επιχεφηματιών από την περιοχll είναι 11

τάση να επενδυουν τα κέρδη στην περιοχή και αυτό βοηθά στη δτιμιουργία νέων

δρασττιριοτΤΙτων και θέσεων απασχόλτιοτις. Η ανάπτυξrι 1Ί μιι των επιχειρήσεων

ακολουθεί παράλλnλο ρυθμό με ττιν ανάπτυξτι Τι μn των οργανωτιl(ών

δυνατοτήτων των επιχειΡτιματιών και ΤΤις εμπορικής επιτυχίας Τι αποτυχίας

της παραγωγής τους.

Ωστόσο, ο οικογενειαι(ός χαρακττφας αυτών των επιχειρnσεων

προσδιορίζει άμεσα τους τύπους απασχόλnοnς. Η στρατολόγτιοτι εργατικού

δυναμικού γίνεται μέσω οικογενειακών ή διαπροσωπικών σχέσεων γεγονός

που επιιρεάζει αρvnτικά τις επαγγελματικές σχέσεις και κατά συνέπεια τις

πολιτικές κατάρτισης. Οι τελευταίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στην

περίπτωση τέτοιου τύπου επιχειρήσεων, οι επαγγελματιι(ές σχέσεις

αναπτύσσονται εντός τους.

Ένα σημαντικό μέρος των οργανωτικών δυνατοτήτων συνδέεται

επίσης με αυτό που ονομάζεται αξιολόγηση οργανωτικών πόρων τοπικού

χώρου, ιδιαίτερα για την πρόσβαση σε αγΟΡf:ς μέσω ένταξης σε υπερτοπικά

δίκτυα ανταλλαγών (π.χ. μετανάστες, κοινότητες μεταναστών). Η ανάπτυξη

αυτών των τοπικών πόρων αναλαμβάνεται από την ίδια την επιχείρηση μέσω

άτυπων σχέσεων και μορφών συνεργασίας, γεγονός που αυξάνει την

ελαστικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης αλλά χωρίς την

υποστήριξη οποιουδήποτε περιφερειακού ή τοπικού μηχανισμού, λόγω

ακριβώς αυτών των άτυπων μέσων αξιολόγησης των πόρων.

Ωστόσο, ο τομέας αυτός αποτελεί μια από τις βασιι(ές προτεραιότητες,

για την ενσωμάτωση αυτών των άτυπων μορφών σε στρατηγικές και εργαλεία

ανάπτυξης που θα πρέπει να αναπτυξει η περιοχή μελέτης, ως χωρικn οντότητα

πλέον, ενδεχομένως μέσω της διοιι(ητικής μορφής των Συμβουλίων Περιοχnς,

στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένnς στρατηΎιι(ής τοπικής ανάπτυξnς.

3.3. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

331 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισμας αποτελεί βασικό κλάδο ανάπτυξης για τnν περιοχή

μελέτnς και είναι η κατεξοχήν δραστηριότητα n οποία συντέλεσε στη
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Η σημαντικόττιτα τrις περιοχής στην τουριστική ρΟ'ή αρχίζει Τl1

δεκαετία του 1980. Η περιοχή μελέτrις το 1981 είχε 3 ξενοδοχειακές μονάδες με

96 κλίνες (από τις οποίες σι δύο με 77 κλίνες Υιταν στην Παλαισχωρα). Επίσης

και ο Νομας Χανίων δεν είχε σημαντικο ξενοδοχειακό δυναμικό. Στο σύνολο

του νομού υπrιρχαν 58 ξενοδοχειακές μονάδες με 3426 κλίνες. Η συμμετοχή της

περιοχής μελέτrις στα σύνολο τσυ νομού ήταν μόλις 5,2 % για τις μονάδες και

2,8 %για τις κλίνες.

::::::>Τα ποσοστά αuξrισης ειναι σαφώς μεγαλύτερα για τrιν περιοχή

μελέτrις απα ατι για το νομό: +450% για τις μονάδες στrιν

Παλαιαχωρα (+300% για oλόKλrιρη τnν επαρχία) και +335% για τις

κλίνες στην Παλαιαχωρα (+269% για τnν επαρχία), ενώ για το νομα

έχουμε +186% για τις μονάδες και +113% για τις κλίνες.

~Στo Νομα Χανίων οι μονάδες αυξάνουν απα 58 σε 166, ενώ οι κλίνες

από 3426 σε 7287.

~ Στrιν επαρχία Σελίνου οι ξενοδοχειακές μονάδες αυξάνουν απα 3 σε

12 ενώ οι κλίνες αυξάνουν απα 96 σε 354. Ολες οι νέες μονάδες

δnμιουργούνται στnν Παλαιαχωρα, οι μονάδες της οποίας αυξάνουν

απα 2 σε 11 και οι κλίνεςαπα 77 γίνονται 335.

3.3.1.α) Ξενοδοχειακό δυναμικό της περιοχής μελέτης και

συσχέτιση του με ΤΩ Νομό

Στnν περίοδο 1981 με 1988 είχαμε την πολ6 γρήγoρrι αύξrισrι τnς

τουριστικής υποδομής, τόσο στnν περιοχή μελέτnς ασο και σε ολακλnρο το

νομα (βλ. και πίνακα 18, 19):

συγκράΤΊΊσΊΊ ταυ πλΊΊθυσμού και σΤl1ν εντυπωσιακή ανάκαμΨl1 Ί1Ίς ανατολικής

πλευράς της παραθαλάσσιας περιοχΤΙς. Η ανάπτυξΊΊ ταυ τουρισμού ξεκίνιισε

απΩ τιιν Παλαιόχωρα, κυρίως Τ11 δεκαετία του 1970 και εμφανίζει μέχρι σήμερα

θεαματική εξέλιξt1.
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Ενδεχομένως σε αυτήν τnν περίοδο εμφανίζεται n επιρροή των

αναπτυξιακών ναμων (κυρίως του 1262/82), οι οποίοι γενικότερα στnν

Περιφέρεια Κρήτnς, είχαν αποτελέσματα κυρίως στον τομέα του τουρισμοU.
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Για την περίοδο 1988 - 1993 έχουμε μικρότερη αλλά εξίσου σημαντικιΊ

αύξΊΊσrι. Σε αυτtΊ την περίοδο ο νομός Χανίων έχει μεγαλύτερα ποσοστά

αύξτισης από ότι τι περιοχΤι μελέτrις (βλ. και πίνακα 19):

:::::> Στο νομό έχουμε +65% στις μονάδες και +89% στις κλίνες.

:::::> Για τ/ν Παλαιόχωρα +36% στις μονάδες και +57% στις κλίνες και

=>στο σύνολο της επαρχίας Σελίνου +50% στις μονάδες και +73% στις

κλίνες.

Στην περίοδο αυτή το ξενοδοχειακό δυναμιι(ό στο σύνολο του νομού

αυξάνεται ταχύτερα απ' ότι σΤl1ν περιοχ'ή μελέτης. Αυτό οφείλεται αφενός στο

ότι 11 περιοχιΊ μελέτης διατήρησε Τl1 διαφορετικότητα της (σε σχέση με το

βόρειο άξονα του νομοu) στην τουριστική ανάπτυξη, χωρίς υπερβολικιΊ

εντατικοποίτιση τnς τουριστικής δραστηριότητας και πόλωσης του χώρου, και,

αφετέρου, στην απόσταση της περιοχής από τις αστικές ζώνες και τα κέντρα

αποφάσεων, κάτι το οποίο δεν επέτρεψε την απόλυτη εκμετάλλευση των

δυνατοτήτων επιδοτήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι στην περίοδο 1988 - 1993 έχουμε

μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των κλινών από ότι των μονάδων, σε αντίθεση

με την περίοδο 1981 - 1988 όπου το ποσοστό αύξησης των μονάδων ήταν

μεγαλύτερο από αυτό των κλινών. Αυτό σημαίνει ότι στη δεύτερη περίοδο οι

μονάδες οι οποίες δημιουργούνται είναι μεγαλύτερες. Επίσης στην περίοδο

αυτή υπάρχει η τάση (μικρή αλλά σημαντική για το μέλλον) για χωρική

διασπορά των δημιουργούμενων μονάδων, σε αντίθεση με την προηγούμενη

περίοδο όπου όλες οι νέες μονάδες χωροθετούνταν στην Παλαιόχωρα.

Σε απόλυτα νούμερα για την περίοδο 1988 -1993 έχουμε (βλ. και πίνακα

18):

α) Αύξηση στην επαρχία Σελίνου των μονάδων από 12 σε 18 και των

κλινών από 354 σε 614. Από αυτές στην Παλαιόχωρα ήταν 11 μονάδες το 1988

και 15 το 1993, ενώ οι κλίνες αυξάνουν από 335 σε 527.

β) Στο νομό Χανίων οι μονάδες αυξάνουν από 166 σε 274 και οι κλίνες

από 7287 σε 13768.
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Π{νακας 18:ΕΞΕΛΙΞΗΤΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥΔ ΥΝΑΜΙΚΟΥΠΑΛΑΙ0ΧΩΡΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣΕΠΑΡΧΙΑΣΣΕΣΧΕΣΗΜΕΤΟΝΟΜΟΣΕΑΠΟΛ Υ1Ά

ΝΟΥΜΕΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΙ

ΣΕΛΙΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

πΑλΑΙΟΧΩΡΑ ΠΑλΑIΟΧΩΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚλlΝΕΣ

1981 2 77 3 96 58 3426

1982 3 114 4 133 66 3653

1983 4 111 5 130 81 4059

1984 7 179 8 198 101 4644

1985 8 223 9 242 115 5196

1986 8 218 9 237 126 5542

1987 9 231 10 250 140 6042

1988 11 335 12 354 166 7287

1989 11 335 11 335 199 8981

1990 13 467 15 533 229 10837

1993 15 527 18 614 274 13768

Π"γrιEOΤ

Π{νακας 19:%ΜΕΤΑΒΟΛΉΤΩΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Π{νακας 20:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΤ.Α.

ΠηΥη·ΕΟΤ

ΠΙ/γ" ΕΟΤ(ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1993)

ΕπΑΡΧIΑ ΕπΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΑλΑIΟΧΩΡΑ πΑΛΑIQΧΩρΑ ΣΕλlΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

1981-1988 450% 335% 300% 269% 186% 113%

1988-1993 36% 57% 50% 73% 65% 89%

1981-1993 650% 584% 500% 540% 372% 302%

ΠΕΡΙΟΧΉ ΔΩΜΑΤιΑ ΚΛΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ %ΔΩΜΑΤΙΑ 9liKAINEE

ΓιΑΛΑIΟΧΩΡΑ 268 527 15 84,81 85,83

ΣΟΥΓΙΑ 25 49 2 7,91 7,98
ΚΑΝΤΑΝΟΣ 23 38 1 7,28 6,1~

ΣΥΝΌΛΟ 316 614 18 100,00 100,00
.

]

:J

Ι

J

J

J
ι



93

]

]

1
1

Από τrιν άΠΟΨl1 των εξυπιιρετήσεων που παρέχουν τα ξενοδοχειακά

καταλύματα στrιν περιοχή μελέττις πρέπει να 011μειωθεί ότι αυτά ανήιωυν στιι

Β', Γ' και Ε' l(αΤΤιΎορία. Από τις 18 μονάδες τrιζ επαρχίας 8 ανΤΙκουν σΤl1 Β'

καττιγορία,7 οτ/ r' καΤΊΊΎορία και 3 σΤ11ν Ε' καΤΊΊΎορία. Από τις 18 μονάδες,

όπως προαναφέρθl1ι(ε, σι 15 βρίσκονται στnv Παλαιόχωρα, ενώ οι υπόλοιπες

βρίσιωνται 2 σΤ1Ί Σούγια (1 Β' και 1 Γ' κατηγορίας) και μία σΤΊΊν Κάνδανο (Γ'

καΤΙΙΎορίας).

Π{νακας 21:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ'ΚΟΔ ΥΝΑΜ1ΚΟ ΤΗΣΠΕΡΙ0ΧΗΣΜΕΛΕΤΗΣΚΑ ΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π17Ύ17 ΕΟΤ(ΣΤOJΧΕΙΑ 1993)

α) Στις μονάδες: Οι μονάδες Β' I<αΤΊΊγορίας αποτελούν το 44,4% του

συνόλου, οι μονάδες Γ' καΤΊΊΎορίας το 38,9% και οι μονάδες ΤΊΊς Ε' καΤΊΊΎορίας

το 16,7%.

Οι 8 μονάδες ττις Β' Kατrιγoρίας έχουν 131 δωμάτια και 264 κλίνες, οι 7

μονάδες τrις Γ' ιωτrιγoρίας έχουν 143 δωμάτια και 269 κλίνες, ενώ οι 3μονάδες

ΤΊΊς Ε' καΤΊΊΎορίας έχουν 42 δωμάτια και 81 κλίνες. Έτσι n διάρθρωσΊΊ στο

σύνολο ΤΊΊς επαρχίας είναι:

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 131 264
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 143 269
Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 42 81
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β) Στα δωμάτια: Τα δωμάτια σε μονάδες Β' καΤΊΊΎορίας αποτελούν το

41,46% του συνόλου, τα δωμάτια σε μονάδες Γ' Kατt1ΎOρίας το 45,25% και τα

δωμάτια της Ε' καΤΊΊΎορίας μονάδες το 13,29%.

γ) Στις l(λίνες: Οι κλίνες σε μονάδες Β' I<αΤΊΊγορίας αποτελούν το 43%

του συνόλου, οι κλίνες σε μονάδες Γ' I<αΤΊΊΎορίας το 43,8% l<αι οι κλίνες σε Ε'

καΤΊΊΎορίας μονάδες το 13,2%.

Από τα παραπάνω παραΤΤlρoύμε ότι:

1) Η τουριστική υποδομή των ξενοδοχειακών καταλυμάτων είναι

σχεδόν ισομερώς κατανεμΊΊμένΊΊ στις καΤΊΊΎορίες Β' και Γ', με μικρή συμμετοχή

ΤΊΊς Ε' κατηΎορίας.

J
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2) Ενώ στις μονάδες υπερτερεί τι Β' κατηγορία έναντι τιις Γ', τόσο στο

μερίδιο των δωματίων όσο και στο μερίδιο των κλινών έχουμε υπεροχιi της Γ'

καττιγορίας. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη μιας μεγάλης (για τα δεδομένα της

περιοχιiς μελέττις) μονάδας Γ' κατηγορίας με 54 δωμάτια και 104 κλίνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος (για το σύνολο των 18 μονάδων) είναι 17,5

δωμάτια ανά μονάδα και 34 κλίνεςανά μονάδα.

Στο σύνολο του νομού Χανίων τι κατανομή των ξενοδοχειακών

καταλυμάτωνκατά κατηγορίαείναι:

Α' καττιγορία:17 μονάδες, 1194 δωμάτια, 2247 κλίνες

Β' κατηγορία:82 μονάδες, 2180 δωμάτια, 4115 κλίνες

Γ' κατηγορία: 144 μονάδες, 3682 δωμάτια, 6652 κλίνες

Δ' καττιγορία: 13 μονάδες, 168 δωμάτια, 303 κλίνες

Ε' κατηγορία: 18 μονάδες, 226 δωμάτια, 451 κλί νες.

Το σύνολο τοu νομού όπως προαναφέρθηκε είναι 274 μονάδες, 7450

δωμάτια, 13768 κλίνες.

Η ποσοστιαία διάρθρωση κατά κατηγορία στο σύνολο τοu νομού

Χανίων είναι (βλ. και πίνακα 22):

α) Μονάδες: η Α' κατηγορία σuμμετεχει με 6,2% στο σύνολο, η Β'

κατηγορία με 29,9%, η Γ' κατηγορία με 52,6%, η Δ' κατηγορία με 4,7% και η Ε'

κατηγορία με 6,6%.

β) Δωμάτια: η Α' κατηγορία σuμμετέχει με 16% στο σύνολο, η Β'

κατηγορία με 29,3%, η Γ' κατηγορία με 49,4%, η Δ' κατηγορία με 2,3% και η Ε'

κατηγορία με 3%.

γ) Κλίνες: η Α' κατηγορία σuμμετέχει με 16,3% στο σύνολο, η Β'

κατηγορία με 29,9%, η Γ' κατηγορία με 48,3%, η Δ' κατηγορία με 2,2% και η Ε'

κατηγορία με 3,3%.

Σαφές είναι ότι για το νομό οι μονάδες της Α' κατηγορίας είναι οι

μεγαλύτερες αφού με ποσοστό 6,2% στις μονάδες, έχοuν μερίδιο 16% στα

δωμάτια και 16,3% στις κλίνες. Αξιοσημείωτη είναι η σταθερότητα της Β'

κατηγορίας ποu τα ποσοστά της κuμαίνονται σuνεχώς γύρω στο 30%. Οι
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=> Τα ξενοδοχειακά καταλί:ιματα της περιοχΤΙς μελέτης αποτελοί:ιν το

6,7% του συνόλου του νομού, τα δωμάτια το 4,2% και οι κλίνες το

4,5%.

ΠΠΎrι ΕοηΣΤΟΙΧΕIΑ 1993}

υπόλοιπες κατηγορίες έχουν μικροτερο ποσοστό συμμεΤOχrις σττιν κατανομ'ή

των δωματίων και των κλινών από αυτό των μονάδων.

Πίνaκaς'22:%ΚΑΤΑΝΟΜΗΤΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥΔΥΝΑΜIΚΟΥΚΑΤΑ

ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΤΗΣΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑ ΙΣΤΟΝΟΜΟ

Αν προσπαθήσουμε μια σύγκριστι της περιοχής μελέτης με τον νομό

Χανίων θα έχουμε την παρακατω εικόνα όσον αφορά ττι συμμετοχή ττις

επαρχίας Σελί νου στο σύνολο του νομού:

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤιΑ ΚλΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚλΙΝΕΣ

ΕΠΑρχιΑΣ ΕπΑΡΧΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΟΥ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 6,20% 16,00% 16,30'11
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 44,40% 41,46% 43,00% 29,90% 29,30% 29,90'11
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 38,90% 45,25% 43,80% 52,60% 49,40% 48,30%
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 2,30% 2,20%
Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16,70% 13,29% 13,20% 6,60% 3,00% 3,30'11

ΣγΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
,
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Κατά καΤΤΙΥορία έχουμε:

=:}Οι μονάδες Β' κατηγορίας ττις επαρχίας Σελίνου αποτελούν το 9,76%

του συνόλου ΤΙΊς αντίσΤΟΙΧΙΊς καΤΙΊγορίας του νομού, τα δωμάτια τrις

Β' Kατrιγoρίας το 6% και οι κλίνες της Β' κατηγορίας το 6,4%.

~Oι μονάδες r' κατηγορίας αποτελούν το 4,86% του νομού, τα

δωμάτια ΤΙΊς r' κατηγορίαςτο 3,88% και οι κλίνες της [' κατηγορίας

το 4%.

1 ~ Οι μονάδες Ε' κατηγορίας αποτελούν το 16,7% του νομού, τα

δωμάτια της Ε' Kατrιγoρίας το 18,6% και οι κλίνες ΤΙΊς Ε' καΤΙΊγορίας

το 17,96%.

J
)



Πηγη ΕΟΤ(ΣΤOlΧΕΙΑ 1993)

Π{νακας 23: %ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΤΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥΔ ΥΝΑΜΙΚΟΥΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΤΟΣΥΝΟΛΟΤΟΥΝΟΜΟΥ

%

~Ξενoδoχεια1<ά καταλύματα Α' και Δ' Kατrιγoρίας δεν υπάρχουν

σΤl1ν περιοχή μελέΤl1ς.

ΜΟΝΛΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0,00% 0,00% 0,001\
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9,76% 6,00% 6,40%
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4,86% 3,88% 4,00%
Δ' ΚΛΤΗΓΟΡΙΛ 0,00% 0,00% 0,00%
Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16,70% 18,60% 17,96%

,
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες ΤΊΊς επαρχίας Σελίνου είναι μικρότερου

μεγέθους από το μέσο όρο του νομού. Αυτό επαλτιθεύεται από το γεγονός ότι τα

ποσοστά συμμετοχής στrιν κατανομΤΙ των δωματίων και των κλινών είναι

μικρότερα από αυτό Τl1ς συμμετοχής στις συνολικές μονάδες του νομού.

Εξαίρεση αποτελεί 11 Ε' καΤΙΙΎορία όπου σι μονάδες είναι μεγαλύτερες από το

μέσο όρο του νομού. Η Ε' καττιγορία επίσrις συμμετέχει κατά ένα σημαντικό

ποσοστό στο σύνολο της αντίστοιχnς κατnγορίας του νομού, αλλά αυτό

εξιιγείται από τnν ύπαρξrι λίγων μονάδων τnς κατnγορίας αυτής συνολικά στο

νομό.

J
1
)

1
J

J

3.3.1.β) Τουριστική κίνηση σε σxέσrι ~ιε το ,ενοδοχειακό

δ!ίΥί;ιμικό της περιοχής

Α Δεκαετία 1970-1980

Σε όλιι τη δεκαετία του 70 rι ξενοδοχειακή τουριστική υποδομή δεν έχει

σnμαντικές μεταβολές. Η εξέλιξn όμως των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων

έχει πολύ μεγάλες αλλαγές!:

1 Τα υπάρχοντα στοιχεία αφορούν την Παλαιόχωρα, αλλά θεωροuμε ότι αντικατοπτρίζουν το σuνολο

τnζ περιοχής μελέτης, επειδή στnν Παλαιόχωρα βρίσκεται n συντριπτική πλειοψnφία τnς

τοοριστικής υποδομής και κίνnQης.

)
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Οι αφίξεις από το 1970 έως το 1980 αυξήθηκαν κατά 887,8%, ενώ σι

διανυκτερεύσεις στο ίδιο διάσττιμα αυξήθηκαν κατά 1446,8%. Τα ποσοστά αυτά

είναι σαφώς πολι) μεγάλα και οφείλονται ως ένα βαθμό στο ότι ως το 1970 τι

περιοχΤι είχε πολύ μικρΤι τουριστικΤι κίν110ΤΙ (το 1970 είχε 205 αφίξεις και 359

διανυκτερεύσεις τουριστών).

Αν αvαλuσουμε Τl1ν τουριστικΙι κίντιστι σε τιμεδαπούς και αλλοδαποuς

βλέπουμε ότι:

α) Το 1970 οι αφίξεις τιμεδαπών ειναι 170 και των αλλοδαπών 35

(σχεδαν 5:1) ενώ το 1980 σι αφίξεις l1μεδαπών (911) υποσκελίζονται από αυτές

των αλλοδαπών (1114).

β) Το 1970 οι διανυκτερεύσεις l1μεδαπών είναι 237 και των αλλοδαπών

122, ενώ το 1980 οι διανυκτερεύσεις τιμεδαπών είναι 1356 και των αλλοδαπών

4197. Δηλαδiι σε όλο αυτό το διάστημα ο μέσος όρος διαμον'ής των αλλοδαπών

τουριστών στην περιοχ'ή είναι υπερδιπλασιος από αυτό των ημεδαπών (3,49

ημέρες έναντι 1,39 ημέρες το 1970 και 3,77 ημέρες έναντι 1,49 ημέρες το 1980).

γ) Στο διαστημα αυτό η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυματων

παρουσιαζει μια ραγδαία αυξηση από 4,7% το 1970 σε 22,8% το 1980. Τα

επιμέρους ποσοστά είναι το 1970 3,1% για τους ημεδαπους και 1,6% για τους

αλλοδαπους, ενώ το 1980 είναι 5,5% για τους ημεδαπους και 17,3% για τους

αλλοδαπους.

Όσον αφορά την πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυματων το 1975

φαίνεται ότι είναι υπερδιπλάσια από το 1980 (38,4% για το 1975 έναντι 22,8% το

1980), παρόλο που το 1980 στην περισχ'ή προσ'ήλθα ν σχεδόν πενταπλάσιοι

τουρίστες. Αυτό οφείλεται στον πολυ μεγαλο μέσο όρο παραμον'ής των

τουριστών το 1975. Το 1975 ο μέσος όρος παραμoνrις 'ήταν 10,42 ημέρες (7,17

ημέρες για τους ημεδαπούς και 13,68 ημέρες για τους αλλοδαπούς), ενώ το 1980

2,63 ημέρες (1,49 ημέρες για τους ημεδαπούς και 3,77 ημέρες για τους

αλλοδαπούς).

Β. Δεκαετία 1980 - 1990

Στη δεκαετία του 1980 οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται με

μικρότερο ρυθμό, σε σχέση με την προηγουμενη δεκαετία, πράγμα το οποίο

σημαίνει ότι η περισχ'ή είναι έτοιμη για να μπει σε περίοδο ωριμότητας. Οι

αφίξεις από το 1980 έως το 1989 αυξ'ήθηκαν κατά 46,81% ενώ οι διανυκτερεύσεις

κατά 227,57%. Τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι μεγάλα το οποίο σημαίνει
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ότι στην περιοχή δεν έχει επέλθει ιωρεσμός ΤΊΊς ΤΟΌριστικ'ής ανάπτυξης. Οι

καταγεγραμμένες αφίξεις το 1989 Τιταν 2973 έναντι 2025 το 1980, ενώ σι

διανυκτερεύσεις ήταν 18190 το 1989 έναντι 5553 το 1980. ΣτtΊν περίοδο αυτή

έχουμε μια πολύ μεγάλτι αύξιιστι του μέσου όρου παραμονΤΙς των τουριστών:

από 2,63 ημέρες που nTav το 1980 φτάνει τις 6,11 τιμέρες το 1989. Αυτό έχει

ιδιαίτερη σΊΊμασία για ττιν περιοχιΊ γιατί σημαίνει ότι μπορεί όχι μόνο να

προσελκύσει περισσότερους τουρίστες, αλλά και να τους κραηiσει

περισσστερο καιρό.

Αν αναλύσουμε την τουριστικΤι κίνΊΊσΊΊ σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς

βλέπουμε ότι:

α) Οι αφίξεις των ιιμεδαπών μειώθηκαν από 911 το 1980 σε 478 το 1989

(μείωση 47,53%), ενώ οι αφίξεις αλλοδαπών αυξ11θηκαν από ]114 σε 2495 το ίδιο

διάστημα(αύξησητ/ς τάξηςτου 123,97%).

β) Παρόλη τη μείωση των αφίξεων των ημεδαπών ο αριθμός

διανυκτερεύσεων αυξάνει τόσο στους ημεδαπούς (από 1356 το 1980 σε 2917 το

1989), όσο και στους αλλοδαπούς (από 4197 το 1980 σε 15273 το 1989). Τα ποσοστά

αύξησης για την περίοδο αυτή είναι 115,12% για τους ημεδαποuς και 263,9% για

τους αλλοδαπούς.

γ) Η αuξηση στις διανυκτερεuσεις είναι απόρροια της μεγέθυνσης του

μέσου όρου παραμον11ς. Στο διάστημα 1980 - 1989 ο μέσος όρος παραμον'ής

αυξ'ήθηκε για τους ημεδαπούς απσ 1,49 ημέρες σε 6,1 ημέρες ενώ για τους

αλλοδαπούς από 3,77 ημέρες σε 6,12 ημέρες. Δηλαδή στο διάστημα αυτό

καλύφθηι(ε το χάσμα στο μέσο όρο παραμονής ανάμεσα στους ημεδαπούς και

τους αλλοδαπούς, που το 1989 έμεναν στην περιοχή μελέτης περίπου το ίδιο

χρονικό διάστημα

δ) Η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων από 22,8% που ήταν

το 1980 φτάνει στο 37,4% το 1989. Τα επιμέρους ποσοστά από το 1980 είναι 5,5%

για τους ημεδαπούς και 17,3% για τους αλλοδαπούς, ενώ για το 1989 είναι 6%

για τους ημεδαπούς και 31,4% για τους αλλοδαπούς.

Γ. Συνολικά

Για το σύνολο της περιόδου 1970 - 1989 οι εξελίξεις της τουρισΤΙΚ11ς

ροής στην περιοχή 'ήταν ραγδαίες:
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α) Οι αφίξεις αυξiιθηKαν από 205 σε 2973 (οι αφίξεις ημεδαπών από 170

σε 478 και οι αφίξεις αλλοδαπών από 35 σε 2495). Το ποσοστό αuξιισnς ήταν

1350,24% (181,18% για τους ημεδαπους και 7028,57% για τους αλλοδαπους).

β) Οι διανυκτερεύσεις αυξiιθηKαν από 359 σε 18190 (οι διανυκτερεύσεις

ημεδαπών απσ 237 σε 2917 και σι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών από 122 σε 15273~

Τα ποσοστά αύξnσnς ήταν: 4966,85% για το σύνολο, 1130,8% για τους ημεδαπούς

και 12418,85% για τους αλλοδαπούς.

Πίνακας 24:ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΈΞΕΛΙΞΗΤΩΝAΦlΞEΩNΚΑΙΤΩΝ

ΔIΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ(ΠΑIΙ:4/0ΧΩΡΑ)

Πίνακας25:%ΈΞΕΛΙ=ΗΑΦΙ=ΕΩΝ

γ) Ο μέσος όρος παραμονήςτων τουριστών αυξiιθΤΙKε από 2,44 ημέρες

το 1970 σε 6,11 ημέρες το 1989. Ο μέσος όρος παραμoνiις των ημεδαπών αυξiιθηKε

ΠηγΙΙ'ΕΟΤ

Πηγη:ΕΟΤ

Πίνακας 26: %ΈΞEΛlΞHΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Πηγι,ΕΟΤ

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣνΝΟΛΟ

1970-1980 472,15 3340,16 1446,80

1980-1989 115,12 263,90 227,57

1970-1989 1130,80 12418,85 4966,85
,

. - -
ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣνΝΟΛο

1970-1980 435,88 3082,86 887,80
1980-1989 -47,53 123,97 46,81
1970-1989 181,18 7028,57 1350,24
,

ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕ- ΔΙΑ NVKTE· ΑΦΙΞΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕ-

ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑ- ΡΕΥΣΕΙΣ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣVNOΛO ΡΕΥΣΕ!

ΠΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΥΝοΛο

1970 170 35 237 122 205 359

1975 184 216 1319 2955 400 4274

1980 911 1114 1356 4191 2025 555:

198 634 2698 2221 6812 3332 903

1988 206 2355 931 13551 2561 1448

1989 478 2495 2917 15213 2973 18190
,
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ΠηΥIl'ΕΟΤ

πΙΥακας 27: ΜΕΣΟΣΟΡΟΣΠΑΡΑΜΟΝΗΣΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

στο ίδιο διό:στnμααπό 1,39 l1μέρες σε 6,1 τιμέρες, ενώ των αλλοδαπών από 3,49

nμέρες σε 6,12 l1μέρες. Μόνl1 περίοδος στην οποία υπήρχε μαιφύτερτι παραμον'ή

των τουριστών από ότι το 1989 είναι το 1975 όπου: ο μέσος όρος παραμονής 'ήταν

10,42 ημέρες με μέσο όρο παραμονής των τιμεδαπών 7,17 l1μέρες και των

αλλοδαπών 13,6811μέρες,

,

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣγΝΟΛΟ

1970 1,39 3,49 2,44
1975 7,17 13,68 10,42
1980 1,49 3,77 2,63
1985 3,50 2,52 3,01
1988 4,52 5,75 5,14
1989 6,10 6,12 6,11

,

Ι
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δ) Η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων αυξάνεται απσ 4,7%

το 1970 σε 37,4% το 1989. Τα επιμέρους ποσοστά αυξάνουν για τους l1μεδαπούς

από 3,1% σε 6%, ενώ για τους αλλοδαπούς από 1,6% σε 31,4%. Όπως και πριν το

1975 τι πληρότητα rιταν 38,4% (11,8% δηλαδiι σχεδόν διπλάσια για τους

τιμεδαπούς αλλά μικρότερn- 26,6% - για τους αλλοδαπούς.

πΙνακας28:ΈΞΕΛΙΞΉ. ΤΗΣΠΛΉΡΩΤΗΙΑΣ ΤΩΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΌ

1970 3,1 1,6 4,7

1975 11,8 26,6 38,4

1980 5,5 17,3 22,8

1985 4,7 14,3 19,0

1988 2,8 34,0 36,8

1989 6,0 31,4 37,4

ΠηγπΕΟΤ

Όπως γίνεται σαφές από όλα τα παραπάνω οι μεταβολές σττιν

τουριστική ζήττιστι ττις περιοχής μελέττις, σττιν εικοσαετία αυτή, έχουν σαν

απόρροια τεράστιεςαλλαγές στους παραγωγικούςτομείς και σττιν οικονομική

και κοινωνική διάρθρωστι ττις περιοχής. Η περιοχή ττι δεκαετία του 70, οπότε

και τίθενται τα θεμέλια ττις τουριστικής ανάπτυξτις, ουδεμία σχέστι έχει με ττιν
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περιοχn σrιμερα, μετά από όλη αυτrι τη διαδρομή και την εκ βάθρων αλλαγrι

Ίου οικονομικοί> προσανατολισμοU.

ΠηΎη: ΕΟΤ

3,3,1.γ) Το δυΥαμικό της πεPΙQxύ~ σε ενοικιαζόμεΥα δω~ιάτtα.

Το δυναμικο της περιοχής μελέτιις ανέρχεται το 1993, σuμφωνα με Ίον

ΕΟΤ, σε 840 ενοικιαζόμενα δωμάτια, με 1755 κλίνες (απα τα οποία 664

ενοικιαζόμενα δωμάτια με 1513 κλίνες βρίσκονται στην Παλαιοχωρα), 500

περίπου θέσεις στο μοναδικό οργανωμένο C,llnping (στην Παλαιόχωρα), ενώ

εκτιμάται ότι υπάρχουν 500 ακόμl1 κλίνες σε αδiιλωτα δωμάτια
Ι
.

ι Η εκτίμnοnΎίνεται από τnν Ειδική Χωροταξικ1'ι Mελέτn Κουντούρα - Παλαιόχωρα, Α' φάοn

(Ιούνιος 1992).

Σύμφωνα με στα στοιχεία του ΕΟΤ για το 1990 στην περιοχή μελέτης

unnpχav 85 ενοικιαζόμενα δωμάτια με 210 κλίνες (απα τα οποία 80 δωμάτια με

199 κλίνες στην Παλαιόχωρα). Η μεγάλη αυτή αύξιισΤΙ του αριθμού των

διιλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων μέσα σε 3 χρόνια, δημιουργεί κάποια

ερωτηματικά. Είναι πολύ δύσκολο να δημΙOυργiιθηKαν σε 3 χρόνια σχεδόν 750

ενοικιαζόμενα δωμάτια. Συνεπώς φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η αύξιιστι αυτ'ή

στο μεγαλύτερο μέρος της οφείλεται στην ΠΟλιτικn που εφάρμοσε ο ΕΟΤ στο

διάστιιμα αυτό με στόχο την Kαταγραφiι τους. Η υπόθεστι αυτn ενισχύεται και

από τα στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητιιρίου: Από τις 141 επιχειρ'ήσεις

ενοικιαζόμενων δωματίων οι οποίες καταγράφονται στα στοιχεία του ΕΟΤ για

το 1993, οι 29 είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητ'ήριο. Από αυτές τις 29 οι 24

εγγράφηκαντο 1993.

πΙνaκaς 29' ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑΔΏΜΑΤΙΑ ΑΝΑ Ο Τ.Α,

ΕΠIΧΕΙ· ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛIΝΕΣ ΡΗΣΕΙΣ ~ΔΩMAΤΙA ~KΛINEΣ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.Ι

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 664 1513 115 80,00 86,21 2,28 13,16
ΣΟΥΠΑ 154 216 23 1S.55 12,31 1,40 9,3

ΤΕΜΕΝΙΑ 4 9 ] 0,48 0,51 2,25 9,00
ΓΑΥΔΟΣ 8 17 2 0,% 0,97 2,]3 8,50
ΣΥΝΟΛΟ 830 1755 14] 100,00 100,00 2,1] ]2,4
,
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Π{νακας 30:Δ YNAMlΚOΣΕΕΝOfΚIΑΖΟΜΕΝΑΔΏΜΑ ΠΑ

Πl1ΎπΕΟΤ

Π{νακας 31:ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

ΣΤΗΝΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥΚΑΙ ΤΗΣΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΝΟΜΟΧΑΝΙΩΝ

Το 1993 η περιοχίι μελέτnς συμμετείχε στο σύνολο του νομοί> κατά 18,3%

στο σύνολο των επιχειρίισεων, κατά 15,7% στα δωμάτια και 14,5% στις κλίνες.

Οι επιχειρίισεις στnν περιοχίι μελέτnς είναι μικρότερες από το μέσο όρο των

επιχειρΤΙσεων στο νομό. Το μέσο μέγεθος επιχείρnσης στnν περιοχίι μελέτnς

είναι 5,95 δωμάτια ανά επιχείρησΊ) και 12,45 κλίνες ανά επιχείρnσn.

Πιryl,EOT

Είναι προφανές ότι 11 Παλαιόχωρα έχει την συντριπτική πλειοψnψία

της τουριστικής υποδομής και κατ' επέκταση της τουριστικΤΙς ροής, όσον

αφορά την περιοχή μελέτης. Το 1993 κατέχει μερίδιο 80% των δωματίων και 86%

των κλινών τnς περιοχής μελέτης. Η μόνΊ) περιοχίι εκτός απα τnν Παλαιόχωρα

n οποία εμφανίζει κάποια ανάπτυξη στα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι η

Σούγια με 164 δωμάτια και 216 κλίνες (μερίδιο 18,55% στα δωμάτια και 12,3%

στις Kλίνες~ Ακόμη υπάρχει μία επιχείρnση στα Τεμένια με 4 δωμάτια και 9

κλίνες. Στnν εξέλιξΊ) μπαίνει τα τελευταία χρόνια και n περιοχίι τnς

Κουντοuρας, επωφελοuμενn απα ΤΊ) μικρίι απόστασΊ) τnς Παλαιόχωρας και

ελπίζοντας ότι n φυσικοί πόροι έλξnς που διαθέτει θα προσελκύσουν μέρος του

τουριστικού ρεύματος. γπολογίζεται ότι στnν περιοχή Κουντούρας υπάρχουν

30-50 ενοικιαζόμενα δωμάτια, παρ' όλα αυτά αμως στον ΕΟΤ δεν υπάρχουν

καταγεγραμμένα δωμάτια στnν ΚουντοUρα.

.
ΕΠΑΡχιΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΙ

πΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕλlΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΔΩΜΑΤιΑ ΚΛΙΝΕΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚλlΝΗ

1990 8υ 199 85 21U 4529 10278

1993 664 1513 84U 1755 5361 12129

ΠΑΛΑΙQΧΩΡΑ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡ Α: ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ: ΕπΑΡΧIΑ ΣΕλIΝΟΥ:

,;ΔΩΜΑΤιΑΣΤΟ %ΚΛΙΝΕΣΣΤΩ %ΔΩΜΑτιΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΩ %ΚλIΝΕΣ ΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΥΝολο ΤΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

1990 94,118 94,762 1,877 2,Ο4

1993 79,048 86,211 15,669 14,46t
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Αντίστοιχα το μέσο μέγεθος επιχείρτισΊΊς στο νομό είναι 6,95 δωμάτια ανά

επιχείΡl1στι και 15,7 κλίνες ανά επιχείρrισrι.

Επίσης είναι σrιμανΤΙKό να αναφερθεί ότι 11 Παλαισχωρα κατέχει την

πρώτrι θέση σε αριθμό επιχειρήσεων σε όλο το νομό Χανίων με 115 επιχειρrισεις.

ΣΤl1 δεύτερ11. και τρίτη θέσΊΊ βρίσκονται τα Χανιά (με 109 επιχειρrισεις) και τι

Νέα Κυδωνία (με 99 επιχειρ'ήσεις). Λόγω όμως του μικρότερου μεγέθους των

επιχειρ'ήσεων αυτών, βρίσκεται στην τρίΤl1 θέση σε αριθμό δωματίων και

κλινών (664 δωμάτια και 1513 κλίνες). Στην πρώττι και δεύτερτι θέσrι στις

κατηγορίες αυτές βρίσκονται τι Νέα Κυδωνία (781 δωμάτια και 1847 κλίνες)

και τα Χανιά (713 δωμάτια και 1565 κλίνες).

Στην περίοδο αιχμ'ής εκτιμάται ότι 11. Παλαιόχωρα φιλοξενεί συνολικά

2.500 έως 3.000 άτομα, για Τ11ν εξυΠ11ρέΤllσll των οποίων απασχολούνται εκτός

από τους μόνιμους κάτοικους Τ11ς περιοχΙΊς και ξένοι (Ελλ11νες αλλά και

αλλoδαπoί~

Βασικά συγκριτικά πλεOνεKτrιματα που διαθέτει 11 περΙOΧrι για Τ11ν

παραπέρα ΤOυρισΤΙKrι ανάπτυξrι είναι αφενός rι μεγάλ11 ΤOυρισΤΙKrι περίοδος

(λόγω rιΠΙOυ κλίματος), και αφετέρου το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό που

υπάρχει σΤ11ν περιοχ'" (κάτοικοι οι οποίοι ασχολούνται εποχιακά με τον

πρωΤOγενrι τομέα και επιδιώκουν να συμπληρώσουν το εισόδ11μά τους με Τ11ν

προσφορά τουριστικών εξυΠ11ρετrισεων).

Πέρα από τους φυσικούς πόρους έλξ11ς υπάρχουν σrιμανΤΙKά μνrιμεία

και αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινές εKKλrισίες, εξαιρετικά ενδιαφέρονται

σπ"'λαια, γραφικοί οικισμοί, στοιχεία δ11λαδ,., που αναμφισβ"'Τ11τα συνrιγoρoύν

για τrιν παραπέρα ανάπτυξ11 Τllς ΤOυρισΤΙKrις δρασΤ11ριόΤ11τας.

3,3,l.δ) Συμπερασματικά

Όσον αφορά το είδος του τουριστικού προτύπου που ακολουθεί 11

περΙOΧrι μελέΤllς ως προς τα γενικά του χαραΚΤ11ριστικά, μπορούμε να πούμε

ότι rι ΤOυρισΤΙKrι υΠOδOμrι Τ11ς πεΡΙOχrις αποτελείται από μικρές μονάδες

καταλυμάτων, όπου οι τουρίστες - πελάτες διαμένουν για σχετικά μεγάλο

χρονικό διάσΤ11μα (σχετικά μεγάλος Μέσος Χρόνος Παραμον"'ς -ΜΧΠ). Ο

σχετικά μεγάλος χρόνος παραμOνrις και rι σχετικά απομακρυσμένη και

απομονωμέν11 θέσ11 Τ11ς περιοχ"'ς σε σχέσ11 με τα μεγάλα τουριστικά κέντρα,

μας επιτρέπει να θεωρrισOυμε ότι το τουριστικό πρότυπο τrις πεΡΙOχrις

ακολουθεί τrι θεωρία του ChIista l1er:
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«Έχοντας αναπτύξει τη θεωρία των κεντρικών θέσεων, ο CΙπίstaΙΙer

διατυπώνει τrιν άΠΟΨΊ1 ότι ο τουρισμός είναι οικονομικός κλάδος, που

αποφεύγΕΙ τις κεντρικές θέσεις και έλκεται στις ακραίες ζώνες των αστικών

περιφερειών. Ενώ διατυπώνει Τl1 θέση ότι σι τουρίστες που έλκονται στις

πόλεις έχουν μόνο εμπορικά nμορφωτικά κίνιιτρα, συγχρόνως δέχεται, μετά

από εμπειρικές παρατηρΤΙσεις, ότι 11 κατάσταση διαφοροποιείται σΤl1

Μεσογειακή περιφέρεια, αναφέροντας το παράδειγμα της Ιταλίας και

ειδικότερα ττι Σικελία. Η θέσrι του ChIistaller βασίζεται σΤl1ν υπόθεση ότι ο

πληθυσμός των έντονα ασΤΙKOΠOιrιμένων, πυκνοκατοικημένων και

βιομnχαVοποιrιμένωνπεριφερειών αvαζnτεί νέες εμπειρίες κατά ττι διάρκεια

του ελεύθερουχρόνου του σε απόμακρες- περιφερειακές ζώνες, για να ξεφύγει

από τα καθημερινά προβλιΊματα της αστικΤΙς ζωΤΙς. Για τη στΤΙριξη αυτιΊς της

θέσrις, ο Christaller χρησιμοποιείστοιχείαγια να αποδείξει, ότι το μέγεθος και

η πλrιθυσμιαKΤΙ πυκνότητα των αστικών κέντρων είναι καθοριστικοί

παράγοντες ττις ταξιδιωτικιΊς έντασης, έννοια που αναφέρεται στο ποσοστό

του πλrιθυσμoύ ενός αστικού κέντρου που συμμετέχει σε ταξίδια διακοπών.

Εκτός από τrι θέση αυτΤΙ - για τrιν εξΤΙγηση της οποίας αναφέρονται

παραδείγματα από τη Δυτική Γερμανία και Γαλλία· ο Christaller διαγράφει

τις αl(όλουθεςσυμπλrιρωμαΤΙKέςθέσεις:

α) Ο Μέσος Χρόνος ΠαραμονΤΙς (ΜΧΠ) ανα τουρίστα αυξάνει

προοδευτικά όσο κανείς απομακρύνεται από το κέντρο των αστικών

περιφερειών.

β) Ο ξενοδοχειακόςεξοπλισμός εγκαθίσταται και σε κεντρικές θέσεις

και σε ακραίεςζώνεςτων αστικώνπεριφερειών.

γ) Η ανάπτυξrι του τουρισμού στις Μεσογειακές ακτές δε μπορεί να

εξrιγηθεί με ττιν αρχική και τις παραπάνω δύο παραδοχές. Η εικόνα δηλαδιΊ

εμφανίζεταιαρl(ετά διαφοροποιημένη.

δ) Η τυπικιΊ μορφιi εξέλιξης της ανάπτυξης ενός τόπου (Τ) ακολουθεί

διαγραμματικάτην ακόλουθηδιαδικασία:

Ο -(Q) @
Τ3

Ο τόπος έχει αποκτιΊσει

φήμη, γίνεται της μόδας

ι<αι προσελκύει

αυξανόμενο επενδυτικό

ενδιαφέρον

Τ2τι

ΔιαφιΊμιση και ένταξrι του

τόπου στα τουριστικά

κυκλώματα από δημόσιους

n ιδιωτικούς φορείς (tour
operators)

(ΚΟΜΙΛΗ,Π,1986,0.0.23-24.)>>.

Ανακάλυψη του τόπου από

συγl(εlφιμένες κοινωνιl(ές

ομάδες (π.χ. καλλιτέχνες)
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Σε μια τέταρτη φάση (Τ4), αν 11 προσφορά δεν είναι οργανωμένη με

στόχο συγκεκριμένες κοινωνικές ομαδες, τότε παρατηρείται 11 τάσn, με τΤ)ν

υπέρμετρη αύξηση των τουριστών, εγκατάλειψnς του τόπου από τις πρώτες

ομάδες που συχνα είναι και οι περισσοτερο εύπορες οικονομικά. Η μετακίvnση

τους γίνεται προς άλλους τόπους, σι οποίοι δεν έχουν ακομΊΊ κατακλυσθεί από

«λαϊκά στρώματω>. Στιι συνέχεια αυτή 11 Kίνrισrι αφορά ολόκλnριι ΤΤ) χώρα. Η

πορεία που διαγράφει ο Christ"lIer συνέβαινε στην Ελλάδα κατά Τl1ν περίοδο

1960 έως 1980, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του '80 είχαμε τnv τέταρτιι

«φάση»,όπου σι εύπορεςοικονομικαομάδες παραθερίζουνσε άλλεςχώρες.

332 WHPEΣlEE

Στην περιoχrιμελέτ/ς,όπως -ήταν αναμενόμενο,υπάρχει συγκέντρωση

των υπηρεσιών στην Κάνδανο και τ11ν Παλαιόχωρα. Εξαίρεση αποτελούν

ορισμένες, χαμηλότερουχωρικού επιπέδου, που συναντώνται και σε άλλους

οικισμούς (κυρίωςδημόσιεςυπηρεσίεςκαι συνεταιρισμοί).

Στην αναλυστι που ακολουθεί οι υπηρεσίες έχουν χωριστεί στις εξ'ής

κατηγορίες:α) Δημόσιεςυπηρεσίες,β) Τράπεζες,γ) Συνεταιρισμοί,δ) Ιδιωτικές

υπηρεσίες.

Α. ΔΗΜΟΣΤΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

=>Παλαιόχωρα:Λιμενικός Σταθμός, Γραφείο Γεωργικ'ής Ανάπτυξης"

Τελωνοσταθμαρχείο,ΥπηρεσίαΠολιτικ'ήςΑεροπορίας,Ραδιοβοήθημα.

::::::> Κάνδα νος: Ειρηνοδικείο, Ν.Ε.Λ.Ε, Γραφείο Αγροτικής Ασφάλειας

~Kάνδανoς και Παλαιόχωρα: ο.τ.ε.

=>Κάνδανος, Παλαιόχωρα και Ροδοβάνι: ΕΛ.ΤΑ.

=>Παλαιόχωρα, Κάνδανος, Βουτάς, Καμπανός και Σούγια:

Αστυνομικοί Σταθμοί

Β.ΤΡΑΠΕΖΕΣ

=>Εθνικ'ή Τράπεζα και Αγροτικ'ή Τράπεζα στην Παλαιόχωρα

=>Αγροτική Τράπεζα στην Κάνδανο
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Γ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

::::::>Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στο Βουτά, στον Καμπανό, σΤl1ν

Παλαιόχωρα, στο Ροδοβάνι και στrι Σαρακήνα

::::::>ΕλαιουΡΎικοί Συνεταιρισμοί σΤΊΊν Κάνδανο, στrιν Παλαιόχωρα, στο

Ροδοβάνι και στο Κακοδίκι

Οι Αγροτικοί και Ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί, λόγω του ότι

απευθuvοvται στον πρωτογενΤι τομές παραγωγής, είναι διασκορπισμένοι στο

σuνολο σχεδόν τrις περιοχής μελέτης.

Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ιδιωτικές υΠl1ρεσίες έχουν χωριστεί σε υποκαΤΊΊΎορίες για Τ11.ν

Kαλύτερrι κατανότιση τrις σrιμανΤΙKόΤΙlτάς τους και τnς διασποράς τους σΤΊΊν

περιοχή. Εδώ, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα στοιχεία για τις υΠl1ρεσίες έχουν

παρθεί από το Eπιμελrιτήρω Χανίων. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν

συμπεριλαμβάνουν το σuvολο των ιδιωτικών υπηρεσιών, αλλά παρόλα αυτά

αντικατοπτρίζουν τις τάσεις συγκέντρωσης τι διασποράς τους.

Οι επιμέρους κατηγορίες είναι οι εξΤΙς:

::::::> Πρακτορεία τουρισμού, διαφημιστικά γραφεία, γραφεία πρακτόρων

και μεσιτών ασφαλειών: BpέθrιKαν 12 καταστΤΙματα, από τα οποία τα

8 ΤΙταν στην Παλαιόχωρα, και από ένα υπΤΙρχε στις Στροβλές, στα

Πλεμενιανά, στο Ροδοβάνι και στον Αγριλέ.

::::::> Εστιατόρια, ουζερί, κέντρα διασκεδάσεως: Στrιν KατrιγOpία αυτΤΙ

KαταμετpΤΙθrιKα ν 27 καταστΤΙματα, απσ τα οποία τα 17 βρίσκονται

στην Παλαιόχωρα, τα 7 στη Σοuγια, ενώ από ένα έχουν rι Κάνδανος,

η Κουντούρα και το Ροδοβάνι.

::::::> Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων: Στrιν περιοχΤΙ μελέτης βρέθηκαν

τέσσερα καταστΤΙματα. Και τα τέσσερα ΤΙταν στrιν Παλαιόχωρα.

::::::>Λοιπές υπηρεσίες (όπως φαρμακεία, φωτογραφεία, καθαριστΤΙρια,

φροντιστΤΙρια κα.): KαταμετpΤΙθrιKαν 10 καταστΤΙματα, από τα οποία

τα 8 ΤΙταν στrιν Παλαιόχωρα και τα δυο στιιν Κάνδανο.
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Είναι εμφανrις, από τα παραπάνω, τι κυριαρχία Τl1ς Παλαιόχωρας στην

ύπαρξl1 καταστημάτων ιδιωτικών υπηρεσιών. Σε σύνολο 53 καταγεγραμμένων

καταστημάτων, στην Παλαιοχωρα βρέθτικαν οι 36 (ποσοστό 68%). Αυτό βέβαια

rιταν αναμενόμενο καθώς ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αυτών είναι σε

άμεση σχέση με τον τουρισμσ. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε βρέθnκαν και τόσο

πολλά, σε σχέση με τους άλλους οικισμούς, στην Σούγια. Επίσl1ς, στις «λοιπές

υπτιρεσίεζ», επιβεβαιώνεται, εκτός της κυριαρχίας ττις Παλαιόχωρας, για άλλη

μια φορά το δίπολο Παλαιόχωρας-Κανδάνου.

333ΗΜΠΟΡΙΟ

Τα εμπορικά Kαταστrιματα της περιοχΤΙς μελέττις κυρίως απευθύνονται

στrιν ΤΟΠΙΚΤι κατανάλωση τι οποία έχει διττό χαρακτΙιρα. Από τrι μια μεριά

έχουμε την τουριστικΤΙ κατανάλωση της οποίας το κυρια χαρακτηριστικά

είναι η εποχιακότητα και η αγορά κυρίως μη διαρκών προϊόντων, και από την

άλλη έχουμε την κατανάλωση που γίνεται από τους μόνιμους κατοίκους της

περιοχής της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς τα αντίστροφα από

εκείνα τιις τουριστικΤΙς, δηλαδrι λαμβάνει χώρα σε όλη τιι διάρκεια του έτους

ενώ ταυτόχρονα γίνεται αγορά και διαρκών προϊόντων, κυρίως τέτοιων που

έχουν σχέση με την κατοικία.

Εμπορικά Kαταστrιματα με προιοντα καθημερινΤΙς χρΤΙσης (όπως

παντοπωλεία, κρεοπωλεία κ.α.) υπάρχουν στα κέντρα των σΤΑ και

συγκεντρώνονται σε μεγάλο αριθμό στην Παλαιόχωρα και τιιν Κάνδανο.

Τα Kαταστrιματα λιανικου εμπορίου (όπως ανθοπωλεία, καταστΤΙματα

πώλησης ηλεκτρικών συσκευών), βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στην

Παλαιόχωρα, ενώ κάποια υπάρχουν και στην Κάνδανο.

Το χονδρεμπόριο (το οποίο σε μεγάλο βαθμό αφορά γεωργικά

προϊόντα) επίσης συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην Παλαιόχωρα,

ενώ υπάρχουν Kαταστrιματα και στην Κάνδανο και Κουντουρα.

Τα Kαταστrιματα που απευθυνονται στον τουρισμό (όπως είδη λαϊκΤΙς

τέχνης), όπως είναι αναμενόμενο βρίσκονται στιιν Παλαιόχωρα.

Τα καταστΤΙματα πώλησης γεωργικών μηχανημάτων βρίσκονται στην

Κάνδανο και την Κουντουρα.

Συνοψίζοντας μπορουμε να πούμε ότι η KατανOμrι των εμπορικών

καταστημάτων στο χώρο ακολουθεί σε βασικές γραμμές την κατανομΤΙ των
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υπηρεσιών και κατ' επέκταστι απαντά σττι γενικότερτι οικονομία τnς περιοχής

μελέτης. Οι κάτοικοι για oπoιαδtΊπoτε αγορά (εκτός των εντελώς βασικών)

πρέπει να μετακινούνται προς την Παλαιόχωρα Τι την Κάνδανο.

Επίσης, τι χωροθέτηση του μεγαλύτερου μέρους των καταστnμάτων

εμπορίου αποκλειστικά σχεδόν στην Παλαισχωρα τονίζει τον αστικό

χαρακτήρα που λαμβάνει ο οικισμΟς. Το είδος δε των κατασττιμάτων στην

Κάνδανο και τrιν Κουντούρα μαρτυρά την εξειδίκευση των περιοχών αυτών

στον πρωΤOγενrι τομέα. Πρέπει να σrιμειωθεί τι έλλεΙΨl1 εμπορικών

Kαταστrιμάτων, εκτός αυτών με προϊόντα καθnμεριν'ής χρΤΙσΊΊς, από το

ανατολικό Σέλινο.

3.4ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τομεακά μπορούμε να πούμε ότι σε όλη ττιν περιοχιΊ μελέττις

υπερισχύει ο πρωτογεν'ής τομέας παραγωγιΊς, όσον αφορά την απασχόλnσn του

πλτιθυσμού (βλ πίνακα 33). Ακόμα και σττιν κοινόττιτα Παλαιόχωρας, όπου

έχουμε ττιν ανάπτυξτι του τουρισμού (και γενικότερα του τριτογενΤΙ τομέα), το

ποσοστό απασχόλτιστις στον πρωτογενΤΙ τομέα είναι πάνω από 60%.

ο μέσος όρος απασχόλτιστις στον πρωτογενΤΙ τομέα ττις περιοχΤΙς

μελέττις είναι 77,53% (στο σύνολο του νομού είναι 44,89%), αλλά οι

περισσότερες κοι νόττιτες έχουν ποσοστά ακόμα μεγαλύτερα. Ποσοστά

μικρότερα από το μέσο όρο ττις περιοχΤΙς έχουν μόνο οι κοινόττιτες

Παλαιόχωρας (60,82%) και Σούγιας (76,92%), δl1λαδiι οι περιοχές όπου υπάρχει

τουριστικΤΙ δρασττιριόττιτα.

Το γεγονός ότι μόνο αυτές οι δύο κοινόττιτες βρίσκονται κάτω από το

μέσο όρο οφείλεται σε δύο λόγους: α) στ/ν ανάπτυξτι του τουρισμού, όπως

προαναφέραμε και, β) σττι μικρΤΙ συμμετοχΤΙ του δευτερογενΤΙ τομέα σττιν

απασχόλτιστι σε όλες σχεδόν τις κοινότ/τες ττις περιοχΤΙς μελέττις (μέσος όρος

4,15%).

Ενδεικτικό, για το δευτερογενιΊ τομέα, είναι ότι ο μοναδικός στΑ.

όπου παραττιρείται διψιΊφιο ποσοστό απασχόλτιστις στον τομέα αυτό είναι ο

διΊμος Κανδάνου (ποσοστό 11,6%). Το ποσοστό αυτό οδτιγεί ττιν Κάνδανο στο να

είναι τι μόντι (εκτός από Παλαιόχωρα και Σούγια) που έχει ποσοστό

απασχόλ τιστις στον πρωτoγενiι τομέα κάτω από 80% (79%).

Όπως iιδτι αναφέρθτικε, σττιν ανάλυστι του δευτερογενούς τομέα, ο

δt'Ίμoς Κανδάνου και τι κοινόττιτα Παλαιόχωρας ιΊταν στις πρώτες θέσεις σε
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βιοτεχνικές μονάδες. Όπως είδαμε το ποσοστσ στο δiιμo Κανδάνου είναι

αρκετά σnμαντικό, αλλά στην κοινόΤllτα Παλαιόχωρας το ποσοστό αυτό είναι

αμελητέο (μόλις 1,62%). Το ποσοστό τnς κοινόΤllτας Παλαιόχωρας είναι

συνδυασμός του μεγάλου μεγέθους του πλl1θυσμού τnς κοινόΤllτας, του μικρού

αριθμού των βιοτεχνιών (στο σύνολο τnς περιοχ'ιΊς μελέτης) και του μικρού

μεγέθους των βιοτεχνιών (κυρίως οικογενειακές επιχειρrισεις).

Στον τριτογενή τομέα παραγωγής ο μέσος όρος απασχόλησης, στο

σύνολο Τl1ς περιoχrις μελέτnς, είναι 18,32% (ενώ στο σύνολο του νομού είναι

39,18%). Η κοινότητα Παλαιόχωρας είναι στnv πρώΤl1 θέσl1, πλησιάζοντας το

μέσο όρο του νομού, με 37,56%. ΣΤl1 δεύτεριι θέση βρίσκεται 11 κοινότητα

Σούγιας με ποσοστό 21,08% και στιιν τρίτιι ο δήμος Κανδάνου με ποσοστό 9,40/0..

Βέβαια, στις τουριστικές περιοχές (κυρίως στιιν Παλαιόχωρα και

λιγότερο σΤl1 Σούγια) υπάρχουν και εργαζόμενοι στον τριτογενή τομέα που δεν

αναφέρονται στον πίνακα 33. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι οι εποχιακά

απασχολούμενοι στον τουρισμό οι οποίοι έρχονται στιιν περιοχή μελέΤl1ς από

άλλες περιοχές. Συνεπώς οι απασχολούμενοι στον ΤΡΙΤOγενrι τομέα είναι το

άθροισμα των μόνιμων κατοίκων (που απασχολούνται στον τομέα αυτ6) και οι

εποχιακά «έκτακτοω που έρχονται για να καλύψουν τιιν έλλειψιι εργατικού

δυναμικού.

Ωστόσο, εποχιακά απασχολούμενοι από άλλες περιοχές (ακόμιι και

εκτός Κρήτιις ή αλλοδαποί) δεν υπάρχουν μόνο στον ΤΡΙΤOγενrι τομέα, αλλά

και στον πρωτογενή. Οι απασχολούμενοι αυτοί έρχονται τόσο για τιι

συγκομιδή των εντατικών καλλιεργειών υπό κάλυψιι, όσο και για Τl1

συγκομιδή των δενδρωδών καλλιεργειών (κυρίως τιις ελαιοκαλλιέργειας).

Στον τομέα των δενδροκαλλιεργειών οι εποχιω(ά απασχολούμενοι

προέρχονται, σχεδόν αποκλειστικά, από τις Βαλκανικές χώρες.
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Πrιγrι: ΟΑΛ ΥΚ

ΠΙνaκaς 32:"ΑΠΑΣΧΟΛΗ2Ή.ΤΟΥΠΛΗΘΥΣΜΟΥΤΗΣΠΕΡ/ΟΧΗΣΜΕΛΕΤΗΣ

Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΔεΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΛΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ 79,00 11,60 9,40
ΚΑΝΔΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ 92,70 3,37 3,93
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

KQIN. 89,22 3,36 7,42
ΕπΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

KQIN. 88,20 5,60 6,20
ΚΑΚΩΔΙΚΙΟΥ

KQIN. ΚΑΜπΑΝΟΥ 85,90 5,50 8,60

ΚΩΙΝ. 60,82 1,62 37,56
ΠΑΛΛΙΩΧΩΡΑΣ

KQIN. 95,00 2,67 2,33
ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ

KOIN'. 89,80 6,20 4,00
ΡΩΔΩΒΑΝΙΟΥ

KQIN. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 90,50 5,27 4,23

KOIN. ΣΚΑΦΗΣ 99,30 0,70 0,00

KQIN. ΣΟΥΓIΑΣ 76,92 2,00 21,08

KQIN. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 94,40 0,70 4,90

KQIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ 90,00 10,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 77,53 4,15 18,32
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 44,89 15,94 39,18
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Η μTl ύπαρξη ενός αστικού κέντρου σΤΊΊν περιοχή μελέτ/ς, σε

συνδυασμό με την ανεπάρκεια των κέντρων ΤΊΊς Κανδάνου και ΤΤις

Παλαιόχωρας, στο ρολο της παροχής υΠl1ρεσιών και υποστήριξTlς

αναπτυξιακώνκαινοτομικώνπρωτοβουλιώναποτελείένα δύσκολοπρόβλΊΊμα.

Βεβαίως, ο ρόλος των δυο αυτών κέντρων μπορεί να θεωρrιθεί

συμπλnρωματικος,γεγονόςτο οποίο ενισχύεταικαι από τ/ μικρΤι μεταξύ τους

απόστασΊΊ (μόλις 17 χιλιόμετρα). Όμως, 11 διασπορά των υπηρεσιών Τι 11

διχοτόμτιστι τους (κοινωνικές υποδομές, πολιτιστικές δρασττιριότητες στnv

Παλαιόχωρα και διοικητικές-κρατικές υπιιρεσίες στ/ν Κάνδανο) περιέχουν

iιδτι το σπέρμα μιας αντιπαλότrιτας, που μόνο μια αναπτυξιακΤι και

χωροταξική πολιτική, που θα ενισχύει την κοινωνική και χωρική συνοχΤι της

πεΡΙOχrις, θα μπορέσει να τrιν υπερπηδrισει.

Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να στηρίζονται στη δυναμΙKrι τrις κάθε

επιμέρους πεΡΙOχrις και να αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότ/τές τrις.
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4. ΥΠΟΛΟΜΕΣ

4.1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η περιοχή επικοι νωνεί με ττι βόρεια πλευρά του νrισΙOύ κυρίως μέσω

της επαρχιακιΊς οδού Ταυρωνίττι - Κανδάνου - Παλαιόχωρας και μέσω ττις

εθνικιΊς οδού (Καστέλι - Κολυμπάρι - Χανιά) με την πρωτεύουσα του νομού

(πρωτεύων οδικό δίκτυο). Επίσης το ανατολικό Σέλινο επικοινωνεί με την

επαρχιακΤι οδό Χανιά - Αλικιανός - Επανωχώρι - Σουγια.

Οι επαρχιακοί αυτοί οδοί, μέσω των οποίων συνδέεται τι περιοχή με τα

Χανιά με λεωφορειακές γραμμές, είναι ασφαλτοστρωμένοι, έχουν μία λωρίδα

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, και στο μεγαλύτερο τμήμα τους διέρχ.ονται από

ορεινά εδάφη, διασχίζοντας μια σειρά από οικισμούς. Η κατάσταση του

οδοστρώματος είναι μέτρια, ενώ τι χάραξτι απαιτεί σημαντικές βελτιώσεις.

Παράλλnλα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ειδικά πρoβλtΊματα που έχουν

παρατηρηθεί σε ορισμένα σnμεία (π.χ. Kατoλισθiισεις).

Στο ΔtΊμo Πελεκάνου η επικοινωνία των ορεινών οικισμών με τnν

υπόλοιπη περιoχtΊ είναι πολύ δύσKOλrι και γίνεται από τrιν επαρχιαKtΊ o~ό

Μουστάκου - Βουτά και Βουτά ~ Κουντούρας. Και οι δύο δρόμοι KαταλtΊγoυν

στnν Παλαισχωρα, μέσω της οποίας οι οικισμοί επικοινωνούν με την

υπόλοιπn επαρχία Σελίνου και με το Νομό Χανίων. Οι ορεινοί οικισμοί του

ΔtΊμoυ Πελεκάνου εξυπrιρετoύνται ως προς τις μεταξύ τους επικοινωνίες με

OδΙKtΊ σύνδεσrι, ασφαλτοστρωμένη μεν στο μεγαλύτερο μέρος της αλλά με

δύσKOλrι OpεινtΊ χάραξη Υπάρχει επίσης μη ασφαλΤOστρωμένrι σύνδεση (όπου

γίνεται βελτίωσn της χάραξης) η οποία συνδέει την Κουντούρα με τn

Σκλαβοπούλα μέσω Αγίων Θεοδώρων.

Δευτερεύουσες συνδέσεις ακόμα πιο δυσχερείς (λόγω

χαρακτηριστικών χάραξης και KαKtΊς Kατάστασrις του οδοστρώματος) μπορούν

να θεωρrιθOύν και οι δρόμοι από Κουντούρα προς Σκλαβοπούλα και από Βουτά

προς Στροβλές, από όπου μπορεί κανείς να κατευθυνθεί προς Κάνδανο μέσω

Πλεμενιανών, tΊ προς τη βασΙKtΊ επαpχιαKtΊ οδό που διασχίζει τnν επαρχία

Κισσάμου (Καλουδιανά - Τοπόλια - Βάθη).

Το οδικό δίκτυο στον οικισμό της Κουντούρας έχει υπαγορευτεί απσ το

σχέδιο του αναδασμού για την εξυπηΡέτnσn των καλλιεργειών. Αποτελείται

από ένα δρόμο που έχει χαρακτnριστεί κοινοτικός, ειναι ο μόνος

ασφαλτοστρωμένος και κινείται περίπου παράλληλα προς τnν αKτtΊ, ένα
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περιφερειακό που περικλείει τrιν περιοχή αvαδασμοu προς τα βόρεια και

κάθετους δρόμους εξυΠΙ1ρέττισης που ενώνουν τους δύο προnΎοUμενοuς. Ο

βασικός άξονας τrις περιοχής (ο κοινοτικός δρόμος) χρειάζεται βελτίωση του

οδοστρώματος γιατί από αυτόν διέρχονται και τα φOρτrιγά που διακινούν τα

προϊόντα των θερμοισιπίων.

Στην κοινόΤ1Ίτα Παλαιόχωρας, όλοι οι οικισμοί εκτός από την

Παλαιόχωρα βρίσκονται στην ενδοχώρα, σε πλrισιέστεΡl1 όμως απόστασrι από

Τl1ν παραλία, και το βασικό οδικό δίκτυο προσπέλασης τrις περιοχΙΊς και κατά

συνέπεια επικοινωνούν ευκολότερα με τα οικιστικά κέντρα εξυΠl1ρέττισης.

Οι οδικές συνδέσεις των ορεινών οικισμών της κοινότητας με τrιν

Παλαιόχωρα και μεταξύ τους είναι εν μέρει ασφαλτοστρωμένοι, είναι όμως

λιγότερο δύσβατοι από εκείνους που συνδέουν τους οικισμοuς του ΔΤΙμου

Πελεκανου.

Η οδικΤΙ σύνδεσn Παλαιόχωρας - Κουντούρας δεν έχει προς το παρόν

καμία συνέχεια προς τα δυτικά πράγμα που σnμαίνει ότι δεν υπαρχει

επικοινωνία τnς περιοχΤΙς με τnν Ελαφόνnσο, Χρυσοσκαλίτισσα και όλα τα

δυτικά παραλια του νομοU. Η μελέτn για τnν κατασκευΤΙ 11 χιλιομέτρων του

δρόμου αυτού (Κουντούρα - ΕλαφονΤΙσι) έχει ενταχθεί στο ΣΑΝΤ1 το 1985 και n

κατασκευΤΙ του στο ΣΑΝΤ2 το 1989. Πρέπει όμως να εξεταστεί το ενδεχόμενο

πιθανΤΙς διάβασnς τnς νέας χαραξnς από αρχαιολογικούς χώρους.

Σοβαρό πρόβλnμα οδικΤΙς επικοινωνίας υπαρχει αναμεσα στn δυτικΤΙ

και ανατολικΤΙ πλευρά τnς περιοχΤΙς μελέτnς. Οι δρόμοι που ενώνουν τις δύο

περιοχές, λόγω κυρίως του απότομου αναγλυφου έχουν δuσκολn χαραξn με

πολλές στροφές. Παράλλnλα, πολλοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα στενοί (μόλις

που χωράει να περάσει ένα ΙΧ αυτοκίνnτο) και n καταστασn του οδοστρώματος

είναι προβλnματικΤΙ (σε κάποιες περιπτώσεις είναι χωματόδρομοι με σnμάδια

διαβρωσnς από τις βροχές). Οι δρόμοι αυτοί ενώνουν και τις κεντρικές

κοινότnτες μεταξύ τους (Ροδοβάνι, Τεμένια) και συνεπώς και n επικοινωνία

ανάμεσα στους οικισμούς των κοινοτήτων αυτών είναι δUσκολn.

Βελτίωσn και ασφαλτόστρωσn χρειάζονται όλοι οι δρόμοι που

συνδέουν τnν Παλαιόχωρα ιωι τnν Κάνδανο με το ανατολικό Σέλινο:

Τεμένια· Στράτοι - Αχλαδιακές - Αζογυρές - Παλαιόχωρα.

Μάζα - Πλατανές - Ασφενδιλές - Αζογυρές.
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Μάζα - Προδρσμι- Άνυδροι - Παλαισχωρα.

Ροδοβανι- Τεμένια - Κάνδαvος

Στο ανατολικό Σέλινο οι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν τους οικισμους

μεταξύ τους, χρειάζονται όλοι αναβάθμισΊΊ, καθώς οι περισσότεροι έχουν τα

προβλnματα που αναφέραμε και για ΤΊΊ σύνδεσΊΊ ανατολικnς και δυτικnς

πλευράς τ/ς περιοχής μελέΤΊΊς.

Συμπερασματικα μπορούμε να πούμε ότι παρά τις μικρές

χιλιομετρικές αποστάσεις, οι χρονοαποστάσεις μεταξύ των περισσότερων

οικισμών ΤΊΊς περιοχής μελέτnς είναι ιδιαίτερα μεγάλες (π.χ. ο μέσος χρόνος με

α για τrι μεταKίVrισrι από Παλαιόχωρα έως Σούγια μέσω του δρόμου

Παλαιόχωρα - Αζογυρές - Στρατοι - Τεμένια - Ροδοβάνι - Σούγια είναι περίπου

δύο ώρες, όσο περίπου χρόνο χρειάζεται καποιος να μετακινΊΊθεί από την

Παλαιόχωρα στα Χανιά και από τn Σούγια στα Χανιά). Είναι συνεπ(()ς

προφανές ότι με τnν υφιστάμενn οδική σύνδεσn, n απόστασn των οικισμών από

τα κέντρα εξυπnρέτnσnς είναι μεγάλn.

Εκτός από τnν οδική σύνδεσn, n Παλαιόχωρα συνδέεται ακτοπλοϊκώς

με τn Γαύδο και κατά τn θερινή περίοδο με τnν Αγία Ρουμέλn.

Δ,oQιιολόΥlα YπεpασΤΙ1«ι}γΛε~

Τα δρομολόγια των υπεραστικών λεωφορείων που εξυπnρετούν τn

σύνδεσn με τα Χανιά είναι καθnμερινά και για τn χειμερινrι περίοδο (έως

τέλος Μαρτίου) είναι:

Απσ Χανιά για Παλαισχωρα: 8:30, 12:00, 15:30

Από Χανιά για Κουντούρα (μέσω Παλαιόχωρας): 12:00

Από Χανιά για Βουτά - Σκλαβοπούλα: 13:00

Από Χανιά για Σούγια: 13:30

Απσ Παλαισχωρα για Χανιά: 7:30, 12:00, 15:30

Από Κουντούρα για Χανιά:7:00, 14:15

Από Βουτά - Σκλαβοπούλα για Χανιά: 6:30
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Από Σοίιγια για Χανιά: 7:00

Υπάρχουν επίσης υπεραστικές συγκσι νωνίες με δρομολόγια σρειγής

γραμμιΊς:

Από Παλαιόχωρα για Αζογυρέ - Αχλαδιάκες - Τεμένια - Μάζα 

Ροδοβάνι

Από Παλαιόχωρα για Ανυδρους - Προδρόμι - Πλατανέ - Ασφενδιλέ

Κατά τt1v καλοκαιριvn περίοδο, τα δρομολόγια προς τις τουριστικές

περιοχές (Παλαιόχωρα, Σουγια) πυκνώνουν για τιιν εξυπηρέττιση ττις κίvnanςo

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΚΑ

Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το οδικό δίκτυο, δεν ανταποκρίνεται

στις πραγματικές ανάγκες των μετακινΤΙσεων σττιν περιοχή μελέτης.

Υπάρχουν ζώνες με διαφορετικές ανάγκες σε ποιόττιτα οδικοί> δικτίιου, σι

οποίες διαφοροποιοίινται χωρικά και εξαρτώνται από τον πληθυσμό των

οικισμών, ττι διατήρτιστι Τι μη των εκτατικών παραγωγικών συστημάτων, τnν

ανάπτυξΊ) νέων οικονομικών δραστnΡΙΟτ1Ίτων και ΤΊ) διαχείρισΊ) του χώρου. Τα

παραπάνω ορίζουν χωρικά πλαίσια συχνότnτας των μετακιν'ήσεων του

πλnΟυσμοu οι οποίες κυμαίνονται από καθnμεΡινές, σε εβδομαδιαίες και

εποχιακές.

Οι μετακιν'ήσεις γίνονται, σχετικά ανεξάρτrιτα από την κατάστασΊ)

των υποδομών, όμως το υπάρχον οδικό δίκτυο και n ποιότnτά του έχουν

επίδρασΊ) σΤΊ) χρονοαπόστασΊ) και λειτουργοίιν αρνnτικά, αυξάνοντας το

κόστος, στις μετακιν'ήσεις για «οικονομικοίις» λόγους (δnλ. για εμπόριο,

συλλογ'ή των καρπών κλπ).

Επίσnς, οι περιοχές όπου n χρονοαπόστασΊ) αυξάνει υπερβολικά λόγω

τnς κακ'ής ποιότnτας των υποδομών είναι αποκομμένες από τα κέντρα

εξυπrιρέτrισnς τόσο τnς περιοχ'ής μελέτnς, όσο και του νομοίι.

4.2. ΥΛΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ,ΑΡΑΈΥΣΗ

421 Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στους οικισμοίις Τ1)ς περιοχιΊς μελέτnς rι αποχέτευση ακαθάρτων

γίνεταιμε απoppoφrιΤΙKoίιςβόΟρους.
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Σε απορροφητικοuς βόθρους επίσης γίνεται και 11 αποχέτευση τόσο

σΤΊΊν KoUVToupa όσο και στον οικισμό της Παλαιόχωρας. Ένα μόνο τμήμα τnς

Παλαιόχωρας αποχετεύεται με αγωγούς σι οποίοι εκβάλλουν στη θάλασσα

(στην περιοχ1ι Γαυδιώτικα), με αποτέλεσμα τn ρύπανση αφενός του θαλασσιου

υποδοχέα και αφετέρου Tn συχν-ή και έντονη δυσοσμία στις γύρω περιοχές.

Τα έργα αποχέτευσης ταυ Δήμου Κανδανου έχει ενταχθεί στο ΣΑΝΤ1

το 1992 και της Παλαιόχωρας στο ΣΑΝΤ2 με δύο έργα το 1987 και 1990

αντίστοιχα.

Δίκτυο όμβριων δεν υπάρχει, όμως για ττιν Παλαιόχωρα 11 απoχέτευσrι

όμβριων περιλαμβάνεται στα παραπάνω έργα, ενώ για το ΔtΊμo Κανδάνου τι

μελέτη αποχέτευσnς των βρόχινων νερών έχει ξεκιν'ιΊσει το 1986.

422 ΥΔΡΕΥΣΗ

Στους οικισμούςτου Δiιμoυ Πελεκάνουτι ύδρευσηγίνεταιαπό τοπικές

πηγές. Ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης διαθέτει μόνο ο Βουτάς, ενώ στην

Κουντοuρα είναι υπό KατασKευrι το δίκτυο και ο αγωγός από πηγrι που

βρίσκεται στα Βοθιανά. Στη Σκλαβοπούλα υπάρχει βασικό δίκτυο το οποίο

βελτιώνεταιμε συμπληρωματικάέργα.

Από πηγές rι γεωτρrισειςγίνεται και η ύδρευση στους οικισμούς της

κοινότηταςΠαλαιαχωρας.Στον οικισμό της Παλαιαχωραςη ύδρευση γίνεται

απα γεωτρrισεις κοντά στον Κακοδικιανόποταμα. Κατά τους θερινούς μnνες

παρατηρείταιπολύ συχνά ανεπάρκειανεροU. Οι ανάγκεςτου οικισμούσε νερό

έχουν αυξηθεί σημαντικά, τασο λόγω της αύξησTjς του πληθυσμού, ασο κυρίως

λόγω των τουριστικώνδραστηριστrιτων.

423. ΑΡΔεΥΣΗ

Το αρδευτικό έργο Κουντούρας καλύπτει έκταση 2710 στρεμμάτων.

llnyn υδροδότησης αποτελεί ο παρακείμενος χείμαρρος Πελεκανιώτης με

μέση ετnσια παροχή 153 l't/sec. Τα νερά του ποταμού Πελεκανιώτη

αξιοποιούνται διαμέσου φράγματος που υπάρχει στ/ν περιοχn για την άρδευση

των υπαρχόντων στρεμμάτων θερμοκηπίων.

Λόγω της επέκτασης των καλλιεργειών και της μη ορθολογικής

χρrισης του νερού άρδευσης παρουσιάζονται προβλήματα στην υδροδατηση του

δικτύου. Οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου εκτας της πεΡΙOχrις αναδασμοί> θα

πρέπει να συνοδεύεται από την εξασφάλιση συμπληρωματικών πηγών

υδροδότησης.
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Με ττιν ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του διl(τύου, έχουν

ολοκληρωθεί και τα αποχετευτικά αντιπλ"ημμυρικά έργα στην περιοχή, που

αφορούν συλλεκτήρια αυλάκια κατά μ1lΚΟς του οδικού δικτύου.

Σττιν περιοχή Παλαιόχωρας υπάρχει υποτυπώδες παλαιό αρδευτικό

δίκτυο έργο του ΤΟΕΒ Παλαιόχωρας σε έKτασrι 500 στρεμμάτων περίπου με

υδροληψία από τον Κακοδικιανό ποταμό. Το έργο έχει κατασκευαστεί

προπολεμικά. Το 1955 έγινε επέκταση τrις κεντρικής ταυ διώρυγας και

πρόσφατα για ττι μεταφορά ταυ νερού ΤOπoθετήθrιKε σΤl1ν κεντριιοΊ διώρυγα

πλαστικός αγωγός. Το δίκτυο αποτελείται από επενδυμένες και χωμάτινες

διώρυγες που βρίσκονται σε μέτρια έως κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα πολύ

συχνά να παρατηρούνται σοβαρές απώλειες νερού.

Γενικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι με βάση τα παραγωγικά

εκτατικά συστrιματα και εκείνα που συνδέονται με τις εντατικές καλλιέργειες

υπό κάλυψn, το υδάτινο δυναμικό τnς πεΡΙOχrις επαρl(εΙ Ωστόσο από τώρα και

στο εξrις το πρόβλημα θα εμφανίζεται όλο και πιο έντονο στις σύγκρουσΊ)

κατανάλωσnς του νερού από ΤΊ) γεωργία και τον τουρισμό. Η εξέλιξΊ) αυτrι

αναπόφευl(τα οδηγεί στην αναγκαιότnτα για πιο ορθολογιστική KατανOμrι ιωι

χρrιση του νερού μεταξύ των δύο αυτών καταναλωτών. Μια από τις

ενδεδειγμένες λύσεις πρέπει να αναζnτnθεί στις αντίστοιχες εμπειρίες τnς

Κύπρου, νnσιού με τις ίδιες σχεδόν κλιματολογικές συνθrιKες, οι οποίοι

έλυσαν το ίδιο πρόβλnμα με τnν KατασKευrι μικρών ομβροδεξαμενών

(αποδέκτες μικρών ρυακιών και χειμάρρων).

4.3. ΤΗΛΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο δείκτnς Τnλέφωνα/1Ο0 κατοίκους για τnν περΙOΧrι μελέτnς το

Μάρτιο του 1994, υπολογίζεται ότι είναι 34. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε αυτό

το δείΚΤΊ) με τον ίδιο τnς χώρας, θα δούμε ότι είναι αρκετά χαμnλότερος (ο

ίδιος δείκτnς για ΤΊ) χώρα υπολογίζεται, για τnν ίδια περίοδο, ανάμεσα στο 45

και 47).

Αναλύοντας τους παρακάτω πίνακες μπορούμε να πούμε τα εξiις:

Σε γενικές γραμμές τnν τριετία 1990-1992 βλέπουμε ότι γίνονται

κάποια έργα τα οποία αυξάνουν ΤΊ) χωρnτικότnτα του δικτύου για

τηλεφωνικές συνδέσεις. Όμως μέχρι τον Μάρτιο του 1994 εμφανίζεται και πάλι

κορεσμός σΤΊ) σχέσΊ) κατειλημμένες συνδέσεις - χωρnτιl(ότnτα. Βλέπουμε ότι

και πάλι το Μάρτιο του 1994 οι κατειλημμένες συνδέσεις φτάνουν το 91% τnς

χωρnτικότητας του διι(τύου.
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Αν δούμε αναλυτικά τα κέντρα που υπάρχουν στrιν περιοχΤι, το

φαι νόμενο του κορεσμοί> προέρχεται κυρίως από την περιοχή τrις Κανδάνου

(πίνακας) όπου δεν αυξήθΤ\κε τι χωΡl1τικόττιτα από το 1989 έως το Μάρτιο του

1994, ενώ στο κέντρο ττις Παλαιόχωρας τι χωΡ1Ίτιι(όΤΤ1τα αυξiιθΤΙKε δύο φορές

(κατά 400 συνδέσεις τrιν τριετία 1990 - 1992 και κατά 200 το Σεπτέμβριο του

1993). Το γεγονός αυτό μας επισημαίνει σε κάποιο βαθμό ότι 11 αύξηση τrις

ζiιττισης για τηλεφωνικές συνδέσεις στrιν περιοχΤι τnς Παλαιόχωρας Τιταν

μεγαλύτερη από ΤTlvαντίστοιχΙ1 στην περιοχΤι Κανδάνου.

Μποροuμε να δοuμε πως κατανέμονται οι νέες συνδέσεις ανάμεσα στα

κέντρα τrις περιοχής μελέτnς από το Δεκέμβριο του 1989 έως το Μάρτιο του

1994.:

=:} Στο κέντρο Παλαιόχωραςέχουμε συνολικά επιπλέον 600 συνδέσεις

σε χωρnτιι(ότnτα του δικτύου και 488 επιπλέον συνδρομές, ενώ το

δίκτυο φαίνεται το Μάρτιο του '94 να έχει κάλυψn88,589'ο.

=> Στο κέντρο Ροδοβανίου έχουμε επιπλέον 200 συνδέσεις σε

χωρrιτικότnτα δικτύου και 157 επιπλέον συνδρομές, ενώ το δίκτυο

φαίνεται το Μάρτιο του '94 να έχει Kάλυψrι91%.

=> Στο κέντρο Βουτά έχουμε επιπλέον 100 συνδέσεις σε χωρnτικότnτα

δικτύου και 56 επιπλέον συνδρομές, ενώ το δίκτυο φαίνεται το

Μάρτιο του '94 να έχει Kάλυψrι82,67%.

=>Στο κέντρο Κανδάνου δεν έχουμε καμία επιπλέον σύνδεσn σε

χωρrιΤΙKότrιτα δικτύου και 5 επιπλέον συνδρομές, ενώ το δίκτυό τrις

φαίνεται το Μάρτιο του '94 να είναι πλ'ήρωςKατειλrιμμένo(99,17%)

Η εξέλιξn των παραπάνω συνδέσεων δεν είναι άμoιρrι τnς οικονομικής

και δnμΟγραφικ'ής εξέλιξrις στnν περιοχΤΙ μελέτnς. Η μεγάλrι διαφορά τόσο

στnν εγκατάστασn νέων συνδέσεων από τον ΟΤΕ, όσο και στrιν ι(άλυψη αυτών

ανάμεσα στο κέντρο τnς Παλαιόχωρας και στα άλλα κέντρα ακολουθεί τn

γενΙKότερrι διχοτόμnσn του χώρου τnς περιοχής μελέτnς.

Κυρίως n τουριστικΤΙ δραστnριότnτα είναι εκείνn που έχει τη

μεγαλuτερn ανάγκn για τrιλεΠΙKOινωνίες. Συνεπώς στnν αναπτυγμένn

οικονομικά περιοχ'ή τnς Παλαιόχωρας διευρuνεται κατ αρχ'ήν το

τrιλεΠΙKOινωνιαKό δίκτυο και σε πολύ μικρότερο βαθμό τα υπόλοιπα ενώ δε

διευρύνεται καθόλου το δίι(τυο της περιοχΤΙς Κανδάνου.



ΠΤιΎΤΙ: Ο Τ.Ε

ΣΥΝΌΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΧΩΡι-mΚΟΤΙ-IΤΑ ΚΑτεΙΛΗΜίΞΝΑ %

Δεκ-88 1700 1580 92,94

Δεκ-89 1700 1653 97,24
Δεκ-92 2400 2097 87,38

Ιουν-93 2400 2153 89.71

Σεπτ-93 2600 2164 8'3.23

Δεκ-93 2600 2339 89.96
Μαρτ·94 2600 2361 90,81

.
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πίΥακας 33: Δ ιαχρονικήεξέλιξητω v τηλεφω νικώ vσυνδέσεων στηνπεριοχή
μελέτης.
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πίνακας 3.4: Δ ιαχρονική εξέλιξη των τηλεφωνικών συνδέσεων στο κέντρο

Παλα ιόχωρας.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

ΧΩΡΙ-ΙΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ ΚΑΤΕIΛΗΜI1ΝΑ %

Δεκ-88 600 558 93,00

Δεκ-89 600 575 95,83

Δεκ-92 1000 797 79,70

louv-93 1000 857 85,70

Σεπτ-93 1200 860 71,67

Δεκ-93 1200 1030 85,83

Λπρ-94 1200 1073 89,42

Π17Ύ1Ι' Ο Τ.Ε

πίνακας 35: Δ ιαχρσνική εξέλιξ17 τω V Τ17λεφω νικώ v συ νδέσεω v στο κέ ντρσ
Βουτά.

ΒΟΥΤΑΣ

ΧΩΡIΤIΚΟΤI-lΤΑ ΚΑΤΕΙΛ ΗΜΕΝΑ %

Δεκ-88 200 186 93.00

Δεκ-89 200 190 95,00

Δεκ-92 300 256 85,33

Ιουν-93 300 251 83,67

Δεκ-93 300 257 85,67

Απρ-94 300 246 82,00

Π17Ύ17. Ο Τ.Ε



Π17Υ17:Ο Τ.Ε

Π17Υ17,ΟΤ.Ε

ΡΟΔΟΒΑΝΙ

ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ KATElΛHMENA %

Δεκ-88 300 296 98.67

Δεκ-89 300 298 99,33

Δεκ-9Q 300 298 99,33

Δεκ-91 500 421 84,20

Δεκ-92 500 448 89,60

Ιουν-93 500 449 89.80

Δεκ-93 500 456 91,20

Μαρτ 94 500 455 91,00
,

ΚΑΝΔΑΝΟΣ

ΧΩριτικaΤΗΤΑ KATElΛHMENA %

Δεκ-88 600 540 90,00

Δεκ-89 600 590 98,33

Δεκ-9Q 600 591 98,50

Δεκ-91 600 5% 99,33

Δεκ-92 600 596 99,33

Ιουν-93 600 5% 99,33

Δεκ-93 600 5% 99,33

Μαρ-ι--94 600 595 99,17
,

4.4, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΥΠΟΛΟΜΕΣ

4ΑΙ. ΥΓΡΙΑ

]20

πίνακας 36:Δ ιαχρονικήεξέλιξητων τηλεφωνικώνσυνδέσεωνστο κέντρο

Κανδάνου.

πίνακας37:Δ ιαχρονικήεξέλιξητωντηλεφωνικώνσυνδέσεωνστο κέντρο

Ροδοβανίου.
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Στον τομέα ττις υγείας σττιν περιοχή μελέΤΊΊς υπάρχουν σι τυπικές

υποδομές κάθε επαρχίας 11 οποία δεν περιλαμβάνει αστικό κέντρο. Διιλαδil,

υπάρχει το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σττιν έδρα ττις επαρχίας, σΤΊΊν

Κάνδανο. Επίσιις υπάρχει ο υγειονομικός σταθμός στην Παλαιόχωρα, καθώς

και περιφερειακά κοινοτικά ιατρεία στο Βουτά, στον Καμπανό και στο

ΡοδοβάVL

Επίσιις υπάρχει Αγροτικό ΚΤΊΊνιατρείο στιιν Κάνδανο.



β) Νnπιαγωγεία: Υπάρχουν απσ ένα στην Κάνδανο, στην Παλαιόχωρα

και στnv Κουντούρα.

Επίσnς υπάρχει εκκλησιαστικό οικοτροφείο στην Παλαιόχωρα.

γ) Δημοτικά: Υπάρχουν από ένα στ/ν Κάνδανο, σΤl1ν Παλαιόχωρα, στο

Επανωχώρι, στο Ροδοβάνι και δύο στο ΔtΊμσ Πελεκάνου.
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442 ΠΑ ΤΔ ΕΤΑ

ΠΤιΎΤΙ:Δ ιευθυνσrιΠρωτοβάθμιαςEKπαιδευσrιςΝΧανιων(Στοιχεια1995)

α) Παιδικοί Σταθμοί: Υπάρχουν από ένας στην Κάνδανο και σΤl1ν

Παλαισχωρα.

Η σημεριν-ή οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

έχει ως εξής:

δ) Γυμνάσια - Λύκεια: Υπάρχουν από ένα στnv Κάνδανο και στην

Παλαιόχωρα.

Π17Ύ17. Διευθυνση Πρωτσβαθμιας Εκπαιδευσ17ς ΝΧανιων(Στοιχεια 1995)

Η κατανομ'ή των δnμόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στιιν περιοχ-ή

μελέτnς έχει ως εξής:

Π{νακας39

Π{νακας38

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ve ΚΑΝΔΑΝΟΣ 8 1

ΙIΘ ΠΑλΑΙΟΧΩΡΑ 12 1

Ve ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 20 2. . . . .

ΔΗΜΟTlΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α' Β' r' Δ' Ε' ΣΤ'

4/Θ κΑΝΔΑΝΟΣ 9 9 6 9 8 12 •
6/0 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 20 23 11 2. 2. 27 7

110 10 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Ο Ο 1 2 2 1 1
3/0 20 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 8 7 8 6 9 3 3
ΊιΘ ΕπΑΝΩΧΩΡI • 2 1 3 1 5 2
3/0 ΡΟΔΟΒΑΝΙ 5 3 • 3 8 3 3. . .
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Π17Ύ17:Διευθυνση Δευτεροβαθμιας ΕκπαιδευσηςΝΧα νιων (Στοιχεια 1995)

ΠηΎη. Δ ιευθυνση ΔευΤεΡοβάθμιαι; Εκπαιδευσηι; ΝΧανιων (Στοιχεια 1995)

Η δομ'ή τrις εκπαίδευσης σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί την ύπαpξrι ,., μη

νέων στην κάθε περιοχ'ή, γεγονός που μας δίνει ακόμη μια ένδειξη για την

έλλειψη νέων στο ανατολικό Σέλι νο.

Πίνακαι;40

Πίνακαι;41

Πίνακαι;42

Όσον αφορά το δείκτη: μαθητές που αναλογούν σε κάθε εκπαιδευτικό

(πίνακας 42), μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικός, γεγονός όμως που

Όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχει συγKέντρωσrι των δrιμόσιων

υπτιρεσιών παιδείας στην παραθαλάσσια περιοχΤι (Κοιv. Παλαιόχωρας, Δήμος

Πελεκάνου) και στο διοικιιτικό κέντρο (Δ1Ίμος Κανδάνου). Για τιιν

εξυπιιρέΤ1Ι011 των παιδιών στο ανατολικό Σέλινο υπάρχει ένα δrιμOΤΙKό

σχολείο στο ΡοδοβάνL Είναι προφανές ότι τα παιδιά τrις περιοχ'ής για να

συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να μετακινούνται ικανές

αποστάσεις είτε προς την Κάνδανο, είτε προς την επαρχία Κυδωνίας, είτε

ακόμη να μετακομίζουν στα Χανιά.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑIΔεΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΔΑΝΟΣ 68 6

ΠΑΑΑΙΟΧΩΡΑ 104 7. . .

ΔΕΙΚΤΗΣ: ΑΡΙΘ. ΜΑΘΗΤΩΝ Ι ΕΚΠΑIΔεΥΤΙΚΟ ΓΙΑ το ΣγΝοΛσ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ι ΕΚΠΑIΔεΥΤΙΚΌ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 10

ΔΗΜΟTlΚΑ ΣΧΌλΕIΑ 13,6

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 13,2

ΛΥΚΕΙΑ 15,1

ΛΥΚΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔεΥΤιΚΩΝ

ΚΑΝΔΑΝΟΣ 57 4

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 64 4. • .
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περισσότερο ερμΊΊνεύεται από ΤΊΊν έλλεΙΨl1 μαθrιτών παρά από τιι μέριμνα τrιζ

πολιτείας για ολιγομελή τμηματα.

5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 'ΡΥΠΑΝΣΗΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΛΟΝ

5.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΛΟΝ

Μέχρι πολύ πρόσφατα, 11 ανάπτυξrι πολλών αγροτικών περιοχών

εξαρτιόταν κυρίως από την αποτελεσματική αξιοποίτιοτι ταυ εδάφους και των

φυσικών πόρων. Παράλλrιλα, ο στόχος και τα συστήματα ποσοτικnς

παραγωγής σε συνδυασμό με Τl1ν απουσία προστατευτικών, για το περιβάλλον,

κανόνων και μέτρων σε επίπεδο εκμετάλλευσΊΊς, κοινόΤ1Ίτας κλπ, οδτ,ΎΊΊσαν,

ιδιαίτερα στις περισσότερο αξιoπoιrιμένες περιοχές, σε άλOΎrι, μ1Ί

ορθολογιστική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και σε σrιμανΤΙKή ρύπανοτι

του περιβάλλοντος. Από τrιν άλλη πλευρά, 11 μείωσrι των πρωτογενών

δρασΤl1ριοτΤιτων σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, οδΙΊΎ11σε σε υποβάθμισ11

του φυσικού περιβάλλοντος.

«Ωστόσο, 11 αυξανόμεν11 σ11μασία Τ11ς κρατικής πολιτικnς στον τομέα

του περιβάλλοντος, 11 υποχρεωτική ένταξ11 των περιβαλλοντικών παραμέτρων

στις τομεακές οιιωνομικές πολιτικές προσδίδουν πάλι μια κυριαρχούσα θέσ11

στο φυσικό περιβάλλον, στα πλαίσια Τ11ς διαδικασίας Τ11ς αγροτικής

ανάπτυξης και οι περιοχές που διαθέτουν ένα περιβάλλον ποιόΤ11τας θα

επωφελούνται από ένα συγιφι τικό πλεονέΚΤ11μα.

Ένα ευχάριστο πλαίσιο ζωnς είναι συχνά ένα αποφασιστικό κριτήριο

σΤ11ν επιλογή του αγροτικού πλ11θυσμού να παραμείνει σΤ11ν περιοχ'ή και,

επιπλέον, το περιβάλλον δrιμιoυργεί θέσεις απασχόλ11σ11ς.~~ (LEADER

magazine, (1994), τευχος 6, σ. 6 και 11).

Όπως επισ11μάναμε σΤ11ν apxn τ/ς εργασίας αυτ'ής, 11 περιοχ'ή μελέΤ11ς

έχει κύρια ορει νό χαρακτ'ήρα. Στα ανατολικά Τ11ς ξεκινάει ο ορεινός όγκος των

Λευκών Ορέων, ενώ 11 υπόλΟΙΠ11 περιοχ'ή είναι διάσπαΡΤ11 από λόφους και

χαμ11λά βουνά. Βασικό χαραι(Τ11ριστικό τrις περιοχnς είναι τα φαράγγια που Τ11

διασχίζουν από βορρά προς νότο, καθώς και οι πολλές μικρές κοιλάδες και

ρεματιές που βρίσκονται ενδιάμεσα των ορεινών όγκων. Το ανάγλυφο αυτό Τ11ς

περιοχnς έχει β011θiισει σΤ11 δ11μιουργία πολλών μικροβιοτόπων, μοναδικ'ής

βιοποικιλόΤ11τας και σ11μασίας.
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Η περιοχή μελέτnς διασχίζεται από αρκετους χείμαρρους μεγάλης

διατομής. Από την άποψτι του υδάτινου δυναμικού μπορεί να θεωρτιθεί ότι

διαθέτει κυρίως επιφανειακά ύδατα και αυτά εποχιακά (2-3 μήνες). Αυτό

συμβαίνει επειδ-ή τα ασβεστολιθικά πετρώματα που επικρατουν στην περιοχή

δεν επιτρέπουν τn συγκρατnσl1 του επιφανειακού νερου και ττι δτιμιουργία

αποθεματων σε υπόγεια ύδατα.

Πnγές εμφανίζονται σε αρκετά σημεία, κυρίως στο κέντρο της

επαρχίας με το κυματοειδές ανάγλυφο μετρίων κλίσεων. Χαρακτηριστικές

είναι σι ιαματικές πηγές Τεμενίων, όπου υπάρχουν εμφιαλωτήρια νερού και

αναψυκτικών.

Στα Δυτικά της περιοχής μελέττις, μποροuμε να πουμε ότι γενικα 11

βλαστησn μπορεί να χαρακτηριστεί φτωχΤΙ, με την έννοια ότι το μεγαλύτερο

τμΤΙμα της είναι γυμνό τι καλύπτεται από αραιΤΙ τι χαμηλΤΙ βλάσττιση που

αποτελείται από φυτά πολυετΤΙ, ποώδη τι θαμνώδη, φρύγανα και μακί, τι

μεμονωμένα δένδρα αγριελιάς και χαρουπιάς. Παρόλα αυτά, η περιοχΤΙ

θεωρείται ως τοποθεσία με σπάνια τι ενδημικά είδη φυτών και ζώων (κυρίως

χαμόφυτα).

Η πιο πυκνΤΙ βλάστηση εντοπίζεται στις ρεματιές και στην παραλιακΤΙ

ζώνη. Στη ρεματιά του Πελεκανιώτη ποταμού, του Κακοδικιανού και στο

φαράγγι του Αζογυρια νού, εμφανίζεται η πιο πλούσια βλάστηση. Εδώ η

πλούσια παρόχθια βλάστηση (πλατάνια κλπ) αναμειγνύεται με τις αιωνόβιες

ελιές που καλύπτουν τα πρανή στις ρεματιές, και δίνουν την εικόνα του

δάσους, σε βαθμό που είναι δύσκολο πολλές φορές να ξεχωρίσει κανείς τους

ελαιώνες από την αυτοφυή βλάστηση. Τέλος κατά μήκος της παραλιακής

ζώνης, παρατηρείται η τυπικΤΙ παραθαλάσσια βλάστηση, ενώ απαντώνται

επίσης συστάδες κέδρων, κυρίως στην περιοχή της Κουντούρας.

Άπό πλευράς αξιόλογων τοπίων και φυσικών οικοσυστημάτων

επισημα ίνουμε:

Τα πολύ ενδιαφέροντα τοπία στα παράλια με Tnv εναλλαγή

απόκριιμνων ακτών με ποικίλες διαμορφώσεις βράχων και αμμουδιών τι

βοτσαλωτώνπαραλιών που σχηματίζουνμικρούς κολπίσκους.

Τιιν παραθαλάσσια χαμιιλΤΙ βλάστιισιι (θαμνώδιι και φρυγανώδιι), με

χαρακτηριστικό τις συστάδες κέδρων στο παραθαλάσσιο μέτωπο της
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Κουντσύρας και άλλες φυτοκοι νωνίες ενδημικές τrις KρIιτrις iι ειδικότερα της

ΝοτιοδυτικΤΙς ΚρΤιτης αρκετά σπάνιες.

Trιν εμφάνιση κατά εποχές αΠOδl1μrιΤΙKών πτηνών (χελιδόνια,

πελαργούς κλπ) και σπάνιων ενδrιμΙKών πουλιών. Παραθέτουμε στο σημείο

αυτό τις αναφορές από το «Πρόγραμμα αναγνώρισrις του φυσικού

περιβάλλοντος της ΧώραQ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την περιοχή Κουντούρας ~

Κριοίι: ~~Παραλία σπάνιας ομορφιάς με χαρακτηριστικές τις συστάδες κέδρων.

Η πανίδα είναι ίδια με της ΕλαφονΤΙσου. Είναι πέρασμα αποδTlμητικών

πουλιών. Ακόμα 11 περιοχΊι είναι τόπος αναπαραγωγής θαλασσίων χελωνών

και έχουν θεαθεί φώκιες. Οπωσδήποτε τα θερμοκΤιπια που υπάρχουν στην

περιοχΤι της Κουντσύρας δrιμΙOυργOύν κάποιο πρόβλrιμα ρύπανσης μιας και

γίνεται ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων».

Στα Ανατολικά μπορούμε να σημειώσουμε ότι η περιοχή ανατολικού

Σελίνου εντάσσεται σε περιοχές ιδιαίτερης OΙKOλOγΙKrις αξίας rι αισθητικού

κάλους. Αρκεί να σημειωθεί ότι στα ανατολικά η περιοχή συνορεύει με τον

Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς, όπου βρίσκεται το φημισμένο φαράγγι και το

μOναδΙKrις σημασίας ενδημικό είδος της περιοχής, ο κρητικός αίγαγρος. Τα

περισσότερα φυτικά ενδημικά είδη είναι χαμόφυτα ή είδη των ψηλών βουνών,

που βρίσκονται σε πολύ απόκρημ νους και απροσπέλαστους βράχους.

Το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης είναι ένας αξιόλογος βιότοπος, έχει

πλούσια βλάστησrι από ποώδη, θαμνώδη και αρωματικά φυτά

αντιπροσωπευτικά της χλωρίδας της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης η

παραλία της Σούγιας είναι τοποθεσία ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.

Τέλος, στο κέντρο της πεΡΙOχrις μελέτης βρίσκονται ρεματιές με

πλούσια βλάστηση (πλάτανος, τραχεία πεύκη, πουρνάρι, κυπαρίσσι) και

άφθονο νερό, εξαιρεΤΙKrις OΙKOλOγΙKrις και αισθηΤΙKrις σημασίας.

Ήδη, τόσο οι ακτές όσο και διαδρομές ανάμεσα στα φαράγγια

αποτελούν τόπους επίσκεψης τουριστών και είναι ενταγμένες σε δρομολόγια

πεζοπορίας περιηγητικών προγραμμάτων.

5.2. ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤιΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα σοβαρότερα προβλήματα υποβάθμισης της ποιότητας του

περιβάλλοντος οφείλονται στις γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως στα

ειδικά προβλήματα κινδύνων υγείας που προκαλούνται από τα θερμοκήπια

λόγω των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και
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Π17γ17: ΟΑΔ ΥΚ

Πίνακας 43:ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΠOYXPHΣlMOΠOJHΘHKANΣTHN

ΠΕΡΙΟΧΗΜΕΛΈΤΗΣ (ΠΜ) ΤΟ 1993

απολυμαντικών. Η περιοχΤι Κουντοuρας είναι ένας κλειστός κάμπος που έχει

άνοιγμα μόνο προς τη θάλασσα. Η έκτασή του είναι περίπου 5 χιλ στρέμματα

και εκτείνεται σε μrιKOς 4,5 χιλιόμετρα και βάθος 700 έως 1500 μέτρα. Η μoρφrι

του εδάφους είναι Kυματoειδiις, λόγω των πολλών χειμάρρων που ττι

διασχίζουν.

Αν πάρει κανείς υπόψη, ότι η ανάμειξη χρtlσεων στην πεΡΙΟχtl της

Κουντοuρας είναι μεγάλη και ότι δεν έχει γίνει κανένας σχεδιασμός για τη

χωροθέτηση τέτοιων ρυπαινουσών χρΤΙσεων, μπορεί εuκολα να συμπεράνει ότι

οι γuρω από τα θερμοκΤΙπια εκτάσεις χρησιμοποιοuνται για ποικίλες

δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχΤΙς, με τελικό αποτέλεσμα να τίθεται

σε κίνδυνο η υγεία τους. Θετικό σημείο στο πρόβλημα της ρuπανσης που

προκαλείται από τις εντατικές καλλιέργειες είναι ότι δεν προσβάλλεται

κανένας υδροφόρος ορίζοντας.

Στη συνΟλΙΚtl ρύπανση του περιβάλλοντος, κύρια οπτικά, συμβάλλουν

επίσης και τα πλαστικά καλύμματα των θερμοκηπίων όταν πραγματοποιείται

Το πρόβλημα στrι θάλασσα, που είναι ο τελικός αποδέκτης, εντείνεται

λόγω ταυ μικροι) βάθους του εδάφους και της έντoνrις απορροής που

παραττιρείται τους χειμερινούς μrινες, σε συνδυασμό με τις εκπλύσεις που

εφαρμόζονται στις υπό κάλυψη καλλιέργειες κατά τους θεριvοuς μrινες. Έτσι

στιμαντικό μέρος των νιτρικών και φωσφορικών λιπασμάτων, των

εντομοκτόνων και των απολυμαντικών εδάφους, με τrιν έKπλυσrι περνάει στο

γίφω από το θερμΟΚtlΠΙΟ χώρο και με τις χειμερινές απορροές, οδηγεί ται στη

θάλασσα που βρίσκεται σε μικρΤΙ απόσταση. Στον πίνακα 43 βλέπουμε τις

ποσότητες αγροχημικώνπου χρησιμοποιΤΙθηκανστην περιοχΤΙμελέτης το 1993.

.
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ %ΤΗΣΠ.Μ. Kgf J άτομο Kgf J άτομο

ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝΠ.Μ. ΣΤΟ ΝΟΜΟ

(ΤΟΝΝΟΙ) (ΤΟΝΝΟΙ)

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2800 24100 11,61 406,86 180,15
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ 40 110 36,60 5,85 0,82
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 37 60 61,40 5,36 0,45

ΕΔΑΦΟΥΣ

ΘΕΙΑΦΙ 24 500 4,80 3,48 3,74
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 25 110 22,48 3,59 0,82
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 17 90 19,22 2,51 0,67

ΣνΝοΛο 143 870 16,45 20,79 6,50
ΦΥΤοΦΑΡΜΑΚΩΝ
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11 απαραίττιτη αλλαγή τους (κάθε 2 ή 3 χρόνια). Η ποσότt1τα του

απορριπτόμενου πλαστικοί> υπολογίζεται σε ένα τόννο ανά έτος.

Στην περιοχή της Παλαιόχωρας υπάρχουν ευνοϊκά, δυνατά θαλάσσια

ρεύματα όλτι ττι διάρκεια τουχρόνου, που παρασυρουν στα ανοικτά τους ρuπους

της ακτής. Γι αυτό το λόγο δεν παρατηρουνται και πίσσες παρόλα τα πλοία που

περνάνε στο πέλαγος.

Άλλη ΠΤΙΎrι ρυπανσης είναι τα απόβλτιτα των ελαιοτριβείων, σφαγείων

και τυροκομείων από τα οποία πολλά μικρά και παλαιάς τεχνολογίας,

βρίσκονται διάσπαρτα στην ενδοχώρα. Ήδη ο Πελεκανιώτης ποταμός

θεωρείται ότι έχει σημαντικό πρόβλημα ρυπανστις και εκπονείται μελέτη για

την αΠOρρυπανσrι του.

Επιπλέον, προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος έχουν την

αιτία τους στην αποψίλωση μεγάλου μέρους των ορεινών όγκων, από τα δάση

και από ΤTl χαμTlλΤΙ βλάσΤTlσTl. Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μεθόδων

καλλιέργειας (αναβαθμίδες), τι υπερβόσκισTl και ΤΙ μτι - διαχείριση του χώρου

αυτοί> έχουν οδηγΤΙσει σε προβλΤΙματα όπως ΤΙ μεγάλTl πυρκαγιά στο φαράγγι

ΤTlς Αγίας ΕιρΤΙνης (17-18 Ι 8 Ι 94). Με ΤTl σειρά τους οι πυρκαγιές και ΤΙ

υπερβόσκιστι σε συνδυασμό οδTlγοuν στην αποψίλωστι από ΤTl βλάσΤTlσTl και

αυτΤΙ με ΤTl σειρά ΤTlς οδTlγεί στTl διάβρωσTl, ΤTlν έKπλυσrι των πετρωμάτων και

ΤTlν εΡTlμοποίTlσTl.

5.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤιΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤTlν περιοχΤΙ μελέΤTlς είναι έντονα τα σTlμάδια των διαφόρων

πολιτισμικώνεπιδράσεωντόσο από τους διάφορους καταΚΤTlτές,όσο και από

τον αρχαίο πολιτισμό (περίοδος αρχαϊκΤΙ, κλασσικΤΙ, ελληνιστικΤΙ και

ρωμαϊκΤΙ).Αναφέρουμεότι σΤTlν περιοχήεγγράφονταιοκτώ αρχαίεςπόλεις

:::::::> Υρτακίνα στα Τεμένια, Κάντανος στην Κάνδανο, Έλυρος κοντά στο

Ροδοβάνι, Βιέννος (ερείπια αρχαίας πόλTlς και λιμένος) σΤTlν

περιοχή ακρωΤTlρίου Κριοί> στο Δήμο Πελεκάνου, Πέλκιν σΤTlν

περιοχή Αγία Τριάδα (κοιν. Παλαιόχωρας), Καλαμύδη στα

βορειοανατολικά της Παλαιόχωρας Λισσός σΤTlν περιοχΤΙ Άγιος

Κύρικος, κοντά στTl Σοuγια και Συϊα στTl Σοuγια, με σημαντικότερTl

και καλuτερα διαΤTlΡTlμένTl τη Λισσό.

:::::::> Παράλληλα, ερείπια αρχαίων οικισμών έχουν εντοπιστεί στις

περιοχές: ένας στο Κοντοκυνήγι και δύο στις όχθες του



Το πολύ σnμαντικό ενετικό κάστρο στην Παλαιόχωρα, ιωθώς και τα

ενετοτουρκικα κτήρια που βρίσκονται μέσα σε αυτό, αναγνωρίσθl1καν ως

τέτοια με το βασιλικό διαταγμα 92 / 1940 και αποτελούν ουσιαστιι(ό αξιοθέατο

της περιοχιΊς.

Τέλος, πολλοί οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως ενδιαφέροντες και 11

έγκρισl1 άδειας οικοδόμησης περνά από Επιτροπ-ή Πολεοδομικού και

Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στην Πολεοδομία της Νομαρχίας. Τέτοιοι οικισμοί

είναι το Αρχοντικό και ο Μουστάκας στο Δήμο Πελεκάνου, σι Άνυδροι, σι

Αχλαδιάκες και ο Αζογυρές στην κοινότητα Παλαιόχωρας και πολλοί άλλοι.

Οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες μιας περιοχΤις έχουν πολύ μεγάλη

σημασία για την συνολικΤι και ολοκληρωμένη ανάπτυξή της. Τα 'ήθη, τα έθιμα

και οι ιδιαίτερες ηθικές αξίες που μπορεί να έχει μια περιοχΤι είναι πιθανό να

αποτελούν εφαλτ'ήριο οικονομικ'ής ανάπτυξης αλλά και / 'ή ανασταλτικό

παράγοντα κατά περίπτωση. Η περιοχΤι μελέτης εντάσσεται στο ευρύτερο

πολιτιστικό περιβάλλον της Kρiιτrις, το οποίο ως γνωστό, έχει τις

ιδιαιτερότητες του (τοπικοί παραδοσιακοί χοροί, έθιμα τα οποία διατηρούνται

μέχρι τις ημέρες μας όπως οι παραδοσιακοί γάμοι, ιδιαίτερες γιορτές κλπ.),

ενώ σε ευρύτερο επίπεδο εντάσσεται στο γενικότερο πολιτισμικό περιβάλλον

της νησιωτικ'ής Μεσογείου.

1
l
Ι

Ι

]

]

1
]

J

]

]

Ι

ΠελειωνιώΤl1

αρχαιολογιιωί

Κουντούρας.

128

ποταμού στο Δ'ήμο Πελεκάνου. Επίσης δuο

χώροι έχουν εντοπιστεί στ/ν περιοχΤι Παναγία
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Παράλληλα, το ζiιτημα του πολιτισμού, του τοπικού πολιτισμού και

ειδιι(ότερα του αγροτικού θα πρέπει να τοποθετηθεί στα πλαίσια της

διεθνοποίησης. Σiιμερα όλες οι μορφές πολιτισμού, δέχονται την επίδραση των

μηνυμάτων της πληροφόρησης που χαραι(τηρίζεταιαπό την αμεσότητα όσο και

από την ευρεία διάδοση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κατανόηση του

φαινομένου αυτού δεν παρουσιάζει δυσκολίες αν έχουμε υπόψη μας ότι

πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες και τα γράμματα, αλλά επίσης ο τρόπος

ζωiις και οι αξίες.

Το φαινόμενο αυτό εντεινεται στην περιοχ'ή μελέτης μέσω του

τουρισμού, ο οποίος γίνεται φορέας πολιτισμικών προτύπων ξένων προς αυτiι.

Αυτό το τελευταίο, σε συνάρττιση με το σύγχρονο καπιταλιστικό πρότυπο ζω'ής

συμβάλλει στη χρόνια αποχώρηση των νέων από τις ορεινές και απομονωμένες

ζώνες της περιοχής προς τα κοντινά αστικά και ημιαστικά κέντρα. Ο αριθμός
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των αγροτών μειώθιικε στο ελάχιστο μέσα σε λίγες δεκαετίες και δεν έχει

απομείνει παρά μια μικρΤι μειοψηφία αγροτών στην κοινωνία των χωριών της

ενδοχώρας.

«Όμως, 11 αντίσταση πρέπει να ειναι ενσυνείδητη. Δε θα πρέπει να

καταδικαστεί μια περιοχΤι σΤl1 στείρα απομόνωση Τι την περιθωριοποίτιση

εξαιτίας της προσκόλλησης στο παρελθόν, την οποία ονειρευονται οι

ρομαντικοί των πόλεων αλλά απορρίπτουν σι κάτοικοι της υπαίθρου. Και στιιν

περίπτωση αυτΤι επίσης, μόνο ένας ισχυρός και συνειδτιτός πολιτισμός μπορεί

να επιτρέψει την αξιολόγηση των πλεονεκττιμάτων και μειονεκττιμάτων, να

Εκτιμήσει τη σκοπιμότητα του άμεσου κέρδους σε αντιδιαστoλiι με μια σχετικά

σταθερΤι διάρκεια και ένα λιγότερο εξωστρεφή τρόπο ζωής. Πρόκειται για

δύσκολl1 επιλογΤΙ εφόσον καμιά συνταγή τι γνώμl1 ειδικού δε θα μπορούσε να

παίξει αποφασιστικό ρόλο υποκαθιστώντας Τl1ν κρίσl1 των ενδιαφερομένων.

Ωστόσο, για να είναι οι τελευταίοι ικανοί να κρίνουν και να δράσουν σύμφωνα

με τnν κρίσn τους, απαιτείται μια ζωντανΤΙ πολιτιστικΤΙ ταυτότnτω>

(VELHELST,1994).
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ Α - ΚΡΙΤΙΚΗ

Στο κεφάλαιο αυτό κατ αρχήν θα γίνει μια συνοπτική κριτική των

προτάσεων παλαιότερων χωροταξικών μελετών. ΣΤ11 συνέχεια θα αναφερθούμε

στις προοπτικές των τομέων παραγωγής σε σχετικά θεωΡ11τικό επίπεδο, ενώ

συγκεκριμένες προτάσεις θα γίνουν για Τ11ν περιοχή μελέΤ11ς χωρικά πλέον,

λαμβάνοντας υπόΨ11 τις διαφοροποιήσεις που επισ11μάνθ11καν σΤ11 διαδικασία

Τ11ς ανάλυσ11ς.

1. προΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΧΩροΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓιΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν οι προτάσεις

του χωροταξικού του νομού που εκπονήθ11κε από το Υ.χ.α.π. το 1984 και 11

Ειδική Χωροταξική ΜελέΤ11 Παλαιόχωρας-Κουντούρας, που εκπονήθ11κε για

λογαριασμό Τ11ς Νομαρχίας Χανίων (Α' φάσ11 Ιούνιος 1992, Β' φάσ11

Φεβρουάριος 1993). --

1.1 Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ (1984) ΓιΑ τΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑτΑ ΚΑι ΤΙΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οι προτάσεις του χωροταξικού του νομού (οι οποίες αφορούν Τ11ν

περιοχή μελέΤ11ς) που εκπονήθ11κε από το Υ.χ.α.π. το 1984 παρουσιάζονται

παρακάτω:

«Οι Στόχοι των Προτάσεων Χωροταξικής Οργάνωσ11ς εξειδικεύονται

με τις παρακάτω επισ11μάνσεις:

Η περιοχή είναι κατάλλ11λ11 για Κ11πευτικά, εσπεριδοειδή και άνθ11,

μάλιστα στο νότιο τμήμα (Κουντούρα, Παλαιόχωρα) υπάρχει ενδιαφέρον για

Τ11ν ανθοκομία, είδος που θα εξάγεται και θα συμβάλλει σ11μαντικά σΤ11ν

αύξ11σ11 του γεωργικού εισοδήματος.

ΣΤ11ν περιοχή Τ11ς Κανδάνου προτείνεται Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙα.

ΠΑ.), για Τ11 δ11μιουργία μονάδων συγκέντρωσ11ς, συσκευασίας και

μεταποί11σ11ς που έχουν σχέσ11 με Τ11 γεωργία και Τ11ν ΚΤ11νοτροφία.

=> Η διαδρομή Χανιά - Παλαιόχωρα εντάσσεται στις βασικές ροές του

τουριστικού ρεύματος από Τ11 βόρεια πλευρά των Χανίων σΤ11 νότια
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γι αυτό και προτείνεται 11 περιοχή Παλαιόχωρας - Κανδάνου 

Σούγιας ως ζώvn ελεγχόμενιις ανάπτυξl1ς.

:::::> Τα προβλήματα καθυστέρnσnς της ανάπτυξl1ς εντοπίζονται στη

δίισκολη πρόσβαση αφού οι οδικές επικοινωνίες είναι

υποβαθμισμένες καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποδομΤΙ. Για το λόγο

αυτό προτείνουμε βελτίωση - διανοιξη - συντήρηση των κεντρικών

κάθετων αρτnριών που ενώνουν το βόρειο με το νότιο τμήμα του

νομού. Μεταξύ των αρτηριών αναφέρονται σι εξiις:

Ταυρωνίτης - Παλαιόχωρα

Καστέλι - Στροβλές - Παλαισχωρα

Επίσnς προβλέπεται κατά προτεραιότητα διάvοιξn νέου άξονα

σύνδεσης της Παλαιόχωρας με τη Χρυσοσκαλίτισσα.

=> Στην Παλαιόχωρα προτείνεται επίσης κοινοτικό Canlping μικρΤΙς

κλίμακας και μαρίνα για σκάφl1 αναψυχrις σε συνδυασμό με το

αλιευτικό καταφύγιο.

=> Ως προς την οικιστικΤΙ δομΤΙ, όλΙΊ η επαρχία Σελίνου θεωρείται ως

μια OΙKισΤΙKrι ενότητα, της Κανδάνου, για την οποία αναφέρονται

τα εξi]ς:

Η Κάνδανος αναβαθμίζεται σε κέντρο τρίτου επιπέδου για την

εξυΠl1ρέτηση της ενότ/τας, ενώ η Παλαιόχωρα ισχυρός αγροτικός

και τουριστικός οικισμός προτείνεται ως κέντρο τέταρτου επιπέδου

για την εξυπηρέΤl1σl1 του νότιου τμΤΙματος της ενόΤl1τας.

=> Οι κάτοικοι ασχολούνται με τον πρωτογενΤΙ τομέα και στην

περιοχΤΙ της Κουντούρας γίνεται εντατική καλλιέργεια σε

θερμοκΤΙπια μεγάλl1ς αποδοτικότητας και κλίμακας. ΑκόμΙΊ, n

Παλαιόχωρα συγκεντρώνει τουριστικές δραστηριότητες που

τείνουν να επεκταθούν λόγω Τl1ς φυσικής ομορφιάς του τοπίου.

Προτείνεται περαιτέρω εντατικοποίτιση των καλλιεργειών και

ανάπτυξη του τουρισμού και ο πλl1θυσμός το 2000 να φτάσει τους

8.000 κατοίκους για το σύνολο της ενόΤΙΊτας.
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=> Τέλος για Τl1ν περιox;tΊ Παλαιοχωρας - Κουντοuρας, επειδiι γενικά

παρουσιάζει συγκρουσΊΊ χρrισεων γης (τουρισμός - δυναμικές

καλλιέργειες) προτείνεται να συνταχθεί Ειδικό χωροταξικό και

ΖΟΕ αρχαιολογικού χωρου και τοπίου.»

Μετά από δέκα χρόνια περίπου, είναι δυνατόν να αξιολΟΎnθοuν σι

παραπάνω προτάσεις, στο μέτρο που κάποιες από αυτές εφαρμόστηκαν, και

στην εφικτοτιιτα τους, δεδομένου ότι υπεβλiιθllσαν στα πλαίσια μελέτης 11

οποία αφορούσε ολόκληρο το νομό και συνεπώς 11 εξειδίκευσΤΙ τους σε κάποιες

περιπτώσεις δεν ΤΙταν 11 καλυτερη δυνατή.

Ξεκινώντας απσ ΤΊΊν αρχή, και με Τ1Ί σειρά που είναι γραμμένες,

σχολιάζουμε:

* Η δl1μιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου (Βιο.ΠΑ) προς το παρόν δε

φαίνεται να έχει υπoστασrι στην περιοχΤΙ μελέτης. Υπάρχουν μόλις

69 καταγεγραμμένα καταστΤΙματα στο δευτερογενΤΙ τομέα με 125

εργαζόμενους. Για Τ11 δ11μιουργία ΒΙο. ΠΑ. χρειάζεται μια κρίσιμη

αριθμ11ΤΙΚΤΙ ποσόΤ11τα βιοτεχ νιών.

Αλλά κι αν θεωρ-ήσουμε ότι 11 δημιουργία του θα μποροuσε να

λειτουργ-ήσει ως μοχλός ανάπτυξ11ς Τ11ς βιοτεχνίας σΤ11ν περιοχ-ή,

έχουμε να επισημάνουμε τα εξΤΙς: εκτός από πιθανές οικονομίες

κλίμακας που δ11μιουργουνται από Τ11ν κοιν-ή υποδομΤΙ, το είδος και

το μικρό μέγεθος των επιχειρΤΙσεων, 11 μ11 συμπλ11ρωματικόΤ11τα

μεταξυ τους, κάνει Τ11 δ11μιουργία άλλων οικονομιών κλίμακας

εκτός αυτών που οφείλονται σΤ11ν υποδομ-ή, να φαίνονται σχεδόν

απίθανες.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι 11 κύρια βιοτεχνικ-ή

δρασΤ11ρισΤ11τα σΤ11ν περιοχΤΙ είναι τα ελαιοτριβεία, τα οποία έχουν

ένα χαρακτ-ήρα διασποράς στο χώρο, ώστε να εξυΠ11ρετουν ένα κύκλο

πελατών το καθένα.

* Η διαδρομΤΙ Χανιά - Παλαιόχωρα ειναι σαφές στι αποτελεί Τ11ν

αΡΤ11ρία ΤTlς τουριστικΤΙς ρσής σΤ11ν περιοχή μελέΤ11ς. Όμως 11 ζώνTl

Κάνδανος - Παλαισχωρα - Σούγια, απσ άΠΟΨ11 τουριστικ-ής

ανάπτυξ11ς δεν υφίσταται. Η Κάνδανος δεν ανΤΙκει σΤTlν τουριστικΤΙ

ζών11, ενώ σΤ11 Σούγια μσλις τα τελευταία χρσνια εμφανίζεται δειλά
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11 τουριστική δραστηριότητα. Η περιοχή που κατεξοχήν απευθύνεται

11 τουριστική ροΤι είναι 11 ΠαλαιΟχωρα.

Για το λόγο αυτό, από Τl1ν άποψη της τουριστικής δραστηριοτιιτας,

ο ορισμός ζώνης ανάπτυξης ΚανδάVΟΌ - Παλαιόχωρας - ΣοίΙγιας δεν

ανταποκρίνεται στnv πραγματικΟτητα.. Ίσως τι ζώντι Παλαιαχωρα

Σούγια να έχει νόημα, αλλά κι αυτό στο μέλλον, δεδομένου ότι

μόλις τώρα αναπτύσσει τι Σούγια στην τουριστική δραστηριότητα.

* Οι προτάσεις υποδομών (κυρίως οδικών), ανταποκρίνονται στις

ανάγκες τnς περιοχής.

* Επίσης, τα έργα στην Παλαιαχωρα έχουν μεγάλη σημασία για την

τουριστική τnς ανάπτυξη και σήμερα κάποια απο αυτά έχουν ήδη

κατασκευαστεί Τι βρίσκονται σΤl1 διαδικασία κατασκευής. Υπάρχει

Camping 500 θέσεων, ενώ το αλιευτικό καταφύγιο είναι υπό

κατασκευιi.

Βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε μαρίνα, θεωρούμε μια κατασκευή που

μπορεί να φιλοξενήσει 200 και πλέον σκάφη. Μια κατασκευή

δαπανηρή και ογκώδη, η οποία απαιτεί εκτός των άλλων

προστατευμένο φυσικό περιβάλλον. Το μεγάλο μέγεθος με το κόστος

που αυτό συνεπάγεται, σε συνδυασμό με την έλλειψη

προστατευμένων κολπίσκων στην Παλαιόχωρα, ι<αθιστούν την

κατασκευή μαρίνας ως μη εφαρμόσιμη στην περιοχή.

* Στην πρόταση οργάνωσης της οικιστικής δoμtΊς στηρίχθηκαν και τα

επιχειριiματα της πρότασης για το Συμβούλιο Περιοχής στα πλαίσια

της διοικητικής οργάνωσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Από

οικονομική και πληθυσμιαKtΊ άποψη, η Παλαιόχωρα υπερτερεί

σαφώς συγκριτικά με οποιοδήποτε οικισμό στην περιοχή μελέτης.

Όσον αφορά την Κάνδανο, είναι θεμιτtΊ η διατήρηση του διοικητικού

της ρόλου, στο βαθμό που ο ρόλος αυτός συντελεί στη διατήρηση

τόσο του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων της, όσο και μιας

ισορροπίας μεταξύ παραθαλάσσιας περιοχής και ενδοχώρας.

Ουσιαστικό ζtΊτημα είναι η πρόσβαση του πληθυσμού των ορεινών

κοινοτήτων στο διοικητικό κέντρο και όχι της Παλαιόχωρας και

της Κουντούρας προς αυτό. Και από αυτή τη σκοπιά προτιμείτα ι η



1

l
Ί

J
J

]

J
]

)

J

J

Ι

J
J
]

J
)

134

κανδανσς ως διοικιιτικό κέντρο, κυρίως λόγω ΤΊΊς θέσης τιις στο

κέντρο τιις επαρχίας.

* ΣΤ11ν προτασl1 εντατικοποίl1σιις των δρασΤllΡΙOτrιτων και σΤ11ν

πρόβλεψη του πλΊΊθυσμού για το 2000 έχουμε να αναφέρουμε ότι ενώ

ορθά τονίζεται 11 σημασία των δρασΤl1ριοτήτων του τουρισμού και

των εντατικών υπό καλυΨl1 καλλιεργειών, ωστόσο δε γίνεται καμία

αναφορά στιι φθίνουσα πλΊΊθυσμιακά ενδοχώρα. Αυτό σε καποιο

βαθμό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι τέτοιες περιοχές (ορεινές

και μειονεκτικές) θεωρούνταν από τους μελετητές -και το επίσημο

κράτος με όλες του τις μορφές- φυσικό να εγκαταλείπονται από τους

κατοίκους τσυς. Για δεκαετίες αυτ'ή 11 θεώΡl1σιι του χώρου Τιταν ο

βασικός άξονας στον οποίο σΤl1ρίχθιικαν σι Oπoιεσδiιπoτε

χωροταξικές κρατικές πολιτικές.

Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμό το 2000 θα ανέρθει στους 8000

κατοίκους για το σύνολο της επαρχίας Σελίνου. Για να συμβεί αυτό

πρέπει να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού κατά 16,18% μέχρι το 2000.

Όμως την τελευταία εικοσαετία τόσο η περιοχή μελέτης οσο και η

επαρχία Σελίνου φθίνουν σε πληθυσμό. Το 1991 η περιοχή μελέτης

έχει 6882 κατοίκους και η επαρχία Σελίνου 6997. Είναι σχεδόν

απίθανο να έχουμε αuξηση κατά 1000 σχεδον άτομα στην επαρχία

Σελίνου σε μια δεκαετία (1991- 2000).

Μπορεί η Παλαιόχωρα, και ως κοινότητα και ως οικισμός, να έχει

εντυπωσιακή πληθυσμιακή αύξηση, όμως όλες οι υπόλοιποι σΤΑ

φθίνουν, με συνέπεια να φθίνει και το σύνολο της περιοχής. Συνεπώς

η ανάπτυξη της Παλαιόχωρας, δεν εξασφαλίζει την πληθυσμιακή

αυτή αύξηση που θα οδηγούσε την επαρχία Σελίνου στο να αριθμεί

8000 κατοίκους το 2000.

* Τέλος η πρόταση σύνταξης ΕιδικΤΙς ΧωροταξικΤΙς μελέτης

υλοποιείται και φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα συγκρούσεων

χρήσεων γης, όπως αναφέρεται και στην παρούσα εργασία.
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1.2 Ή ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΑΑlOΧΩΡΑΣ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΤΙΣΠΡΟΟΠΠΚΕΣ ΤΗΣΠΕΡΙ0ΧΗΣ

Η Ειδική Χωροταξική Μελέττι Παλαιόχωρας-Κουντούρας έως αυτή τ/

στιγμή δεν έχει ολοκλJ1ρωθεί. Έχουν OλOKλrιρωθεί οι δυο πρώτες φάσεις. Η Α'

φάστι παραδόθl1κε τον Ιούνιο 1992, ενώTl Β' φάση το Φεβρουάριο 1993.

Η Α' φάση περιλαμβάνει: αναγνώριση της περιοχΤις. εναλλακτικές

προτάσεις και χωροθέτnοn Ζ.ο.Ε Στ/ν ανάλυστι που γίνεται σΤTl ζώνl1

Κουντούρας-Παλαιόχωρας δεν θα αναφερθούμε. Εξάλλου κάποια στιμαντικά

στοιχεία έχουν αναφερθείστην ανάλυση τ/ς παροΟΟας μελέτης.

Θα εστιαστούμε σε δυο προβλέψεις (για την επόμεντι δεκαπενταετία),

τις οποίες θεωρουμε εκτός πραγματικότητας:

Η δl1μιουργία 6000-7000 κλινών στ/ν περιοχ'ή Παλαιόχωρας

Κουντούρας είναι μάλλον ανέφικτη. Η περιοχ'ή μελέτης (γενικότερα) δεν

προσφέρεται για την ανάπτυξη μαζικού τουρισμού, όπως ο βόρειος άξονας του

νομού Χανίων. Εξάλλου, όπως φάνηκε και από την ανάλυση σε προηγούμενο

κεφάλαιο, έχει ΤΙδη ξεκινΤΙσει (με αργούς ρυθμούς ως τώρα) η διάχυση του

τουριστικού ρεύματος προς άλλες ζώνες τ/ς περιοχ'ής μελέτ/ς.

α) προβλέπεται ότι το πληθυσμιακό μέγεθος για την περιoχiι

παρέμβασης (ΠαλαιόχωΡα-Κουντουρα) πρέπει να υπολογίζεται γύρω στις 5000

κατοίκους (διπλάσιο του σημεΡινοU). Οι επιμέρους πληθυσμοί ανέρχονται σε

3000-3500 για την ΠαλαιόχωΡα και 1200-1500 για την Κουντούρα.

β) προβλέπεται ότι το αναγκαίο απόθεμα των τουριστικών κλινών, για

την επόμενη δεκαπενταετία, θα πρέπει να υπολογιστεί σε 6000-7000.

Δεδομένου ότι σ'ήμερα το αντίστοιχο τουριστικό δυναμικό ανέρχεται σε 2500

κλίνες, αυτό συνεπάγεται σχεδόν τριπλασιασμό τo1Jς.

Αυτά τα νοuμερα είναι βέβαια εξωπραγματικά, ειδικά αν

αναλογιστοuμε ότι ο συνολικός πληθυσμός της επαρχίας το 1991 'ήταν 6997

κάτοικοι (και μάλιστα με τάσεις μείωσης). Για να πραγματοποιηθεί το

προβλεπόμενο μέγεθος των 5000 πρέπει η περιοχ'ή Παλαιόχωρας-Κουντούρας

να έχει ζώνη πληθυσμιακ'ής έλξης πολύ μεγαλίJτερη από τα όρια της επαρχίας.

Κάτι τέτοιο όχι μόνο δε συμβαίνει, αλλό. η ζώνη πληθυσμιακ'ής έλξης είναι,

σχεδόν αποκλειστικά, τα όρια των σΤΑ (ούτε καν της επαρχίας).
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Επίσιις, στ/ν Α' φάσΊΊ προτείνεται Ζ.σΕ. Όμως, κατά τη διάρκεια

σύνταξής τrις, παρουσιάσττικαν πολλά προβλήματα, τα οποία αφοροuσαv τιιν

αποδοχή απσ την τοπικιΊ και νωνία των λύσεων που πρότει νε. Ορισμένες

χαρακτιιριστικές περιπτώσεις είναι 11 διαφωνία για τιι θέση χωροθέτrισnς τnς

οικιστικής ζώvnς (και για ΤΊΊν υπέρμετριι αύξτισιι των τιμών Ύnς που αυτό

συνεπάγεται).

Αυτά τα προβλήματα μπορούμε να τα αναφέρουμε, αναλυτικότερα, από

Τ11. Β' φάστι, όπου περιέχεται όλη τι αλλιιλογραφία μεταξύ των ενδιαφερόμενων

μερών (γραφείο σύνταξης ΤΊΊς Ε.χ.Μ., Νομαρχία Χανίων, Πρωτοβάθμια Τοπική

Αυτοδιοίκιισιι). Τα σιιμαντικότερα σημεία είναι τα εξiις:

Ο Η επιλογή από τη Νομαρχία σαν ζώνιι οικιστικής καταλλΊΊλότιιτας

(για τιι χωροθέτηση του οικισμού ΤΊΊς Κουντούρας) του κέντρου ΤΊΊς

έκτασΊΊς του αναδασμού (που είναι και n πιο πυκνοδομτιμένΊΊ). Αυτή

ΤΙταν τι τρίΤΊΊ εναλλακτικΤΙ πρόταστι από τους μελεττιτές. Οι άλλες

δυο ΤΙταν: α) δεν υπάρχει λόγος χωροθέτησης του οικισμού σε νέα

θέστι (το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ττις Παλαιόχωρας μπορεί να καλύψει

τις ανάγκες του πλΊΊθυσμού ΤΊΊς Κουντούρας), β) τι χωροθέττιστι του

οικισμού σττι θέση Γιαλός (στο ανατολικό άκρο του δnμου

Πελεκάνου).

Ο Η έντοντι αντίδρασΊΊ των κατοίκων της περιοχΤΙς και ΤΊΊς ΤοπικΤΙς

Αυτοδιοίκτιστις εκφράζεται μέσα από ττιν απόφαστι του δτιμοτικού

συμβουλίου και ττιν αποστολΤΙ υπομνΤΙματος από τους κατοίκους.

Αποσπάσματα από αυτά αναφέρονται παρακάτω:

α) Από ττι συνεδρίασΊΊ του δτιμοτικού συμβουλίου:

))·Εχοντας υπόψτι ττι μετατόπιστι των θερμοκτιπίων και κατοικιών,

διαπιστώνουμε ΤΊΊν κίνΊΊσΊΊ τεράστιων κεφαλαίων, που είναι

ιδιαίτερα δύσκολτι τι απόσβεσΤΙ τους, αν λάβουμε υπόψτι το γεγονός

ότι σττιν ευρύτερτι περιοχn ΤΊΊς Κουντούρας υπάρχουν: α) πλΤΙρες

δίκτυο ΊΊλεκτροδόΤΊΊσΊΊς, β) πλΤΙρες δίκτυο άρδευστις, γ) πλnρες

δίκτυο δρόμων, δ) υπό κατασκευιi (ολοκλτιρώνεται σύντομα) πλΤΙρες

δίκτυο ύδρευστις μΤΙκους 22 χλμ., ε) υπό κατασκευn πλΤΙρες δίκτυο

ττιλεπικοι νωνιών κ.α. τα οποία σε περίπτωσΊΊ εφαρμογnς των

προτάσεων ουσιαστικά θα παραμεί νουν σε αδράνεια))
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)Προτείνει για το οικιστικό: Να παραμείνει το καθεστώς δόμΊΊσιις

στην ευρύτεΡl1 περιοχή του αναδασμοί> Κουντούρας, με βασικό στόχο

Τl1 μείωση της αρτιότιιτας δόμrισrις από τα τέσσερα στρέμματα

σήμερα στα δύο στρέμματα τουλάχιστον. Πρέπει παράλλΊΊλα να

δοθεί περισσότερο ενδιαφέρον για ανάπτυξrι τουριστικού

οικιστικού άξονα, ανεξάΡΤl1τα αν σι εκτάσεις αυτές είναι εντός ή

εκτός αναδασμοU. Προκειμένου να παραμείνουν σι τιμές των

ακιvnτωv σε προσιτά επίπεδα, προτεί νουμε Τl1 δΊΊμιουργία οικισμού

αποκλειστικά για τrιν Κουντούρα εντός των ορίων αυηις και εκτός

αναδασμοί> με Τl1ν παράλλl1λΊΊ αΠOKτrισrι ττις σχετικΤΙς έκτασΊΊς από

οικοδομικο συνεταιρισμό, από άλλο πρόγραμμα κοινωνικής

κατοικίας Τι φopέα.~>

β) Από το υπόμνrιμα των κατοίκων προκύπτει 11 άρνησή τους για

χαρακτηρισμό του ακρωτηρίου Γραμμένο ως «τόπου ιδιαίτερου

φυσικοί> κάλλουρ>. Για τrι στήριξrι τrις άρν11σής τους αναφέρουν ότι

«το μόνο σrιμείo τrις περιοχής αυτής που εμφα νίζει ιδιαίτερο φυσικό

κάλλος είναι το κεδροδάσος και όπου οι ιδιοκτήτες του ουδέποτε

σKέφτrιKαν οιανδήποτε επέμβαση αλλά τουναντίον καταβάλλουν

κάθε δυνατή προσπάθεια για ττιν προστασία του δάσους αυτού από

τους ασυδότως περιφερόμενους τουρίστες.»

Eπίσrις αναφέρουν ότι στrιν περιοχή έχουν ήδrι εγκριθεί (από το

ΥΠΕΧΩΔΕ) τουριστικά κτίσματα και rι δrιμιoυργία carnping.

Στrιν πρoτεινόμενrι χωροθέττισ11 του οικισμού η άποψη των

κατοίκων είναι ίδια με αυτή του δrιμOΤΙKoύ συμβουλίου, που

προαναφέρθrιKε.

Η αντίδρασ11 των κατοίκων και της Τοπικής AυτoδιoίKrισrις είναι

δΙKαιoλoγrιμένες, γιατί rι σuνταξ11 τrις ΕΧ.Μ. έγινε στα γραφεία των

μελετrιτών και τrις Νομαρχίας. Αυτοί σαν άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν

συμμετείχαν οuτε στο ελάχιστο στις προτάσεις. Οι μελετrιτές δεν μπήκαν καν

στον κόπο να ρωτήσουν τους κάτοικους που θα ήθελαν να χτίσουν τα σπίτια

τους (ερώτrισrι rι οποία έτσι κι αλλιώς δεν αποτελεί δέσμευσ11 για το μελετrιτή).

'Ετσι φτάσαμε σε υπομνήματα που αναφέρουν ότι
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«τι παρουσιασθείσα μελεττι εξέπλΊΊξε όχι μόνο το δiιμαρχo, αλλά και

όλα τα μέλη του δl1μοτικού συμβουλίου και το σύνολο, άνευ ουδεμίας

εξαιρέσεως, των ιδιοιπητών σΤl1ν περιοχή Κουντούρας»,

«το δημοτικό συμβούλιο πιστεύει ότι 11 συνεργασία των μελετrιτών και

11 επιτόπου παρουσία τους για ανταλλαγή γνωμών με τους τοπικούς φορείς

'ήταν ανεπαρκής, παρά Τl1ν πλτιρόΤl1τα των στατιστικών στοιχείων, και οι

οποίοι οφείλουν σΤΊΊν προσεχή τροποποίηση των χαρτών-προτάσεων, να

βρίσκονται σΤ1Ίν περιοχΊΊ επέμβασης περισσότερο χρόνο από τον μέχρι τώρα.»

Τι ακόμl1 πιο έντονα:

<<ούτε οι τέως κοινόΤl1πς που απαρτίζουν το δnμο μας, κατά το

παρελθόν, αλλά οuτε ο δnμος Πελεκάνου είχε ζrιτ'ήσει τrιν εκπόvnσn μελέττις

του είδους, για Τ11ν περιοχή Κουντούρα9>.

Συμπερασματικά, μποροuμε να τονίσουμε -άσχετα με τους

οποιουσδΤΙποτε μελεΤΊΊτές- τις πρακτικές που αιωλουθούνται στο χωροταξικό

σχεδιασμό με συνέπεια σΤΙμερα να μΊΊν πριμοδοτείται ο συμμετοχικός

σχεδιασμός από τιι διιμόσια διοίκιισl1 και να υπάρχουν εγγενΤΙ γραφειοκρατικά

προβλΤΙματα. Η μοναδιl(ΤΙ διέξοδος που δίνεται για συμμετοχ'ή των πολιτών

είναι οι τυχόν ενστάσεις που μπορούν να υποβάλλουν. ΣυμμετοχΤΙ στο

σχεδιασμό όμως πρέπει να γίνεται σε προηγούμενο στάδιο των μελετών, με

ενεργΤΙ συμβολΤΙ των τοπικών ενδιαφερομένων σΤΊΊ δnμιουργία των προτάσεων.

Εξάλλου, οι τελευταίοι όχι μόνο γνωρίζουν καλuτερα τα προβλ'ήματα της

περιοχ'ής τους, αλλά και θα είναι οι άμεσοι αποδέι(τες των οποιονδ'ήποτε

ενεργειών προταθούν και υλοποιnθοuν από τις μελέτες.

2. Δ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΤΑΣΕΙΣΚΑΙΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τ , 'π 'τ.'2.1. ασεις - Προοπτικες του 'ρωτογενη ομεα

Στο κεφάλαιο αυτό μποροuμε γενικά να δοuμε τrι διαμόρφωσΊΊ των

τάσεων του πρωτογενΤΙ τομέα, εγγραφόμενων σε ένα γενικότερο πλαίσιο

εξελίξεων που οφείλονται σε κρατικές αλλά κυρίως σε διεθνείς συνθΤΙκες (Ε.Ε.,

ΟΑΠ, Μεσογειακά προγράμματα) και αποφάσεις.

«Η δυνατόΤΊΊτα που είχαν ως τώρα οι παραγωγοί να αντισταθμίζουν

τrιν απώλεια εισοδΤΙματος, λόγω μείωσΊΊς των εγγυτιμένων τιμών, με αύξΊΊσΊΊ

τrις παραγωγ'ής, δε θα αποτελεί πλέον συμφέρουσα διέξοδο στις περιπτώσεις

των πλεονασματικών προϊόντων. ΟπωσδΤΙποτε όμως rι Ελλάδα ούτε μπορεί,
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ούτε προκύπτει ότι χρειάζεται να αποκλίνει από τΤ)ν παραγωγή μεσογειακών

προϊόντων, έστω και αν απαιτrιθεί ποσοστιαία διαφoρoπoίrισrι εντός αυτrις ττις

ευρείας καττιγορίας προϊόντων. Άλλωστε ως εύλΟΎΤΙ μπορεί να θεωρηθεί 11

προσδοκία διεύρυνστις των εμπορικών σχέσεων ΤΊΊς ΕΕ με τις χώρες της

ΑνατολικιΊς ΕυρώΠΊΊς και κατά συνέπεια 11 επέκτασΊΊ ΤΊΊς ζήτ/στις προϊόντων

τrις Μεσογειακής ΖώνΊΊς, πάντοτε όμως με όρους ανταγωνισΤΙKότrιτας.»

(ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, κ., 1993, σ. 224 - 226)

Ειδικότερα, με ττιν αναμόρφωστι τrις ΚΛΠ επιδιώκεται 11 μείωση των

πόρων που διατίθενται για Τl1 στήριξl1 τιμών και εισοδτιμάτων και 11 μεταφορά

πόρων με στόχο Τl1 ΧΡl1ματοδόττιστι Τl1ς αναδιάρθρωσΤ1ς των γεωργικών

δρασΤl1ριοτ'ήτων, τ/ βελτίωσrι των υποδομών και τt1v αύξnσrι ΤΊΊς

ανταγωνιστικόΤΊΊτας των αγροτικών προϊόντων τ/ς ΕΕ Η πολιτικ-ή αυτΤΙ σε

μεγάλο βαθμό επιβάλλεται υπό ΤΊΊν πίεσΊΊ παραγόντων όπως:

=> τα πλεονάσματα αγροτικών προϊόντων που δΊΊμιουργούνται στrιν

Ε.Ε., και το φαινόμενο των αποσύρσεων

=> οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της ΟΑΠ και η διεθνΤΙς πίεση

που υφίσταται η ευρωπαϊκΤΙ ένωσΊΊ για το άνοιγμα τrις ΕυρωπαϊκΤΙς

αγοράς και τη δrιμιoυργία συνθΊΊκών ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η πολιτικΤΙ αυτΤΙ συνεπάγεται μείωση της ΚοινοτικΤΙς παραγωγΤΙς και

συνδέεται με μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι κανονισμοί ΤTlς ΕΕ.,

μεταξύ αυτών και ο κανονισμός που αφορά τις «μεθόδους παραγωγΤΙς που

συμμορφώνονται με τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και

διατΤΙρησης του φυσικού χώρου και τοπίου» (κανονισμός 2078/92), θέτουν

σrιμανΤΙKές προϋποθέσεις για ΤTlν επιδότηση των παραγωγών όπως:

=> Τη μείωση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

=> Τη στροφΤΙ σε εκτατικΤΙ φυτικΤΙ παραγωγΤΙ (έτσι δίνει στους

παραγωγούς τη δυνατότητα να μην καλλιεργούν το 20% των

εκτάσεων που διαθέτουν).

=> Τη στροφΤΙ επίσης σε εκτατικές μορφές ΚΤΊΊνοτροφίας.

Με αυτές τις προϋποθέσεις επιδοτούνται φυσικά τι νομικά πρόσωπα

που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία έργων και ενεργειών όπως:
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=> Η αντιδιαβρωτικn προστασία (καλλιέργεια σε εκτάσεις οι οποίες

διαμορφώνονται με αναβαθμίδες, συντnΡl1σl1 εγκαταλειμμένων

γεωργικών και δασικών γαιών, αναδασώσεις σε καμένες περιοχές

κλπ).

=> Οι βιολογικές καλλιέργειες.

=> Το όργωμα παράλλl1λα με τις ισοϋψείς του εδάφους, έτσι ώστε να

επιτυγχάνεται 11 μείωσl1 Τl1ς επιφανειακnς απορροnς.

=> Η διατnΡl1σl1 του τοπίου (κατασκευn φραχτών δένδρων, ξερολιθιών,

παλαιών ελαιοτριβείων, αγροικιών, καλαμιώνων κλπ).

=> Η παύσl1 καλλιέργειας γαιών για δl1μιουργία βιοτόπων.

=> Η διατnΡl1σl1 σύνθετων τοπίων (ρεματιές με αυτοφυn βλάσΤl1σl1 και

καλλιέργειες).

=> Η εκπαίδευσl1 των παραγωγών για διάσΤl1μα 1 έως 2 μl1νών, με

επιδόΤl1σl1 600 χιλ. δρχ. το άτομο από τα οποία το 50% αφορά Τl1ν

οργάνωσl1 των σεμιναρίων εκπαίδευσl1ς και το υπόλοιπο 50% τον

ίδιο τον εκπαιδευόμενο.

Σε όλες τις παραπάνω επιδοτnσεις 11 συμμετοχn Τl1ς Ευρωπαϊκnς

Ένωσl1ς ανέρχεται στο 75%.

ΣΤl1ν περιοχn μελέΤl1ς 11, ως τώρα, διατnΡl1σl1 των καλλιεργειών σΤl1ν

ενδοχώρα nταν σε άμεσl1 σχέσl1 με τις επιδΟτnσεις των γεωργικών προϊόντων.

Η τάσl1 κατάργl1σnς τους από Τl1ν Ε.Ε. αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλl1μα για Τl1

μελλοντικn ανάπτυξl1 Τl1ς ενδοχώρας. Αυτό, σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες

ποσοστώσεις που ίσως επιβλl1θούν στα γεωργικά προϊόντα, επιβάλλουν Τl1ν

άμεσl1 εξέτασl1 εναλλακτικών σεναρίων διάρθρωσl1ς του παραγωγικού

συστnματος Τl1ς περιοχnς. Ωστόσο, οι νέες προοπτικές που δίνονται από τις

παραπάνω πολιτικές μπορούν να Οδl1γnσΟυν σε θετικά αποτελέσματα για Τl1

ζωn των κατοίκων αν κατανΟl1θούν και εφαρμοστούν υπό το πρίσμα Τl1ς ορθnς

και προς όφελος Τl1ς περιοχnς εκμετάλλευσnς τους.

Εξάλλου, αν εξαιρέσουμε τις καλλιέργειες υπό κάλυΨl1, τα

παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, στο σύνολο Τl1ς περιοχnς μελέΤl1ς, δεν

μπορούν να χαραΚΤl1ριστούν ανταγωνιστικά σΤl1ν ελεύθεΡl1 αγορά. Βέβαια,
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αυτά τα προϊσντα περιορίζονται στο ελαιόλαδο και τα κττινοτροφικά

προϊόντα, γιατί τα υπόλοιπα δεν απευθυνονται σε εξωτερικές, προς Τ11.ν

περιοχΊΊ, αγορές και έτσι δεν υπόκεινται στον ανταγωνισμό ΤΊΊς

απελευθερωμένΊΊς αγορας. Είναι καιρός συνεπώς να στραφεί το ενδιαφέρον των

παραγωγών σε συμπλΊΊρωματικές 1Ί πρωτότυπες δρασΤl1ριόΤl1τες, βασισμένες

σε συγκριτικά πλεονεκτηματα της περιοχής και ανταγωνιστικές σε

υπερτοπικές αγορές.

«Τα θέματα διεύρυνσης ΤΊΊς ποικιλίας των παραγόμενων ειδών

αποτελούν μια προκλl1σl1 για Τ1Ίν Ελλάδα με Τl1 μεγάλrι ποικιλία

μικροκλιμάτων και φυσικών συνθΊΊκών. Ειδικότερα σι περιπτώσεις

υποτροπικών καλλιεργειών φαίνεται να προσφέρουν κάποιες προοπτικές, αν

και δεν έχουν διερευν:ηθεί πλίιρως οι δυνατότ:ητες.

Γενικστερα στο στοιχείο του «διαφορετικού» για την ελλ:ηνικίι

παραγωγίι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερ:η σημασία, αφού λείπουν οι προΟποθέσεις

ανταγωνισμού στα ίδια προϊσντα που παράγονται σε μεγάλες ποσότ:ητες σε

άλλες χώρες και κάτω από ευνοϊκότερες διαρθρωτικές συνθίικες.

Στο χώρο του «διαφορετικού» εντάσσονται και οι «οργανικές»

καλλιέργειες, δ:ηλαδίι :η παραγωγίι προϊόντων χωρίς τ:η χρησιμοποί:ησ:η

χ:ημικών (λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων). Για τα προϊόντα αυτά φαίνεται να

διαμορφώνεται με τ:ην πάροδο του χρόνου μια ξεχωριστίι αγορά για

απαιτ:ητικούς καταναλωτές, που ενδιαφερσμενοι για τ:ην υγιεινrι διατροφίι

τους είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν υψηλότερες τιμές. Στις περιπτώσεις

αυτών των προϊσντων :η διασφάλισ:η της παραγωγής βάσει προδιαγραφών

αποτελεί ουσιώδη στοιχείο, σπως και :η διασύνδεσ:η με τις ειδικές αγορές

διάθεσ:ης.

Γενικότερα οι αναζ:ητίισεις νέων κατευθύνσεων για τ:ην ελληνικίι

γεωργικίι παραγωγίι είναι χρήσιμο να στραφούν σε προϊσντα σ:ημα ντικίις

αξίας από μικρίι εδαφική επιφά νεια, αφού οι περιοριστικοί παράγοντες είναι

το έδαφος και το αρδευτικό νερό, που αξιοποιούν τα χαρακτ:ηριστικά του

μεσογειακού κλίματος. Είναι ευνόητο ση οι οποιεσδίιποτε νέες κατευθύνσεις

δε θα τεθούν στ:ην υπ:ηρεσία του μεγαλύτερου αριθμού των παραγωγών, οι

οποίοι υπσκει νται στους περιορισμούς των μικρών εκμεταλλεύσεων και τ:ης

περιορισμέν:ης απασχόλησης και εποχικστητας που χαρακτηρίζει τ:η φυτικίι

παραγωγ:η.
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Η αναζήττιση συμπλτιρωματικών και εποχικά συνδυαζόμενων

απασχoλiισεων θα αποτελέσει αναγκαία διέξοδο για σημαντικό αριθμό

παραγωγών, ως τρόπος συμπλήρωσης του εισοδnματός ταυς. Μεταξύ των

διεξόδων που ενισχύονται από ΚΟΙνοτικά προγράμματα είναι και ο

συνδυασμός της γεωργικής δρασΤl1ρισΤl1τας με αγροτοτουρισμό, βιοτεχνία και

προστασία και συντΤιρτιση του φυσικοί> περιβάλλοντος, που για την ελληνική

πραγματικόΤl1τα αποτελούν εφικτές κατευθuvσεις σε πολλές περιπτώσεις.»

(ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κ., 1993, σ.226 - 227)

Η ελαιοκαλλιέργεια και η κτηνοτροφία, που είναι σι δύο κατεξΟΧtlν

τομείς στtΊριξτις της οικονομίας τrιζ ενδοχώρας, δεν αναμένεται να οτιμειώσουν

σημαντικές εξελίξεις. Η ΠΟλΙΤΙΚtl ττις ΕΕ δεν ευνοεί την περαιτέρω επέκτασn

τnς ελιάς. Από τnν άλλn μεριά, n τεχνολογικές βελτιώσεις που εφαρμόζονται

στnν περιοχή αφορούν κύρια τον τρόπο συλλογής του καρπού, με βασικό θετικό

αποτέλεσμα τn μείωσn τnς απαιτούμενnς εργασίας σε περιόδους αιχμrις. Η

άσκnσn τnς κτnνοΤΡΟφικrις δραστnριότnτας (αιγοπροβατοτροφία) με

παραδοσιακούς τρόπους και τεχνικές, εξασφαλίζει υψnλές τιμές των

προϊόντων αυτών στnν αγορά, αλλά προς το παρόν λειτουργεί ανασταλτικά

στnν παραπέρα ανάπτυξή τnς.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψn και τις νέες πολιτικές τnς Ε.Ε-, πρέπει να

επισnμανθεί n σnμαντικ'ή συμβOλrι τόσο τnς ελαιοκαλλιέργειας, όσο και τnς

αιγοπροβατοτροφίας (ως παραγωγικά συστήματα) στn διαχείρισn του χώρου.

Εδώ θα πρέπει να εντοπιστεί ένα πρόβλnμα αναφορικά με τnν ιδιότnτα τnς

οικογένεια ως παραγωγική μονάδα, n στrιριξn τnς οποίας είναι ζωτικής

σnμασίας για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, δεδομένου ότι ο

προσανατολισμός τnς Ε-Ε. είναι να επιδοτ'ήσει τους κατά κύριο επαγγελμα

αγρότες με αποτέλεσμα τον κίνδυνο περαιτέρω εγκατάλειψnς του χώρου

οποίου n διαχείρισn σ'ήμερα γίνεται συχνά από καλλιεργnτές που δεν είναι

κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι καλλιεργnτές αυτοί είναι πολλές φορές

μετανάστες με καταγωγή τnν περιοχή μελέτnς, οι οποίοι με το κίνnτρο των

επιδοτήσεων διατnρούν τις καλλιέργειές τους. Ο προσανατολισμός αυτός τnς

Ευρωπαϊκής Ένωσnς δεν έχει λάβει υπόψn τις ιδιαιτερότnτες του κάθε

κράτους μέλους, και είναι στο Ελλnνικό κράτος να τονίσει τις συνθήκες

εκείνες που καθιστούν αναγκαία μια διαφορετική αντιμετώπισn του

ζnτrιμαΤΟς αυτού για τον αγροτικό χώρο.

Όσον αφορά τις καλλιέργειες υπό κάλυΨ11, οι εκτάσεις μέσα στnν

περιοχή αναδασμού που αρδεύονται είναι περίπου 1400 στρέμματα, ενώ το
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σύνολο της έκτασης φτάνει τα 2.700 στρέμματα και επιπλέον υπάρχει

οnμαντικΤι διαθέσιμη έκτασn (Δυτικά και Βόρεια), 11 δυνατότιιτα επέκτασης

των υπό κάλυΨl1 καλλιεργειών θα μποροuσε θεωρητικά να διπλασιαστεΙ

Εξάλλου και 11 αγορά των πρώιμων οπωροκιιπευτικών φαίνεται ότι επιτρέπει

την περαιτέρω επέκτασή τους. Ανασταλτικοί παράγοντες για Τl1ν επέκταση

αυτή, είναι 11 ποσόΤl1τα διαθέσιμου νερού για άρδευση. Παρ όλες τις μελέτες και

έρευνες που έχουν πραγματοποιτιθεί στον ποταμό Πελεκανιώττι για αύξηση

της παροχής που υδρομαστεύεται σrιμερα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει κατορθωτό.

Υπάρχουν όμως, όπως προαναφέρθηκε, και άλλες λύσεις για εξασφάλισn νεροι)

για άρδευσn, παραδείγματος χάριν 11 κατασκευίι υδατοδεξαμενών σε σημεία

που καταλήγουν εποχιακά ρέματα. Εξάλλου, στην κατεύθυνσΊΊ εύρεσΊΊς νέων

αποθεμάτων νερού για άρδευσΊΊ, σΤΊΊν περιοχ-ή του αναδασμού, ι(ι νείται και το

έργο ΤΊΊς λιμνοδεξαμενής Κουντούρας, έργο το οποίο θα γίνει από τον

ο.Α.Δ Υ.Κ και είναι ενταγμένο στο π.Ε.π. 1994-1999 με προϋπολογισμό 0,8 δις

δραχμές.

ΕπίσΊΊς, υπάρχουν δυνατόΤΊΊτες εκσυγχρονισμού των καλλιεργειών

υπό ι(άλυψη, με νέες σύγχρονες μεθόδους όπως είναι n υδροπονικ1ι μέθοδος, n

οποία εξασφαλίζει τόσο οικονομία νερού όσο και μεγαλύτεΡΊΊ αποδοτικότητα

απ ότι οι σΊΊμερινές μέθοδοι. Οι μέθοδοι που ΧΡΊΊσιμοποιούνται σ-ήμερα είναι

πλέον «παραδοσιακές» στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών και των

δυνατοτΤΙτων που αυτές προσφέρουν.

Στο σΊΊμείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και οι περαιτέρω

δεσμεύσεις που υπάρχουν για ΤΊΊν ανάπτυξΊΊ του πρωτογενΤΙ τομέα. Αυτές

αφορούν ΤΊΊν προστασία και ΤΊΊ διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι νέες

πολιτιl(ές ΤΊΊς Ευρωπαϊκ-ής ΈνωσΊΊς αλλά και ΤΊΊς Ελλάδας

προσανατολίζονται προς αυτόν τον τομέα. Προτείνονται, για ΤΊΊν ανάπτυξΊΊ

ΤΊΊς γεωργίας n ΧΡΊΊσιμοποίΊΊσΊΊ πρακτικών οι οποίες να είναι λιγότερο

ρυπαντικές τι να κάνουν χρΤΙση λιγότερων συντελεστών παραγωγΤΙς και

ενθαρρύνεται n βιολογική γεωργία.

ΕπίσΊΊς, προωθούνται οι εναλλακτιl(ές παραγωγές, n διαχείρισΊΊ των

δασών, n αξισποίΊΊσΊΊ των τοπικών ενεργειακών πόρων καθώς και η αύξΊΊσΊΊ

των εσόδων από πόρους εκτός ΤΊΊς παραγωγιl(-ής δρασΤΊΊριόΤΊΊτας του

πρωτογενΤΙ τομέα, με διάφορες μορφές «πράσινου» τουρισμού.

«Η «διαρκΤΙς» ανάπτυξΊΊ συνεπάγεται ένταξΊΊ των περιβαλλοντικών

θεμάτων στις στραΤΊΊγικές ΤΊΊς οικονομικΤΙς ανάπτυξΊΊς. Ένας σΊΊμαντικός

στόχος για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Τρεις ουσιώδεις στραΤΊΊγιl(ές
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έχουν ήδrι δοκιμαστείμε επιτυχία στον τομέα ττις οικονομικής ανάπτυξΊΊς, με

σεβασμό στο περιβάλλον:

Ο 11 α νάπτυξη κατά περιοχή, έννοια που βρίσκεται στη βάση ττις

κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER. Διαπιστώνεται ατι για να

συμβιβαστεί το περιβάλλον με τους οικονομικούς στόχους,

επιβάλλεται τι (αποδέσμευστι από ΤΊΊν περιφέρειω> και 11

προσαρμογή τ/ς στραττιγικής στα ιδιαίτερα χαρακττιριστικά των

διαφόρων περιοχών. Με βάσΊΊ αυτές τις ιδιομορφίες πρέπει να

αναληφθεί ευθύνrι. Αυτό συνεπάγΕται, μεταξύ άλλων, μια καλή

γνώσΊΊ των θετικών και των αρνtΊΤΙKών στιμείων ττις περιοχίις, μια

δυνατόΤl1τα καινοτομίας και ΤΊΊν ύπαρξτι μιας δομής που έχει ττι

δυνατόττιτα να ενθαρρύνει και να παρακολουθεί τις πρωτσβουλίες.

Οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς διαδραματίζουν έναν κεντρικό

ρόλο σε αυτό

ο η προώθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων με σεβασμό

στο περιβάλλον: n ζΤΙΤΊΊσΊΊ για «φυσΙKά~, προϊόντα και «καθαρέρ)

τεχνολογίες πρόκειται να αυξΊΊθεί σΊΊμαντικά κατά τα προσεχΤΙ έτΊl,

ενώ περιβαλλοντικοί κανόνες που θα είναι όλο και περισσότερο

αυσΤΊΊροί πρόκειται να επιβληθούν τόσο στις μονάδες γεωργικΤΙς

εκμετάλλευσΊΊς, όσο και τις βιομΊΊχανικές επιχειρΤΙσεις. Η έννοια

του περιβάλλοντος, φαινομενικά περιοριστικΤΙ, μπορεί να ανοίξει

νέες προοπτικές, δrιλαδΤΙ rι ΧΡΊΊσιμοποίΊΊσΊΊ των καθαρών

τεχνολογιών παρέχει μακροπρόθεσμα συγκριτικά αποτελέσματα

και τα φυσιι(ά προϊόντα εξασφαλίζουν αλο και μεγαλύτερα μερίδια

τrις αγοράς.

Ο η διάδοση της τεχνογνωσίας: καμιά διαρκΤΙς ανάπτυξΊΊ δεν

μπορεί να γίνει χωρίς εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Ως εκ τούτου,

είναι απαραίτrιτo να εφαρμοστούν συστΤΙματα μεταφοράς γνώσεων

και εμπειρίας που παρέχουν ΤΊΊ δυνατότrιτα ενσωμάτωσΊΊς τrις νέας

τεχνογνωσίας στ/ν ορθολογικΤΙ διαχείρισrι του περιβάλλοντος και

των πόρων. Σε τοπικα επίπεδο είναι απαραίτrιτrι rι διάθεσΊΊ

συγκεκριμένων πλrιρoφoριών σχετικά με την Kατάστασrι του

περιβάλλοντος και των πόρων και n διαβίβασΤΙ τους στον τοπικό

πλrιθυσμό και τους καταναλωτές έτσι ώστε να κατανοούν τrιν

υφιστάμενrι αλλrιλεξάΡΤΊΊσΊΊ μεταξύ του περιβάλλοντος, των
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οικονομικών δραστηριοτήτων και της τοπικής κοινΟτητας.»

(Hummelbrunner,1994).

2.2. Τάσεις - Προοπτικές του Δευτερογενή Τομέα

Οι τάσεις - προοπτικές του δευτερσγενrι τομέα σΤΊΊν περισχΤι μελέτης

δε μπορούν παρά να ταυτίζονται με τις τάσεις - προοπτικές των μικρομεσαίων

επιχειρ'ήσεων γενικότερα (ΜΜΕ), και μάλιστα των μικρσεπιχειρ'ήσεων,

δεδομένου ότι σε όλες τις επιχειρ'ιΊσεις στην περιoχiι δεν μπορεί κανείς να βρει

κάποια που να απασχολεί πάνω από 10 εργαζόμενους. Οι γενικές εξελίξεις στο

χώρο των ΜΜΕ έχουν ως εξiις:

«Η οικονομική θεωρία στις δεκαετίες του '50 και του '60 τόνιζε τα

πλεονεΚτ1Ίματα των μεγάλων επιχειρΤΙσεων, λόγω ΤΊΊς εκμετάλλευσης των

οικονομιών κλίμακας. Περίμενε κανείς τότε ότι σι πολυεθνικές επιχειρΤΙσεις

θα κυριαρχούσαν πάνω στην ευρωπαϊκΤι αγορά χάρη στις διαρθρώσεις τους που

επέτρεπαν κεντρικΤι διαχείριση και σχεδιασμό της παραγωγΤΙς και της

διανομΤΙς σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Υποτιμούνταν έτσι οι δυνατότητες

προσαρμογΤΙς και καινοτομίας των ΜΜΕ.

Μόνο μετά την πετρελαϊκΤι κρίση του 1973 και κατά την περίοδο της

οικονομικΤις ύφεσης που την ακολούθησε ανακαλύφθηκε πόσο σημαντικΤι ΤΙταν

η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικστητας για την

προώθηση της καινοτομίας τrις οικονομίας. Συγχρόνως εκτιμΤΙθηκε

περισσότερο ο ρόλος των ΜΜΕ στη ζωτικότητα της οικονομίας και

επανεξετάστηκαν τα πλεονεκτΤΙματα και τα μειονεκτΤΙματα των διαστάσεών

τους.

Οι εργασιακές σχέσεις είναι καλύτερες στις μικρές παρά στις μεγάλες

επιχειρΤΙσεις, πράγμα που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος

παραγωγΤΙς. Τέλος, και κυρίως λόγω της απλότητας της διαχείρισΤΙς τους, οι

ΜΜΕ είναι πιο ευέλικτες από τις μεγάλες επιχειρΤΙσεις και αυτό είναι

σημαντικό πλεονέκτημα, σταν γνωρίζουμε ότι όλο και μικραίνει ο κύκλος των

προϊόντων.

Για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα τrις ενιαίας αγοράς, οι

ΜΜΕ πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθΤικες. Για τις μεσαίες ιδίως

επιχειρΤΙσεις αυτΤΙ η προσαρμογΤΙ μπορεί να είναι ζτιτrιμα ζωτικό. Πράγματι, οι

μεσαίου μεγέθους επιχειρΤΙσεις αισθάνονται τις επιδράσεις του διεθνοuς

ανταγωνισμού πολύ πιο έντονα από τις μικρές επιχειρΤΙσεις. Αυτές οι

τελευταίες είναι περιχαρακωμένες στις τοπικές αγορές nκαι προσαρμόζονται
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πιο εύκολα στα γούστα μιας ορισμένιις πελατείας, 11 οποία δεν ενδιαφέρει τις

μεγάλες επιχειρtΊσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στοχεύουν κυρίως στα

προϊόντα μεγάλης κατανάλωσης, τα οποία παράγονται από μεσαίες

επιχειρrισεις για τις εθνικές αγορές.

Οι ΜΜΕ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις δυνατότητες

χρηματοδότησης στα πλαίσια της κοινοτιl(ΤΙς διαρθρωτικής ΠOλΙΤΙKtΊς ο

κανονισμός σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

προβλέπει τιι χρηματοδΟΤΙΙΩΊ ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων που

επιτρέπουν τη δτιμιουργία Τι τη διατήΡl1σΊΊ μόνιμων απασχολήσεων. Ειδικότερα

προβλέπει μια σειρά μέτρων που προορίζονται να ενισχύσουν τις τοπιl(ές

πρωτοβουλίες ανάπτυξτις και τις δραστηριότητες των ΜΜΕ, ΤΊΊν ενίσχυσΊΊ των

υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, ΤΊΊ μεταβίβασΊΊ τεχνολογιών,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων της πληροφορικής και ΤΊΊ βελτίωση της

πρόσβασης των ΜΜΕ στις χρηματαγορές.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επιχειρήσεων και Καινοτομιών, ένα άλλο

δίκτυο που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή, με δημόσιους και ιδιωτικούς

εταίρους αποβλέπουν στη δΊΊμιουργία και στην επέι(ταση επιχειρήσεων

παρέχοντας πλήρη προγράμματα υπηρεσιών (εκπαίδευσΊΊ, ΧΡΊΊματοδόΤΊΊση,

μάρκετινγκ, μεταβίβασΊΊ τεχνολογιών ι(λπ) στις ΜΜΕ θέλουν να

πραγματοποιήσουν σχέδια που βασίζονται σε τεχνολογιι(ές καινοτομίες. (Ένα

τέτοιο Κέντρο βρίσκεται σΤΊΊν πόλΊΊ των Χανίων).

Μετά από ΤΊΊν αναγνώρισΊΊ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του

Εδιμβούργου του Δεκεμβρίου του 1992 της σΊΊμασίας των ΜΜΕ για την

αναθέρμανση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχολήσεων, το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο ΤΊΊς Κοπεγχάγης του Ιουνίου 1993 αποφάσισε να ελαφρύνει το βάρος

των ΜΜΕ από τα υψηλά επιτόκια. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός

χρηματοδοτεί επιδοτιiσεις επιτοκίων μέχρι 3% για πέντε χρόνια, για σχέδια

των ΜΜΕ που δημιουργουν απασχολ';σεις.» (ΜΟΥΣΗΣ,Ν,(1994), σ.359-360, 368

369)

Οι παραπάνω πολιτικές και δράσεις στα πλαίσια ΤΊΊς Ε.Ε. έχουν αποβεί

ιδιαίτερα θετικές για τις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα, οι οποίες τις

εκμεταλλεύτηκαν.

Στην περιοχή μελέτης, οι μιιφές βιοτεχνικές μονάδες συνδέονται σε

μεγάλο βαθμό με ΤΊΊ γενικότερη φυσιογνωμία ΤΊΊς οικονομίας στην περιοχή.

Έχουν μεγάλΊΊ σύνδεσΊΊ με τον πρωτογενή τομέα (ελαιοτριβεία και
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τυροκομεία), με την κατοικία και τα τουριστικά καταλύματα (επιχειρt'1σεις που

απευθίΙνονται στην οικοδομή και τα έπιπλα). Γενικότερα μπορούμε να πούμε

ότι υπάρχει μια εσωστρέφεια στην αγορά στnv οποία απευθύνονται. Με

εξαίρεσn μια επιχείΡl1σn εμφιάλωσης αναψυκτικών και νεροί> που υπάρχει στα

Τεμένια, όλες οι άλλες απευθύνονται στην τοπική αγορά.

Μόνο μέσα από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνονται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατόν να διευρυνθούν οι δρασΤl1ριότητες των

βιοτεχνικών μονάδων τnς περιοχής. Η πρωτοβουλία LEADER, τnv οποία

αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, δίνει δυνατστrιτες εφαρμογής

καινοτομιών αφενός και αφετέρου εκμετάλλευσης των τοπικών πόρων.

Ουσιώδες είναι να τεθούν τα τοπικά προϊόντα υπό προδιαγραφών (ποιότητας

και τυποποίησης) τέτοιων ώστε να καταφέρουν να ξεφύγουν από τα στενά όρια

της τοπικής αγοράς. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσα από τα Ευρωπαϊκά

προγράμματα με την επιδότηση εκσυγχρονιστικών ενεργειών και

συσκευαστηριων.

2.3. Τάσεις - Προοπτικές του 'Fριτογεvη Τομέα - Τουρισμού

Στην περιοχή μελέτης, οι δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού είναι

ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η συνεχής ανοδική πορεία δεν φαίνεται ότι θα

ανακοπεί στο άμεσο μέλλον. Aυτrι η ανOδΙKrι πορεία οφείλεται στην

πολυμορφία και την ομορφιά του τοπίου. Επίσης, η περιoχrι δεν έχει ακόμη

κορεστεί όπως ο βόρειος άξονας του νομού Χανίων, πράγμα που αποτελεί ένα

επιπλέον θετικό παράγοντα στο νέο διαμορφούμενο πρότυπο τουρισμού.

Επιπλέον, η πρόσφατα διαφαινόμενη τάση για διασπορά του τουρισμού, πέρα

από την περιoχrι της Παλαιόχωρας, μάλλον θα συνεχιστεί, επικουρούμενη και

από τις επιδoτrισεις για τη δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων και

εξυπηρετήσεων.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την τουριστική ανάπτυξη της

περιoχrις πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προοπτικές που διαγράφονται με

τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει η Εταιρεία Ανάπτυξης Σελίνου

(τουριστική αξιοποίηση έκτασης 444 στρεμμάτων την οποία έχει αγοράσει

δίπλα στις εκβολές του Πελεκανιώτη,δρομολόγησηπλοίου από Παλαιόχωρα

προς τη Σούγια, Ελαφόνησο,Αγία Ρουμέληκαι Γαύδο), καθώς επίσης και έργα

ΤOυρισΤΙKrις υποδομ'ής που έχουν σχέση με τη βελτίωση της

προσπελασιμότητας της περιοχης και με το υπό Kατασι<ευrι καταφύγιο

τουριστικώνσκαφών.
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Το ζl1τούμενο όμως δεν είναι 11 αυτόνομ11 ανάπτυξτι του τουρισμού,

αλλά τι διαδικασία ανάπτυξiις του, σε σχέση με τις αντίστοιχες διαδικασίες

των άλλων δραστηριοτήτων και ττι δημογραφία της περιοχής. Η ανάπτυξη του

τουρισμού, ως δρασττιριότιιτα ενταγμένης σε ένα σίιστημα

πολυδραστιιριόττιτας και πολυαπασχόλησης, εμφανίζεται ως απαραίΤT\Τrι

πλέον επιλογΤι για μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που αποσκοπεί σΤl1

συνολική και ολοκληρωμέντι ανάπτυξη, παράλληλα με τιιν κοινωνική και

χωρική συνOΧrι Τl1ς περιοχής.

Παράλληλα, κρίσιμο ζήτ'ημα είναι να διαΤl1ριΊσει 11 περιοχή τrιν

ιδιαίτερη φυσιογνωμία της (καθαρΤι και tΊσυΧl1 θάλασσα, ευχάριστο τοπίο,

ορεινός όγκος με παραδοσιακό ιστό, φαράγγια και διαδρομές περιπάτου

κατάλληλες για φυσιολάτρες κλπ) και να οργανωθεί έτσι ώστε να προσφέρει

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Μόνο τότε, αKόμrι και μέσα από τα διεθνή

τουριστικά κυκλώματα, θα μπορέσει να διεκδικήσει σταθερtΊ και ανερχόμεντι

δΙKtΊ ττις πελατεία.

Στο διεθνή τουρισμό επικρατούν tΊδrι ολιγοπωλειακές συνθήκες

(επιχειρtΊσεις με διεθνtΊ εμβέλεια και με δικές τους αεροπορικές εξυπτιρετtΊσεις

νοικιάζουν σε ετtΊσια βάση oλόKλrιρες περιοχές και εξασφαλίζουν πακέτα

τουρισμού και αναψυχής). Οι περιοχές που ακολουθούν συμβατικό τρόπο

τουριστικής ανάπτυξης κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιαιτερότrιτα και

αυτοτέλειά τους (τη δική τους πελατεία επομένως) και να υποκύψουν στrιν

πλtΊρη κυριαρχία των διεθνών ομίλων.

Τότε όμως είναι εύκολα υποκαταστάσιμες και το μόνο που τους

απομένει είναι το χαμηλό κόστος. Αλλά το κόστος που συνδέεται με τις

αμοιβές (ανθρώπων - γης και δεσμευμένου κεφαλαίου) δε μπορεί να μειωθεί στα

επίπεδα των ανταγωνιστών (χώρες πραγματικά χαμηλού κόστους που

αρχίζουν να παρουσιάζουν ζωηρό τουριστικό ενδιαφέρον). 'Ετσι η συμπίεση του

κόστους oδrιγεί στην υποβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών. Αυτός ο φαύλος κύκλος κλείνει με το σχετικά γρήγορο κορεσμό

τrις περιoχtΊς.

Συνεπώς είναι απαραίττιτο να διαττιρηθεί ο χαραKτtΊρας του τουρισμού

στrιν περιoχtΊ μελέτης, και ενδεχομένως να αναβαθμιστεί σε κάποιους τομείς,

παρέχοντας υψτιλών προδιαγραφών τουριστικές υπηρεσίες, ώστε να μπορέσει

να αντεπεξέλθει στο διεθνtΊ ανταγωνισμό.
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2.4. Εντοπισμός προβλημάτων στην παραθαλάσσια ζώνη

24.1. Tιuές=

Ο δυναμισμός της τοπικΤΙς οικονομίας της παραθαλάσσιας ζώνης

δτιμιουργεί έντονες πιέσεις. Η εντατικοποίιισΤ1 των χρήσεων γης (εντατική

καλλιέργεια, τουρισμός) έχει δτιμιουργήσει σπανιότητα ανεκμετάλλευτnς γης

τι οποία εκφράζεται με υψηλές τιμές. Από το 1980 και μετά παρατηρείται μια

θεαματική τάση ανόδου των τιμών αστικής γrις στην περιοχή Παλαιόχωρας,

ενώ επίσης εντυπωσιακή είναι και τι άνοδος των τιμών αγροτικΤις γης στην

περΙOΧrι Κουντούρας.

Όμως, τι ανάπτυξη των θερμοκηπίων έχει ως αποτέλεσμα τrι μείωση του

ρόλου τnς γης ως συντελεστή παραγωγής σε σχέση με τους άλλους δύο που

αντίθετα ενισχύονται (κεφάλαιο, εργασία). Έτσι, παρόλη Τl1ν αξιοποίτιση της

περιοχής Κουντούρας (αναδασμός, άρδευσrι) με τnν ανάπτυξn των

θερμOKrιπίων, n αξία γnς δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτrι τnς τoυρισΤΙKrις

χρήσnς, εκτός αν n ζrιτnσn για γεωργική χρήσn είναι πολύ μεγάλn.

Ανάλογn σnμασία έχει n ζωnρή ζrιτnσrι στέγrις. Πολλές από τις

δnμόσιες υπrιρεσίες είναι υπό έξωσn για ιδιόχρnσn ενώ για 132 ιδιοκτnσίες

στον οικοδομικό συνεταιρισμό που δrιμιoυργήθηKε υποβλήθηκαν 250

τουλάχιστον αιτήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής τιμές γης!:

=> Κουντούρα: εντός αναδασμού, 1,5 έως 3 εκατ. το στρέμμα (με τάση ανόδου 10%

το χρόνο).

=> Κουντοuρα: εντός αναδασμού και παραλιακά, τουλάχιστον 3 εκατ. το

στρέμμα.

=> Κουντούρα: εκτός αναδασμού, 500 χιλ. - 1 εκατ. το στρέμμα ανάλογα με τrι

θέση.

=> Παλαιόχωρα: οι τιμές ανεβαίνουν αν είναι εντός ορίων ΓΠΣ και παραλιακά

και κυμαίνονται από 8 - 20 εκατ. δρχ. το στρέμμα.

1Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τιιν Ειδικn ΧωροταξικΤι Μελέτιι Κουντούρα - Παλαιόχωρα, Α'

φάση (Ιούνιος 19(2) και αφορούν τιμές 1992
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Να σrιμειωθεί ότι τι Εταιρεία Ανάπτυξτις Σελίνου αγόρασε 440

στρέμματα παραλιακά,ανάμεσαστ/ν Κουντοuρακαι την Παλαιόχωρα,έναντι

112 εκατ. δρχ-, περίπου 4 εκατ. το στρέμμα.

Οι τιμές Ύnς, τόσο στιιν περιοχή Παλαιόχωρας όσο και στην περιοχή

Κοuντοuρας, επηρεάζονται από ττι θέσrι της ιδιοκτησίας ως προς τrι θάλασσα,

από ττι θέα, από το αν βρίσκονται εντός tΊ εκτός ΓΠΣ, εντός ή εκτός αναδασμοu,

σε αρδευOμενrι tΊ μη περιοχή κλπ. Ας σημειωθεί όμως ότι τι χωριιτικοττιτα της

Παλαιόχωρας στην έKτασrι των 93 ha, με μέση μικτή πυKνότrιτα μόνιμου και

εποχιακοί> πληθυσμοί> τrι 011μερινή, δnλαδiι 150 άτομα ανά ha, φτάνει τα 14.000

άτομα, αριθμό που δεν προβλέπεται να ξεπεραστεί στο άμεσο μέλλον.

24.2 ΟικιστικάπΡοβλώιατασΤΌΥπι:;ριοχύKOOVfQIjoα,

ΟριοθεΤ11μένος οικισμός στ/ν περιοχ'ή Κουντούρας δεν υπάρχει.

Εμφανίζεταιαπογραφικάτο 1951 ως Γιαλός (18 κάτοικοι), που rι εξέλιξ'ή του τα

απογραφικά έτ/ 1961 - 1971 - 1981 είναι αντίστοιχα 8, 26, 188 κάΤΟΙΚΟL

Παράλλτιλα εμφανίζονται το 1981 τι Κουντούρα (67 κάτοικοι) και τι Αγία

ΚυριακιΊ (38 κάτοικοι). Το 1991 οι οικισμοί αυτοί καταγράφονται σαν

Κουντούρα με 559 κάτοικους.

Ουσιαστικά παίρνει υπόσταστι ως πλτιθυσμιακιΊ συγκέντρωστι μετά το

1974 που έγινε ο αναδασμός. Οι κατοικίες (215 κτίσματα) απαντώνται

διάσπαρτες σε όλτι ττιν έκταστι του αναδασμού, δίπλα στα θερμοκ'ήπια και

συνδυάζονται σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως στο παραλιακό τμ'ήμα, με

ενοικιαζόμενα δωμάτια στο δεύτερο όροφο.

Δεδομένου ότι ούτε απαγόρευστι αλλαγιΊς ΧΡιΊσrις nδόμrιστις υπάρχει

στrιν περιοχιΊ του αναδασμού (που χαρακττιρίζεται αυτομάτως και ως γη

υψηλιΊς παραγωγΙKότrιτας) και παράλληλα δεν υπ'ήρξε πρόβλεψτι για

οικιστικιΊ εγκατάσταση, ο καθένας κτίζει στο αγροτεμάχιό του με ττι

νομοθεσία ττις εκτός σχεδίου δόμrισrις με αρτιότrιτα τα 4 στρέμματα. Κατά

μιΊκος μάλιστα του κεντρικού δρόμου, που είναι χαραKτrιρισμένoς ως

κοινοτικός, rι αρτιόττιτα περιορίζεται στα 2 στρέμματα.

Έτσι, rι εικόνα που παρουσιάζει τι περιοχιΊ τrις Κουντούρας είναι ένα

συνονθύλευμα θερμοκτιπίων, κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων.

ΣυγKΡOτrιμένo τμ'ήμα οικισμού δεν υπάρχει. Η μεγαλύτερτι πυKνότrιτα

εμφανίζεται κατά μιΊκος τrις κοινοτικ'ής οδού σε δύο βασικά στιμεία: α) στο μέσο

περίπου ττις έKτασrις του αναδασμού που βρίσκεται και το ΔrιμαρχείO, ο ΤΟΕΒ,

ένα βενζινάδικο και δύο καταστιΊματα, β) προς το ανατολικό όριο του ΔιΊμου
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σΤΊΊν περιοχή Γιαλός που συγκεντρώνει τα περισσότερα τουριστικά

παραθεριστικά κτίσματα.

Μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων, περιτριγυρισμένο από θερμοκήπια,

έχει κτιστεί πρόσφατα σχολείο, όπου λειτουργεί διθέσιο δΊΊμοτικό με SO παιδιά

και νl1πιαγωγείο. Άλλος εξοπλισμ6ς δεν υπάρχει και για oπoιαδiιπoτε άλλτι

εξυΠllρέττιστι οι κάτοικοι ττις Κουντούρας απευθuνονται σττιν Παλαιόχωρα.

Άναμφίβολα 11 Κουντούρα ως οικισμός - αν μπορεί να χαρακτηριστεί

ως τέτοιος - είναι πολύ υποβαθμισμένος.

24.3 ΈρευΥαιιεταφoaά~π.;"yoloyia,

Με βάσΊΊ τιιν ανάλυσΊΊ, τα κύρια προβλήματαγια Τl1ν εισαγωγή νέων

τεχνολογιών σΤΊΊν περιοχή των καλλιεργειών υπό κάλυψη, είναι 11

χρτιματοδόΤl1σ11 και 11 τυποποίηση των προϊόντων. Η εvnμέρωσl1 για τα νέα

προϊόντα θεωρείται στι γίνεται σχετικά ικανοποιτιτικά μέσω των δτιμόσιων

και ιδιωτικών φορέων (Γεωπόνοι), ενώ τι διάλυστι συνεταιρισμοί> των

παραγωγών για τυποποίτιστι των προϊσντων πιθανόν να αναδεικνuει ττιν

ανάγκτι ενός φορέα συντονισμοί> για ττι διαχείριστι των παραγσμενων

προϊόντων σττιν περιοχή.

3. ΠΡΟΤΑΣΕIΣΣΤΡΑΤΗΓιΚΗΣ- ΈΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εδώ θα επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τον τρόπο που αντιδρά ο

πλτιθυσμός ττις «ενδοχώρας», του εσωτερικοί> τμήματος ττις περιοχής μελέττις

στις αλλαγές των παραγωγικών συσττιμάτων (Μετανάστευστι προς ττιν

παραθαλάσσια περιοχή, πολυδρασττιριόττιτα) καθώς επίσης και τις ζώνες που

δτιμιουργουνται μέσω των διαφοροποιήσεων των δρασττιριοτήτων και των

μετακινήσεων του πλτιθυσμού.

Ο πλτιθυσμός των οικισμών που βρίσκονται κοντά σττιν παραθαλάσσια

περιοχή (Δήμος Πελεκάνου και Κοιν. Παλαιόχωρας) φαίνεται ότι μετά το 1970

μετακομίζει στ/ν παραθαλάσσια περιοχή. Η παραθαλάσσια περιοχή

υποδέχεται επιπλέον νέους μόνιμους κάτοικους από γειτονικές περιοχές. Η

αναδιάταξτι του πλτιθυσμοί> στο χώρο και τι υπερβάλλουσα ελκυστικόττιτα ττις

παραθαλάσσιας περιοχής προσδιορίσττικε από τις εξελίξεις που

συντελέσΤ1Ίκαν στις βασικές δρασττιριόΤ1Ίτες στις οποίες κυρίως σττιρίζεται τι

οικονομία: θερμοκήπια και τουρισμός.
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Η οικονομία τnς παραθαλάσσιας πεΡΙΟΧl1ς, όπως έχει αναλυθεί

παραπάνω, έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά και χαρακτηρίζεται από πλΤιρτι

απασχόληση του ενεργού πλτιθυσμού ττις περιοχής και από ικανοποιητικό

οικογενειακό εισόδΊΊμα. Στιμασία έχει το γεγονός ότι ενδείξεις πραγματικής

ανεργίας δεν παραττιρούνται. Αντίθετα 11 μόνιμτι παρουσία ξένων εργαζομένων

(Ελλήνων και αλλοδαπών) και 11 εμπειρική παρατήρηση δεν αφ'ήνουν

περιθώρια αμφιβολίας ως προς την πλήρη απασχαληση του ενεργού

πλτιθυσμοU.

Επιπλέον, τα οιιωγενειακά εισoδiιματα πρέπει να ειναι σαφώς

ικανοποιητικά. Ο μέσος κλήρος στrιν ενδοχώρα εκτιμάται ότι αποδίδει τρεις

τόνους λάδι Τι 3.000.000' δρχ. το χρόνο. Η ετήσια στρεμματική απόδοση των

θερμοκηπίων φτάνει μέχρι και τα 4.000.000 δρχ. ακαθάριστο εισόδημα. Ως προς

τον τουρισμό ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο αποδίδει 300 - 350 χιλ. δρχ. το χρόνο,

ενώ ο ετrισιoς τζίρος Τl1ς παραθαλάσσιας πεpΙOχrις εκτιμάται σε 2,5 δις δρχ.

περίπου. Παρά τις όποιες ετrισιες διακυμάνσεις 11 ποικιλία των δυνατών

συνδυασμών φαίνεται ότι εξασφαλίζει ΙKανoπoιrιΤΙKό οικογενειακό εισόδl1μα

για Τl1 μέσrι οικογένεια.

Σuμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι ίδιες βασικές οικονομικές

δρασΤl1ριόΤl1τες και rι εξέλιξή τους θα προσδιορίσουν τα πληθυσμιακά μεγέθη

και Τl1 διάταξή τους στο ορατό μέλλον. Η αξία Τl1ς γl1ς (για τουριστικές rι

θερμοκηπιακές χρήσεις), οι εισοδl1ματικές απολαβές και προσδοκίες, τα

κοινωνικά πρότυπα εργασίας και διαβίωσης αποτελοuν καθοριστικοuς

παράγοντες για Τl1 μελλοντική εξέλιξl1 Τl1ς περΙOΧrις.

Η εσωτερική μετακί νησl1 του πλl1θυσμού προς Τl1ν παραθαλάσσια

περιοχή δε σl1μαίνει οριστιι(ή εγι(ατάλειψη της ενδοχώρας. Επίσης, δε

φαίνεται να έχουμε αι(όμη φαινόμενα οριστιι(ής εγι(ατάλεΙΨl1ς των

δραστηpιoτrιτων του χώρου στην ορεινή ενδοχώρα λόγω ιωρίως Τl1ς επίδρασης

των επιδoτrισεων, αλλά και των δεσμών που διαΤl1ρεί πρώτη και rι δεύτερη

γενιά των μεταναστών με τιιν περιοχή.

J Όλα τα στοιχεία προέρχονται από την Ειδικιi Χωροταξικιi Μελέτη Κουντούρα - Παλαιόχωρα. Α'

φάση (Ιούνιος 1992) και αφορούν τιμές 1992
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Επιπλέον, το φαινόμενο της πολλαπλής απασχόλησης, στα πλαίσια

της ευρύτερτις οικογένειας, φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένο. Η

ενασχόλll0rι της τυπικής οικογένειας με παραπάνω από μία δραστηριστητες

(π.χ. ελιά και τουρισμός στην Koινoτrιτα Παλαιόχωρας, ελιά και θερμοκήπια

στο Δήμο Πελεκάνου, θερμοκήπια και τουρισμός στην παραθαλάσσια περιοχn,

ελιά και κτηνοτροφία στο Δήμο Κανδάνου) αποτελεί το γενικό κανόνα. Στrιν

ακραία αλλά όχι σπάνια περίπτωση τι ίδια οικογένεια απασχολείται με την

ελιά στην ενδοχώρα, με θερμοκήπια στην Κουντούρα και με τον τουρισμό στην

Παλαιόχωρα. Το φαινόμενο ττις συνδυασμένης απασχόλησης διευρύνεται

σταθερά και τι τυπική διάκριση, κυρίως ανάμεσα στον πρωτογεν'ή και

τριτογενή τομέα, χάνει τη σημασία της στ/ μικροκλίμακα της περιοχής.

Λόγω της πολυμορφίας και των ιδιαιτεροτήτων των διάφορων

περιοχών της περιοχής μελέτης κρίνεται απαραίτητο οι προτάσεις να μην

εξεταστούν μόνο για το σύνολο της περιοχής μελέτης, αλλά και κατά

μικροπεριοχές. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να προσδιορίσουμε τόσο

προτάσεις γενικής στρατηγικής για το σύνολο της περιοχής μελέτης, όσο και

προτάσεις που απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποπεριοχής.

Στην περιοχn μελέτης μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ομοιογενείς

μικροπεριοχές, με μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους κυρίως ως προς τη

μορφn των οικονομικών δραστηριοτήτων και της δημογραφικής δομής. Αυτές

οι μικροπεριοχές είναι:

α) Η παραθαλάσσια ζώνη. Στη ζώνη αυτή παρατηρείται έντονη

τουριστική ΡΟ1Ί και ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων εντατικnς μορφής

(καλλιέργειες υπό κάλυψη). Αυτά έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα την

πληθυσμιακή ανάπτυξη και την προσέλκυση, από την υπόλοιπη περιοχή,

ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως νέων σε ηλικία). Στη ζώνη αυτή ανήκουν ο

δήμος Πελεκά νου και η κοινότητα Παλαισχωρας.

β) Την κεντρική ζώνη. Στη ζώνη αυτή χωροθετείται το παραδοσιακσ

διοικητικό κέντρο της περιοχής. Η μορφή της οικονομίας της ζώνης αυτής

είναι σύνθετη, η σημασία της κτηνοτροφίας και των δενδρωδών καλλιεργειών

σημα ντική, ενώ οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και αρκετές από τις

βιοτεχνίες της περιοχής είναι χωροθετημένες στην Κάνδανο. Στη ζώνη αυτή

παρατηρείται διατήρηση του πληθυσμού και η μεταναστευτική έξοδος είναι

κάπως περιορισμένη σε σχέση με την ανατολική ζώνη. Η κεντρική ζώνη

αποτελείται από το δήμο Κανδά νου, τ/ν κοινότητα Πλεμενια νών, την
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κοινότητα Στροβλών, την ΚΟΙνόημα ΣαραιΩΙνας και τrιν κοινόττιτα

Κακοδικίου.

γ) Tnv ανατολική ζώνη_ Στην περιοχή αυτrι έχουμε έντονη

διαφoρoπoίrισIΊ τnς παραγωγιιοΙς δομής. Εκτός από τη μικρή τουριστική

ανάπτυξη σΤΙΊν παραθαλάσσια περιοχή τnς Σοuγιας, ΙΊ υπόλοιπιι περιοχΤΙ

εξαρτάται, κυρίως, από την ΚΤΊΊνοτροφιιοι δραστηριστιιτα (οικόσιτη και

κοπαδιάρικη) και στις παραδοσιακεςδενδρώδεις καλλιέργειες (παρόλο που

δεν αναπτύσσονται στο βαθμό που αναπτuσσονται σε άλλες περιοχές). Στο

ιδιαίτερο αυτό παραγωγικό σuστnμα (το οποίο δε συμβαδίζειμε το σημερινό

πρότυπο ζω'ής των νέων), αλλά και στο απότομο ανάγλυφο, θα πρέπει να

αναζrιΤΤιθοuνοι λόγοι της πλnθυσμιαιοιςκατάρρευσηςκαι της δrιμoγραφΙKής

γήρανσης της περιοχής. Στην ανατολική ζώνη ανήκουν οι κοινότητες:

Σοuγιας,Επανωχωρίου,Καμπανοu,Ροδοβανίου,Σκάφηςκαι Τεμενίων.

3.1. ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΗ

Με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης, και με κατευθυντήριο άξονα όσα

προαναφέρθηκαν, στη φάση αυτή συνοψίζουμε τα σΙΊμεία στα οποία πρέπει να

στοχεuουν οι προτάσεις της παροuσας μελέτης.

Κύριος σκοπός των προτάσεων είναι η διατήρηση - αν όχι ενίσχυση 

της χωρικής συνοχής της περιοχής μελέτης, δεδομένων των ανισοτΤιτων που

διακρίνονται και εντείνονται τα τελευταία χρόνια.

Ο σκοπός αυτός εξειδικεuεται σε δuο στόχους:

Αφενός μεν στο στόχο ορθολογικής διαχείρισης του χώρου

(στόχος που προκύπτει κυρίως από την ανάγκη προστασίας του

περιβάλλοντος) και αφετέρου στον αναπτυξιακό στόχο.

Η εξειδίl(ευση των παραπάνω στόχων σε προτάσεις συγκεκριμένες,

έχει δύο διαστάσεις. Αφενός την υπόδειξη μηχανισμών οι οποίοι μπορούν να

βοηθήσουν την υλοποίηση των στόχων, και αφετέρου την υπόδειξη

συγκεκριμένων ενεργειών, αναφερόμενων στις υποπεριοχές που

προσδιορίστηκαν. Οι μηχανισμοί και ενέργειες αφοροuν συγκειφιμένους

τομείς όπως οι υποδομές, η αποτελεσματικότητα της οικονομίας, τις

παραγωγικές δραστηριότητες, κλπ.
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3.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛσ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΜΒΛΕΤΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις προτάσεις που αφοροuν το

σuvολο της περιοχής μελέτιις, και στα επόμενα κεφάλαια θα εξειδικευτούμε

στις προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά τις τρεις χωρικές ζώνες, στις

οποίες έχουμε χωρίσει την περΙOΧrι.

Όσον αφορά τους ορεινούς οικισμούς, πρέπει να αντιμετωπιστούν με

ενιαια μέτρα. Η συγκράτrισn του πλnθυσμού για να επιτευχθεί κρίνεται

αναγκαία 11 βελτίωσΊΊ των παρεχόμενων υπηρεσιών, των υποδομών και μερικΤι

διαφοροποίτισΊΊ των συστημάτων παραγωγής. Στα πλαίσια ττις χωροταξικΤις

οργάνωσης τnς οικιστικΤις ενότητας τι βελτίωσΊΊ των έργων υποδομ'ής, σε

συνδυασμό με ΤΙΊν εκμετάλλευσΊΊ των νέων (και επιδοτούμενων από τα

κοινοτικά προγράμματα) μορφών τουρισμοί> (αγροτουρισμός), θα οδnγοuσε

OπωσδrιΠOτε στrιν επιβράδυνσrι τrις διαΡΡOrις προς τα παράλια και στrι

βαθμιαία σταθερoπoίrισrι του πλrιθυσμOί> των ορει νών οικισμών.

Αυτές οι ενέργειες βέβαια απαιτοuν τrιν ύπαρξn ενός κρίσιμου αριθμοί>

κατοίκων, και μάλιστα ενεργού πλnθυσμού δεκτικοί> στις αλλαγές των

οικονομικών δραστnΡΙΟτrιτων. Οικισμοί οι οποίοι δεν πλnροuν αυτές τις

προϋποθέσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα δημOγραφΙKrις rι

OΙKOνOμΙKrις ανασυγκρότnσnς, γιατί έχουν μrιδαμινές πιθανότητες επιβίωσnς.

Το ζrιτnμα των πραγματικών αναγκών σε φυσικές υποδομές για τrιν

περΙOΧrι μελέτης είναι πολυδιάστατο. Κατ αρχτ,ν πρέπει να σημειωθεί ότι

θεωρούμε επαρκείς και ικανοποιητιι(ές τις οδικές χαράξεις που υφίστανται.

Δεδομένου ότι η σύνδεση Κουντοuρας - Χρυσοσκαλίτισσας είναι υπό

υλoπoίησrι από τα νομαρχιακά προγράμματα, το υπόλοιπο οδικό δίκτυο

προσεγγίζει όλους τους οικισμούς της περιοχτ,ς μελέτης. Το ερώτημα είναι

πως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το δίκτυο αυτό με βάσrι τις ανάγκες

διαχείρισης του χώρου ι<αι λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις παραγωγικές

δραστrιριότητες.

Α ν επιστrισOυμε τnν ΠΡOσOΧrι μας στο οικιστικό δίκτυο θα

παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν οικισμοί που εγκαταλείπονται από τον

πλrιθυσμό τους σε σημείο που να μην υφίστανται πλέον. Θεωρώντας ότι οι

οικισμοί με λιγότερους από 20 κατοίκους βρίσκονται στο όριο της

εγκατάλειψης, θα διαπιστώσουμε ότι στην πλειοψnφία τους βρίσκονται στη

δυτικτ, και νότια πλευρά ττις περιοχήςμελέτης(βλ. πίνακα 44)
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Το φαινόμενο αυτό έχει τnv εξiιΎl1σt1. του σττιν πλτιθυσμιακή έλξrι που

άσκnσε 11 Κουντούρα και 11 Παλαιόχωρα στους γύρω από αυτές οικισμούς.

Πρώτα εγκαταλείφθτικαν σχετιι(ά ορεινοί οικισμοί, με δύσκολn πρόσβασrι

στους οδικούς άξονες, που όμως βρίσκονται κοντά στους πόλους έλξrις.

ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘγΣΜΟΣ 1991
KOIN. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΛΓιΑΤΡΙΑΔΑ 20

ΑΣΦΕΝΔΙΛΕΣ 15
ΠΛΑΤΑΝΕΣ 6

KQIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ ΜΑΙ>ΟΥΔΙΑΝΑ 17
KQIN. ΤΕΜΕΝΙΩΝ ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΑ 12

ΣΤΡΑΤΟ! 20
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4

ΤΣΙΣΚΙΑΝΛ 16
ΛΙΒΆΔΙ 11

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΛΑΝΟΥ ΙΙΑΜΙΙΑΚΛΔΕΣ 15
KOIN. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ ΚΟΝΤΟΥΔΙΆΝΑ 15

ΜΟΤΖΙΑΝΑ 17
ΨΛιηΑΝΑ 19.Ί
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Το ερώτrιμα που τίθεται εδώ είναι ο τρόπος που θα πρέπει να

αντιμετωπιστούν σι υποδομές σε τέτοιες περιοχές. Τα φαινόμενα

«εγKατάλειψrι9> αφΤΙνουν πίσω τους τrιν ανάγKrι διαχείρισrις του φυσικοu

περιβάλλοντος. Η ολοένα αυξανόμενες πυρκαγιές, οι αποπλύσεις εδαφών, οι

κατολισθΤΙσεις κλπ, δεν αφΤΙνουν καμιά αμφιβολία για τrιν οικονομικΤΙ πλέον

αξία που λαμβάνουν δραστrιριότrιτες όπως rι διατΤΙρrισrι των αναβαθμίδων, ο

καθαρισμός του φυτικού υποστρώματος και άλλες που άπτονται τ/ς

ασφάλειας των OΙKoσυστrιμάτων.

Με βάσrι τα παραπάνω φαίνεται αναγκαία rι διατΤΙρrισrι υποδομών

«πρoσπελασιμότrιτας» σε ζώνες που εγκαταλείπονται από τον πλrιθυσμό. Με

τrιν έννοια «πρoσπελασιμότrιτα», απλά εννοούμε ότι αρκούν οι επαρχιακοί

δρόμοι που ΤΙδrι υπάρχουν, με μια βασικΤΙ συντΤΙρrισrι που θα επιτρέπει τις

εποχιακές μετακινΤΙσεις που θα γίνονται με στόχο τrι διαχείρισrι του φυσικού

περιβάλλοντος.

Από τrιν άλλrι μεριά, ορίζεται μια ζώνrι στrιν οποία εγγράφονται

σrιμανΤΙKές παραγωγικές δραστrιριότrιτες. Σε αυτΤΙ τrι ζώνrι διακρίνονται

πολυπαραγωγικές και πολυδραστΤΙριες εκμεταλλεύσεις, στα πλαίσια τrις

οικογενειακΤΙς KινrιΤΙKότrιτας, με αποτέλεσμα Kαθrιμερινές και εποχιακές

μετακινΤΙσεις. Στrι ζώνrι αυτΤΙ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις υποδομές.
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Η ζώντι αυτrι περιλαμβάνει τόσο τις περιοχές που «δεν εγκαταλείπονταυ> όσο

και τις δυναμικές περιοχές στην παραθαλάσσια περιοχΤι.

Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, εκτός από τους οδικούς άξονες Νότου 

Βορρά που ενώνουν την περιοχή μελέτης με το Βόρειο τμrιμα του νομού,

μεγάλη βαρύΤ1)τα θα πρέπει να δοθεί στην επικοινωνία ανατολικου και

δυτικού Σελίνου. Οι οριζόντιοι οδικοί αξονες είναι οι πλέον υποβαθμισμένοι,

γεγονός, που αν μη τι άλλο, εντείνει ΤΙΊ χωρική διαφοροποίιιση στην περιοχΤι

μελέττις.

Σε μια προσπάθεια για μεγαλuτερτι αποτελεσματικότητα στην

οικονομία της περιοχής, προτείνεται ένα δίκτυο συνεργασίας των

παραγωγών και των εμπόρων με σκοπό την ανάπτυξτι και οργάνωσΊ) της

τοπικής αγοράς. Εκτός από τους καλλιεργnτές των θερμοκnπίων, οι οποίοι

απευθύνονται σε υπερτοπικές αγορές κυρίως, οι υπόλοιποι παραγωγοί

βασίζουν τnν πώλnσn των προϊόντων τους σε τρεις διαδικασίες: α) μέσω των

συνεταιρισμών, β) μέσω των εμπόρων και γ) μέσω διαπροσωπικών και

οικογενειακών σχέσεων.

Οι μέθοδοι αυτοί, τους εξασφαλίζουν αγορά για τα προιοντα τους.

Όμως, θα μπορουσε να αυξnθεί n τιμrι πώλnσnς τους αν απευθύνονταν στους

τοπικους καταναλωτές. Ως τοπικοί καταναλωτές ορίζονται - οξύμωρο σχΤΙμα

εκτός από τους μόνιμους κάτοικους τnς πεΡΙOχrις και οι επισκέπτες τουρίστες,

οι οποίοι για μεγάλο διάσΤl1μα (δυο μnνών περίπου), υπερδιπλασιάζουν τον

πλτιθυσμό τnς Παλαιόχωρας.

Κυρίως, βέβαια αναφερόμαστε στις τουριστικές επιχειρrισεις

(ξενοδοχεία, εστιατόρια), οι οποίες θα μποροίισαν να προμτιθευονται προ'ίόντα

από τους παραγωγοίις τnς ενδοχώρας. Η καλύτερτι ποιόττιτα τους

(παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής) θα τους εξασφάλιζε υψnλότερες τιμές

πώλnσrις, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύονταν οι παραγωγοΙ Ασφαλώς, κάποιες

τέτοιες σχέσεις υπάρχουν. Ωστόσο, εμείς αναφερόμαστε σε οργανωμένο

συστrιμα διάθεσrις των προϊόντων, μέσω κάποιου συντονιστικοίι γραφείου και

ίσως και αΠOOΤΙKrις (το οποίο θα μποροίισε να ανΤΙκει στnν Koινότrιτα).

Με τrιν ενίσχυσrι τrις συνεργασίας του πρωτογενΤΙ με τον τριτογενή

τομέα παραγωγΤΙς, όπως αναφέραμε παραπάνω, ωφελείται όλrι rι τοπιl<ΤΙ

κοινωνία. Οι παραγωγοί μποροίιν να εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές πώλrισrις

στrι ντόπια αγορά, αφού παρακάμπτουν τους μεσάζοντες. Με τnν παράκαμΨΊ)

των μεσαζόντων και οι επιχειρrισεις του τριτoγενrι τομέα μπορούν να



]

]

l
]

]

Ι

J

Ι

]

J
Ι

]

Ι

J
]

J
J
J
Ι

158

εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές αγοράς, συνεπώς το όφελος εί ναι διπλό. Αuτn 11

KiVnOrι δτιμιοuργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για ττιν περιοχή: Αφενός, σι

επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα (τουρισμός, εμπόριο) γίνονται περισσότερο

ανταγωνιστικές και, αφετέρου όλη τι προστιθέμενΊ) αξία των προϊόντων του

πρωτογεvn τομέα (και κατ' επέκταση σι αντίστοιχες εισροές από τον τουρισμό)

όχι μόνο παραμένει σΤ1Ίν περιοχιΊ αλλά και διαχέεται ο' αυτίι

Η υλοποίτισΊ) μιας τέτοιας συνεργασίας βέβαια είναι πολί> δύσκολη,

γιατί απαιτεί Τ1Ίν απαγκίστρωσΊ) των υφιστάμενων οργανισμών και φορέων

από τις κάθετες και τομεακές δομές τους και τ/ν οριζόντια πλέον συνεργασία

τους, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ανέφικττι. Παράδειγμα τέτοιας μορφής

οργάνωσης έχουμε στ/ν περιοχή του Μετσόβου όπου τα τοπικά προ"ίόντα 

κυρίως τυροκομικά προϊόντα και κρασί - παρέχονται και προβάλλονται από τα

εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

Όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες οι νέες πολιτικές

είναι προς όφελος της περιοχής. Χωρίς αλλαγή των δραστηριοτήτων, η

προστασία του περιβάλλοντος και η διευθέτηση του χώρου αποτελούν

πρόσθετες πηγές εισοδήματος. Η μείωση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,

η επιδότηση της αγρανάπαυσης, η διατήρηση και προστασία του τοπίου και οι

βιολογικές καλλιέργειες είναι επιδοτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να τις

εκμεταλλευτεί η περιοχή. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να χωριστούν σε δυο

ομάδες: α) αυτές που αφορούν αποκλειστικά τους γεωργούς και, β) αυτές που

μπορούν να τις εκμεταλλευτούν συλλογικά όργανα.

Οι επιδοτήσεις της πρώτης ομάδας θα κινηθούν στον άξονα που

κινούνταν όλες οι επιδοτήσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια. Η καινοτομία

βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα: δίνεται πλέον rι δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά

πρόσωπα να εισπράττουν επιδoτiΊσεις με αντάλλαγμα τη διαχείριση του

χώρου. Αυτά τα πρόσωπα μπορεί να είναι (εκτός από τους καλλιεργητές)

επιχειρήσεις ή ακόμα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση" Με τον τρόπο αυτό μπορεί

να γίνει εκμετάλλευση της κοινωνικής και πολιτιστικής οντότητας της

κοινότητας ως χωρική και κοινωνικο - οικονομική μονάδα. Για παράδειγμα,

στην περίπτωση των ιδιωτών, αυτοί θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα

ολοκληρωμένο γεωργο - δασο - κτηνοτροφικό πρόγραμμα ανάπτυξης και

διαχείρισης που θα εκπονείται από την κοινότητα.

Είναι μια εξέλιξη η οποία (σε κάποιο βαθμό) ανεξαρτητοποιεί το χώρο

από τον ανθρώπινο παράγοντα: γιατί στις περιοχές όπου είναι ικανοποιητική

η διαχείριση του χώρου μπορεί να μην υπάρχει πρόβλτιμα, αλλά στις
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εγκαταλειμμένες από τον πληθυσμό τους περιοχές δίνεται 11 ευχέρεια στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση (τι απευθείας σε ιδιώτες) να εισπράξει κάποιο ποσό το

οποίο θα δαπανήσει για τις ενέργειες αυτές. Τέτοιου τύπου διαχείρισl1 του

χώρου είναι πολύ πιθανή μελλοντικά στους οικισμοuς που τείνουν να

εξαφανιστούν (κάτω των 20 κατοίκων, σι οποίοι έχουν αναφερθεί παραπάνω).

Οι παραπάνω προτάσεις διαχείριοιις του χώρου, δεν έχουν εφαρμοστεί

σε μεγάλη έκταση, αλλά προς τα εκεί προσανατολίζονται τα μελλοντικά

σενάρια. Εξάλλου, έχουμε το παράδειγμα της Βουργουνδίας (βλ Ομάδα Bazois

στο παράρτημα Δ'), όπου 11 συντ/ρrισn του περιβάλλοντος δημιούργησε νέες

θέσεις εργασίας.

Σχετικά με τις προσπάθειες διαφοροποίησης της γεωργικής

παραγωγής, έχουν εντοπιστεί δύο περιοχές στις κοινότητες Παλαιόχωρας και

Σούγιας, στις οποίες είναι δυνατή τι καλλιέργεια υποτροπικών φυτών

(μάνγκο). Στα πλαίσια του προγράμματος LEADER " (βλ Παράρτημα Ε')

επιδοτείται τι πιλοτική εγκατάσταστι φυτειών μάνγκο από παραγωγούς τrις

περιοχ-ής. Τα φυτά αυτά είναι υποσττιριζαμενα από ττιν ΕΕ λόγω ττις

ανεπάρκειας και ττις αυξανόμεντις ζήττισής τους. Αν η εφαρμογή των

πρωτοποριακών αυτών φυτειών, είναι επιτυχής, δύναται να αυξήσει

σημαντικά το εισόδτιμα των παραγωγών του πρωτογενή τομέα, και κυρίως

εκείνων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Στα πλαίσια ττις προσπάθειας εξεύρεσης συμπληρωματικών

δρασττιριοτήτων προς ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, βαδίζει και τι

υποστήριξτι της δρασττιριόττιτας του αγροτουρισμού. Σε ολοκληρτι ττιν περιοχή

μελέττις υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξτις του αγροτουρισμού λόγω της

φυσικής ομορφιάς. Η χρηματοδόττιση των καταλυμάτων έχει ξεκινήσει μέσω

των προγραμμάτων LEADER, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμτι απτά δείγματα

επιτυχίας ή αποτυχίας. Βέβαια, λόγω της ιδιαιτερόττιτας των

αγροτουριστικώνκαταλυμάτων,δεν αρκεί τι δημιουργίατους για την επιτυχία

της προσπάθειαςαυτής. Απαραίτητοι παράγοντεςθεωρούνται η κιντιτοποίτιστι

του τοπικού πλτιθυσμού, η ένταξη των καταλυμάτων αυτών σε δίκτυα και η

δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών οι οποίες θα υποσττιρίζουν την υποδοχή

τουριστών και θα αναβαθμίζουν το επίπεδο διαβίωστις των κατοίκων. Στα

πλαίσια της προσπάθειας αυτής, εκτός από τις επιδοτήσεις αγροτουριστικών

καταλυμάτων, μέσω του LEADER προβλέπεται και τι καταγραφή των

αγροτουριστικώνπόρων, τι ταξινόμησήτους για τη δημιουργίαπρογραμμάτων

ανάπτυξτις και αξιοποίτιστις των πόρων αυτών, καθώς και τι ένωση των
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προσώπων που acrKOUV αγροτουριστική δραστrιριόΤl1τα, 11 δημιουργία

μrιχανισμOί> συνεργασίας και 11 υλοποίιισιι κοινών ενεργειών (διαφήμισης,

προβολής, προώθιισης κρατήσεων δωματίων κ.α.).

ΣΤ1Ίν προσπάθεια ανάπτυξης του αγροτουρισμού στ/ν περιοχΤι μελέτrις

θετικά συμβάλλει 11 ύπαρξl1 παραδοσιακών οικισμών ιδιαίτερτις

αρχιτεκτονικής αξίας - κυρίως σε ορεινές περιοχές - γεγονός που μπορεί να

αποτελέσει KivnTPO αξΙOΠOίτισrις τους σαν χώρους υποδοχΤΙς τουριστών.

Όσον αφορά Τl1 διαφοροποίησl1 των μεθόδων παραγωγής, οι

γενικές προτάσεις στο σύνολο ΤΊΊς πεΡιοΧΊΊς μελέτης επικεντρώνονται στον

εκσυγχρονισμό των βιοτεχνικών μονάδων που συνδέονται με Τ11 μεταπoίrιση

προϊόντων του πρωτογενή τομέα (ελαιουργείων, τυροκομείων κλπ) και σΤΊΊν

ΚΤΊΊνοτροφία. Οπωσδήποτε n επέκτασΊ) ΤΊΊς καλλιέργειας των ζωοτροφών, ο

εμπλουτισμός των βοσκοτόπων, ώστε να αυξΊΊθεί n βοσκοϊκανόΤΊΊτα μεγάλων

εκτάσεων που υπάρχουν σΤΊΊν περιοχή, σε συνδυασμό με μονάδες συγκέντρωσΊΊς

και επεξεργασίας των γαλακτοκομικών προϊόντων θα βοnθοuσε πολί> σΤΊΊν

ανάπτυξΊ) ΤΊΊς ΚΤΊΊνοτροφίας.

Ο εκσυγχρονισμός των ελαιουργείων, κρίνεται αναγκαία για ΤΊ) λuσrι

ενός σοβαροί> περιβαλλοντικοί> προβλήματος, όπως είναι αυτό των λυμάτων

των ελαιουργείων. ΉδΊΊ, προβλέπεται από τrιν κοινοτική παρέμβασΊΊ Lea(!er 11

n πιλοτική εφαρμογή προγράμματος κατασκευής εξατμισοδεξαμενών σε

ελαιουργεία του ορεινοί> όγκου (βλ. Παράρτrιμα Ε'). Αν n προσπάθεια στεφτεί

με επιτυχία τότε θα έχει γίνει ένα σοβαρό βήμα προς ΤΊΊν επίλυσΊΊ του

προβλήματος, αν rι λύσΊ) αυτή γενικευτεί και εφαρμοστεί στο σuνολο των

ελαιουργείων. Εξάλλου, παραδείγματα διαχείρισrις των αποβλήτων των

ελαιουργείων έχουμε στrιν lσπανία και στrι Λευκάδα (βλ. Ομάδες Sierra de

Bejar-Francia, Λευκάδα στο ΠαράΡΤΊΊμα Δ').

Οι βιοτεχνικές μονάδες που ασχολούνται με τrι μεταπoίrισrι των

προϊόντων ΤΊΊς γεωργίας είναι αναγκαίο να EKauyxrOvtaTouv, με στόχο ΤΊ)

συμμετοχή τους σΤΊΊν αγορά. Σήμερα βρισκόμαστε στrιν τρίτrι περίοδο

μεταποίΊΊσΊΊς των γεωργικών προϊόντων. Η πρώΤΊ) περίοδος αφορούσε τrιν

κυριαρχία των μεγάλων βιομΊΊχανιών στ/ν αγορά (περίοδος πρώιμΊΊς

αστικοποίΊΊσl1ς όπου κάθε προϊόν κατασκευασμένο με παραδοσιακές μεθόδους

θεωροuνταν ποιοτικά κατώτερο), n δεuτερn αφοροuσε ΤΊΊν ανάκαμΨΊΊ ΤΊΊς

εμπιστοσύνΊΊς στα παραδοσιακά προϊόντα (περίοδος αμφισβήτrισΊΊς των

βιομΊΊχανικών προϊόντων, n οποία ιφάτησε μέχρι πρόσφατα), ενώ rι τρίΤΊΊ, στrιν

οποία βρισκόμαστε, αφορά ΤΊΊν αντεπίθεση των μεγάλων βιομΊΊχανικών
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μονάδων με ΤΊΊν παραγωγrι προιοντων με «παραδοσιακές μεθόδου9>. Αυτό

σrιμαίνει ότι σι μικρές βιοτεχνίες μεταποίrισnς, για να ανταποκριθούν στον

ανταγωνισμό, θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τομείς όπως ο υγειονομικός

έλεγχος και ο έλεγχος ποιόττιτας, τομείς όπου σι μεγάλες βιομιιχανίες

υπερέχουν και μάλιστα εκεί εστιαζεται ι<αι 11 διαφrιμιση τους (προϊόν

κατασκευασμένο με παραδοσιακές μεθόδους αλλά παράλλrιλα έχει τnv

Eyyunan ελέγχουμε τα πλέονσύγχροναμέσα).

Στrιν κατεύθυνσηαυτt1 συμβάλλουνέργα, με Τl1 συγΧΡΊΊματοδότηστιτης

ΕΕ, τα οποία αφοροuν εκσυγχρονισμότυροκομείων, έλεγχο μελισσοκομικών

προιοντων και συσκευασία προϊόντων με ονομασία προέλευσnς (βλ

Παράρτrιμα Ε'). Eπίσrις, προβλέπεται η δημιουργία οργάνου διαχείρισης και

εμπορίας παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων καθώς και γραφείο

προώθnσ11ςτων ΚΡ11τικώνπροϊόντων(βλ. ΠαρcφΤ11μαΕ').

Κρίσιμο είναι το ζnτnμα επίσnς Τ11ς πλ11ροφόΡ11σ11ςτων αγροτών σε

θέματα αγροτικnς αναπτυξ11ς, τεχνικnς στnριξ11ς και εφαρμΟγnς νέων

τεχνολογιών σΤ11ν αγΡΟτικn οικονομία. Λύσεις για τα θέματα αυτά

προτείνονταιαπό το LEADER Π (βλ. ΠαραΡΤ11μα Ε'), μέσω ενεργειών όπως 11

ίδρυσn διαγνωστικού κέντρου αγροτικnς παραγωγnς επαρχίας Σελίνου και

της καταπολέμ11σ11ς των ασθενειών ελιας και εσπεριδοειδών με χρnσ11

βιολογικών μέσων.

Όσον αφορα τον ενεργειακό τομέα\ 11 πεΡΙΟχn μελέΤ11ς (όπως και

ολόκλ11ρnn ΚρnΤ11) είναι ελλειμματικn σε αποθέματα 11λεκτρικής ενέργειας.

Σnμερα, 11 συνΟλικn εγκατάστασ1111λεκτριιaΊς ισχύος Τ11ς ΔΕΗ σΤ11ν ΚρήΤ11 δεν

ξεπερνα τα 350 MW. Με μέσ11 αύξ11σ11 κατανάλωσης 8%, ενώ σε όλ11 Τ11ν Ελλάδα

ο μέσος όρος είναι μικρότερος από 4%, n Κρnτrι αντιμετωπίζει σοβαρά

προβλήματα 11λεκτροδότnσnζ, παρά τις συσττιματικές προσπάθειες Τ11ς ΔΕΗ

να αυξήσει τnν εγκατεσΤ11μέν11 ισχύ Τ11ς στο ν11σί (μόνο τα δυο τελευταία

χρόνια έχουν προστεθεί 80 MW περίπου).

Η ψrιφισ11 πέρυσι του νόμου 2244/1994, για ττιν προώθησ11 της χρnσnς

των Ανανεώσιμων Πnγών Ενέργειας, έχει rιδ11 αρχίσει να έχει θετικό

αντίκτυπο στην προσέλκυσ11 επενδύσεων στο χώρο Τ11ς 11λεκτροπαραγωγής,

κυρίως μέσω Τ11ς αιολικής ενέργειας, των μικρών υδΡΟ11λεκτρικών μονάδων

J Τα στοιχεία τnς ενότnτας έχουν παρΟεί από το ΗΑφιέρωμα: ΑιολιιαΊ Eνέργειω~. περιοδικό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ. τεύχος 12, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1995,σ. 29-45.
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και τrιζ εκμετάλλευστις της βιομάζας. Μέχρι σημερα έχουν υπoβλrιθεί στο

ΥΒΕΤ 2S αιτΤΙσεις για έKδOσrι άδειας εγKατάστασrις αιολικών πάρκων

συνολικής ισχύος 191 MW, εκ των οποίων 154 MW αναφέρονταιστην KρrιΤl1.

Βέβαια, δεδομένου του τεχνικού περιορισμοu της διείσδυσrις αυτών των

συσττιμάτωνστα μη διασυνδεδεμένανησιά τα 154 MW αιολικών πάρκων στnv

Κρήτη υπερκαλuπτοuντο μέγιστοόριο του 30% του φορτίου αιχμΤΙς της νήσου,

όπως προβλέπεται από τη σχετική YΠOΌργΙKrι Aπoφασrι. Έτσι, σήμερα το

σύστrιμα παραγωγrις τnς ΔΕΗ σΤl1ν ΚρΤιττι μπορεί να δεχτεί μόνο τα 85 MW,

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί τι εKδiιλωστι

ενδιαφέροντος τη στιγμή που το φορτίο στην ΚρήΤl1 αυξάνει με ετήσιο ρυθμό

8% και επομένως το σrιμερινό όριο των 85 MW θα αυξάνει κατά 5 MW σε

ετήσια βάση.

Πρέπεινα σημειωθείότι το έντονοενδιαφέρονπου παρουσιάζεταισττιν

Κρήττι οφείλεται στο ότι το αιολικό δυναμικό του ντισιού είναι

χαρτoγραφrιμένo. Από τις παραπάνω αιτnσεις έχουν εκδοθεί 2 άδειες

εγκατάσταστις (μια στο νομό Ηρακλείου και μια στο νομό Λασιθίου) ισχύος 5

και 10 MW, αντίστοιχα,ενώ για τις υπ6λοιπεςέχουν δρομολογτιθείοι σχετικές

διαδικασίες.Τα δυο αυτά αιολικάπάρκααποτελούντις μεγαλυτερεςιδιωτικές

επενδύσεις στον τομέα αυτό σττι χώρα: είναι συνολικού προϋπολογισμού6,42

δις δραχμών. Στιμειώνεται ιδιαίτερα ότι οι ανεμογεννnτριες που θα

εγκατασταθούν (τύπου V-39 VESTAS) και ονομαστικnς ισχυος 500 KW, είναι

οι μεγαλύτερες στον κόσμο και εγκαθίστανται για πρώττι φορά σττιν Ελλάδα.

Από τις δυο αυτές επενδύσεις μειώνεται το λειτουργικό κόστος ττις ΔΕΗ κατά

1110 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο, δεδομένου ότι το μέσο κόστος παραγωγής

ττις ΔΕΗ σττι μέστι τάστι είναι 30 δραχμές/kwh (για ττιν Κρήττι), ενώ τι αγορά θα

ττις στοιχίσει 21 δραχμές/kwh.

Με το νέο νόμο δίνεται τι δυνατόττιτα στους ιδιώτες και σττιν Τοπική

Αυτοδιοίκτιστι να εκμεταλλευτουν τις ανανεώσιμες πτιγές ενέργειας. Η

περιοχή μελέττις έχει μεγάλες δυνατόττιτες στον τομέα αυτό, λόγω των

ανεμολογικών συνθτικών ττις περιοχής. Τα προγράμματα αυτά

χρτιματοδοτουνται από ττιν ΕΕ αλλά και από το κράτος. Με ττιν αναδιάρθρωσrι

του Β' Κοινοτιιωυ Πλαισίου Στήριξτις προβλέπονται κίντιτρα για τέτοιου

είδους επενδύσεις ύψους 49,5 δις δραχμών για ττιν περίοδο 1995-1999. Τέλος, οι

συγκεκριμένες επενδύσεις πέραν της συνεισφοράς στο ενεργειακό ισοζύγιο θα

συνεισφέρουν ουσιαστικά προς ττιν κατεύθυνστι ττις τοπικής ανάπτυξτις και ττις

προστασίας του περιβάλλοντος.
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Παράλληλα, 11 εκμετάλλευση τιις ΤΊλιακΤιζ ενέργειας μπορεί να

λειτουργησει συμπλτιρωματικα για ττιν ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού

τnς περιοχής. Σnμειώνεται ότι ήδτι λειτουργούν πιλοτικά προγράμματα

(RECITE) στο νομό, στ-ην κατεύθυνστι αυτή, με τη σιryχρτιμαΤOδόττισητ/ς ΕΕ. Οι

κλιματολογικές συνθΤικες είναι ευνοϊκές για τέτοιες παρεμβάσεις και αν

προκύψουν θετικά στοιχεία από την πιλοτικτι εφαρμογή θα πρέπει αυτά να

εφαρμοστούν σττιν πράξη

3.3. ΠΡΟΤΑ'ΣΕΙΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΘΑΑΑΣΣΙΑ'Σ ΖΩΝΗΣ

Με δεδομέντι ττιν οικονομική ανάπτυξΥΊ αλλά και ττι δnμOγpαφΙKή

διεύρυνση, πολλές προτάσεις για τη ζώvn αυτή πρέπει να κατευθύνονται προς

Τn διαχείριστι του ανθρωπογενούς χώρου. Στη ζώντι αυτ/ έχουμε τις αρνrιΤΙKές

επιδράσεις, στο περιβάλλον, των εντατικών καλλιεργειών, του τουρισμού και

της πλτιθυσμιακΤις σUΓKέντρωστις (μόνιμων κατοίκων αλλά και τουριστών

κατά ττι θερινΤΙ περίοδο).

Όσον αφορά τ/ν Κουντούρα είναι αναγκαία τι αναβάθμιστι ττις

ποιόττιτας ζωΤΙς των κατοίκων και των απασχολούμενων. Αυτό συνεπάγεται

σε επίπεδο σχεδιασμού:

α) το διαχωρισμο των θερμοκτιπίων απο ττιν κατοικία,

β) τη λήψη μέτρων που θα βοηθούσαν στην καλύτερτι λειτουργία των

υπό καλυψη καλλιεργειών και των κατοικιών που ήδη υφίστανται μέσα στη

ζώνη το\) αναδασμού.

Κοινα προβλΤΙματα, που ζητούν όσο το δυνατσν γρηγοροτερη επίλυση,

για την περιοχή Παλαιόχωρας-Κουντούρας αποτελούν τα παρακάτω:

α) Περιβαλλοντική εξυγίανση - διαχωρισμός περιοχών

τουριστικής ανάπτυξτις και εντατι_κών καλλιεργειών. Αυτό επιβάλλει

τον καθορισμό των πλέον καταλλτιλων παραθαλασσιων περιοχών για

τουριστικΤι ανάπτυξη και των ζωνών με xpnan για καλλιέργειες.Είναι επίσης

αναγκαίαη λΤΙψη μέτρων για την πρόληψη της πιθανης ρυπανστιςακτών και

θάλασσας, τόσο από τα ΧΡΤιοιμοποιουμενα φυτοφά.ρμακα των εντατικών

καλλιεργειών όσο και από τα αστικά λύματα των οικισμών και των

τουριστικών δρασττιριοτΤΙτων. Είναι σκόπιμο να δτιμιουργηθεί χώρος

απόρριψτις και ταφnς των υπολειμμάτωντ/ς γεωργικnςδραστηριότηταςόσο

και των πλαστικών υπολειμματων n να διερευντιθεί τι δυνατόττιτα
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αναKύKλωσrις τους Τι τέλος 11 χρτισιμοποίτιστι ειδικών πλαστικών που

διασπώνται εύκολα.

β) Προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής που αποτελούν

και τους φυσικούς πόρους έλξrις της τουριστικ'ής ανάπτυξης. Επιβάλλεται

δτιλαδiι 11 διατήΡ110n σΤl1 φυσικιΊ τους κατάστασn και τι ανάδειξη των περιοχών

με ιδιαίτερrι σrιμασία.

γ) Στην περιοχή υπάρχουν προϋποθέσεις για Τl1 δτιμιουργία

ολοκληρωμένου συστήματος τουρισμού. Αυτό μπορεί να ξεκινάει με

κέντρο τrιν Παλαιόχωρα, που είναι ο αποδέκτnς ττις μεγάλτις τουριστικής

ροής, και να επεκτείνεται σε κάθε σημείο της περιοχής μελέτnς. Υπάρχουν σι

δυνατότητες για την ανάπτυξη διάφορων μορφών τουρισμού, λόγω ττις

ποικιλόττιτας του τοπίου. Η Παλαιόχωρα έχει δυνατόττιτες περαιτέρω

ανάπτυξης ι(αι εδραίωσής της σαν τοπικό τουριστικό κέντρο. Στη σφαίρα

επιρροής της Παλαιόχωρας περιλαμβάνεται και η περιοχή της Κουντούρας,

που μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά λόγω της γειτνίασής της με την

Παλαιόχωρα. Από ότι φαίνεται ι(άτι τέτοιο έχει ήδη ξεκινήσει να

δρομολογείται αλλά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η ολοκλήρωση των

έργων στο λιμάνι της Παλαιόχωρας πρέπει να γίνει χωρίς την

περιβαλλοντική υποβάθμιση του τοπίου και με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό του

ώστε να μπορεί να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες κυρίως στον τουριστικό

τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιοχή διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης

θαλάσσιου τουρισμού, χωρίς να τις έχει αξιοποιΤΙσει κατάλληλα ακόμη.

Δυνατότητες τόσο μηχανοκίνητου θαλάσσιου τουρισμού ασο και ιστιοπλοιας

λαγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

δ) Διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας της περιοχής και της

ισδρροπης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων. Αυτό προϋποθέτει τη

διατήρηση του χαρακτήρα που διακρίνει σήμερα τον τουρισμό στην περιοχή

μελέτης σε αντίθεση με το πρότυπο της τουριστικής ανάπτυξης των

(κορεσμένων πια) βαρειων ακτών, πρότυπο για το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν

προσφέρεται η περιοχΤΙ. Προϋποθέτει επίσης τη διατήρηση της οιιωγενειαι(ής

πολυδραστηριατητας που κατανέμεται εποχιακά στην ελαιοκαλλιέργεια και

κτηνοτροφία στα ορεινά και στα κηπευτικά και τον τουρισμό στην

παραθαλάσσια ζώνη, με περιορισμό της υπέρμετρης ανάπτυξης μιας από τις

παραπάνω δραστηριότητες σε βάρος των υπολοίπων.
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ε) Δεν πρέπει να παραληφθεί 11 σύγχροντι τάση για δημιουργία

δεύτερης κατοικίας τόσο από τους κατοίκους των μεγαλων αστικών

κέντρων, όσο και από αλλοδαπούς, 6πως επίσης και 11 τάση επιστροφής των

μετα ναστών μετά τη σuvταξιοδότnσή τους. Η μεγάλη απόσταση από τα αστικά

κέντρα (Χανιά) και τις υπηρεσίες υγείας σι οποίες είναι απαραίτητες σε αυτές

τις nλικίες, ίσως κάνει δυσχερή Τl1ν επανεγκατάσταση σΤl1ν περιοχή των

μεταναστών. Όμως οι δύο πρώτες περιπτώσεις (δεύτεΡl1 κατοικία από 'ΕλλΊΊνες

και αλλοδαπούς κατοίκους μεγάλων αστικών χώρων) πρέπει να ληφθούν

σοβαρά υπόψη για Τl1 ρύθμισn των χρήσεων γης κυρίως για τον σχεδιασμό

εκτός των ορίων του οικισμού της Παλαι6χωρας.

ΣΤl1ν περίπτωσΊΊ που 11 ζήτηση αuξnθεί σnμαντικά, τόσο στα

θερμοκιΊπια, όσο και στον τουρισμό, οι ανάγκες σε νέο εργατικό δυναμικό δεν

προκύπτουν αθροιστικά λόγω των διαφορετικών περιόδων αιχμιΊς. Όμως, με

δεδομένn τnν πολύ σnμα ντικιΊ ιΊδη πλnθυσμιακn εριΊμωση των χωριών της

ενδοχώρας και τις προοπτικές που διαγράφονται για τn συγκράτnση του

πλnθυσμού, αναμένεται επιβράδυνση της διαρροιΊς και σταθεροποίnσn του

πλnθυσμού. Επομένως n εσωτερικιΊ μετανάστευσn μόνο οριακά θα μπορέσει να

συνεισφέρει στις νέες ανάγκες εργασίας που πιθανόν θα προκύψουν στnν

παραλιακιΊ ζώνn. Συνεπώς n κάλυψη εργατικού δυναμικού θα γίνεται από

άλλες περιοχές, γεγονός που θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτιΊρα των

επαγγελματικών σχέσεων - οι οποίες έως τώρα βασίζονταν στις οικογενειακές

σχέσεις - σε περισσότερο ~(αυστηρές}), γεγονός που μπορεί να έχει διττά

αποτελέσματα.

Στις παραπάνω κατευθύνσεις κινείται, σε γενικές γραμμές, n ΕιδικιΊ

ΧωροταξικιΊ Μελέτη Παλαιόχωρας-Κουντούρας (τις προτάσεις με τnν κριτικιΊ

τnς καταλλnλότnτας και εφικτότητας τους τις έχουμε αναφέρει σε

προnγούμενο κεφάλαιο).

3.4. ΠΡΟΤΛ'ΣΕIΣ:ΑΝΑΠΤΥ.r:ΗΣΚΕΝΤΡIΚΗΣΖΟΝΗΣ

Το κύριο χαρακτnριστικό τnς κεντΡικιΊς ζώνης είναι ΟΤΙ σε αυτιΊ

χωροθετείται και τnν προσδιορίζει το διοικητικο κέντρο της περιοχιΊς

μελέτnς. Συνεπώς οι κοντινές σε αυτο κοινότnτες έχουν σχετικο συγκριτικό

πλεονέκτημα στnν πρόσβασn του κρατικού μηχανισμού. Ο ρόλος τnς Κανδάνου

ως διοικnτικο κέντρο, όπως προαναφέρθnκε, ενισχύεται με τον ορισμό τnς ως

έδρα του Συμβουλίου ΠεριοχιΊς στα πλαίσια τnς Δευτεροβάθμιας ΤοπικιΊς

Αυτοδιοίκnσnς. Η αξιοποίnση του ρολου αυτού δεν είναι άμοιρn θετικών

οικονομικώναποτελεσμάτωνστην ζώνn αυτιΊ.
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Ο ρσλος ΤΊΊς Κανδάνου, ως κέντρου ΤΊΊς περιοχής μελέτrις, θα μπορούσε

να ενισχυθεί με τrι δnμιοuργία ενός κέντρου τεχνικής υποστήριξης των

βιοτεχνιών του δευτερογενή τομέα το οποίο θα ενισχύει κάθε προσπάθεια για

αύξnσrι τnς προστιθέμεvnς αξίας των προϊόντων ΤΊΊς περιοχής. Αυτό αποτελεί

εναλλακτικό προσανατολισμό, σε σχέσΊΊ με το Βιοτεχνικό Πάρκο που

προτεινσταν απσ το Χωροταξικό του νομού Χανίων (ΥΧΟΠ, 1984). Στις

σnμεριvές συγκυρίες και πολιτικές τrις ΕΕ για τις ΜΜΕ (τις οποίες έχουμε

αναφέρει σε ΠΡΟΊΊΎούμενο κεφάλαιο), επιβάλλεται 11 ύπαρξΊΊ ενός τέτοιου

κέντρου (μικρού και ευέλικτου), που θα ενΊΊμερώνει τους δικαιούχους και θα

επιτρέπει τrιν, όσο είναι δυνατόν, ευκολότερτι πρσσβασrι στις κοινοτικές

χρrιματoδoηΊσεις. Κατά ΤΊΊν άποψή μας, χρήσιμο θα είναι το I(έντρο αυτό να

συνδυαστεί με τα κέντρα πλ'ηρoφόρrισΊΊς, διάγνωσΊΊς και KαταπoλέμrισΊΊς

ασθενειών των φυτών για τους αγρότες που προτείνονται από το LEADER Π,

ώστε να υπάρξει μια σχετική συγκέντρωσΊΊ των υπrιρεσιών πλrιρoφόΡΊΊσΊΊς.

ΕπίσΊΊς θα πρέπει να λειτουργεί σε μια κλίμακα οργάνωσΊΊς, ως ενδιάμεσος

φορέας / οργανισμός ανάμεσα σΤΊΊν τοπική κοινωνία, τrι Νομαρχία και τrιν

Περιφέρεια.

Σε διεθνές επίπεδο έχουμε τα παραδείγματα ΤΊΊς Ισπανίας και ττις

Γαλλίας (βλ. Ομάδες Valle de! Jerte, Lot et Garonnc, Alpujarra στο παράρτrιμα

Δ') με ΤΊΊ δrιμιoυργία κέντρων υΠOσηΊριξrιςτου δευτερογενή τομέα. Βέβαια, rι

περιοχή μελέΤΊΊς δεν διαθέτει τον κρίσιμο αριθμό βιοτεχνιών για τrι

δrιμιoυργία ενός μεγάλου κέντρου, όπως στα παραδείγματα του εξωτερικού.

Ένα τέτοιο κέντρο θα μπορούσε να δΊΊμιουργΊΊθεί,ενδεχομένως,στα Χανιά, με

τοπιι(ά γραφεία στα κατά τόπους κέντρα των νέων συμβουλίων περιοχών. Η

ενίσχυσΊΊ των παραπάνω κέντρων (τόσο του κεντρικού όσο και των

περιφερειακών)θα μπορούσε να γίνει σε συνδυασμό με ΤΊΊν αξιοποίΊΊσΊΊ του

παραδείγματος τrις «τοπικής γραμματείας» (βλ. Ομάδα Danish islands στο

παράρττιμα Δ') και με το (υπό δrιμιoυργία) δίκτυο ΤΊΊλεματικής του σΑ.Δγ.κ

(το οποίο προβλέπει τrι σύνδεσrι με το κεντρικό δίκτυο του οργανισμού

πλiιθoυς ο.ΤΑ).

ΕπίσΊΊς, rι στήριξΊΊ των βιοτεχνιώναλλά και ο εκσυγχρονισμόςτους δεν

πρέπει να σΤΊΊρίζεται αποl(λειστικά στις κοινοτικές επιδοτήσεις και σΤΊΊν

αυΤΟΧΡΊΊματοδότιισιι (εκ μέρους των επιχειρηματιών). Αναγκαία είναι n

διαφοροποίΊΊσΊΊ ΤΊΊς τοπικής αποταμίευσης και n δΙOχέτευσrι ΤΊΊς σε

επενδύσεις σε τοπικά προγράμματα. Στο επίπεδο ΤΊΊς περιοχής μελέΤΊΊς αυτό

είναι πολύ δύσκολο αλλά με ΤΊΊ δrιμιoυργία ΤΊΊς Τράπεζας Χανίων αυτό γίνεται

περισσότερο εφικτσ. Εξάλλου, n δΊΊμιουργία ενός τοπικού ΧΡΊΊματοπιστωτικού
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Παραδείγματα από τέτοιες παρεμβάσεις βρίσκουμε στην Πορτογαλία και ττι

Γαλλία (βλ. Ομάδες Dao Montego, Centre Quest Bretagne στο παράρτημαΔ').

Όσον αφορά τον πρωτογενΤΙ τομέα, τι ΚΤ1Ίνοτροφία και οι δενδρώδεις

καλλιέργειες υπερισχύουν στις δρασΤl1ριότιιτες. Οι δυνατόΤ1Ίτες ανάπτυξιις

των δραστηριοτήτων αυτών είναι οnμαντικές, στο βαθμό όμως που

υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή ΆEνωσrι. Η επέκταση της ζήτησης των

παραδοσιακων προϊόντων τnς περιοχής είναι πολύ πιθαν'ή στο άμεσο

μέλλον. Για να μπορέσει όμως τι περιοχιi να αποσπάσει ένα μέρος της αγοράς,

είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων τυποποίτισης τους. Δτιλαδiι,

θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στις μονάδες που αφορούν τη

μεταποίτιστιπροϊόντωντου πρωτογενήτομέα.

Η επέκταση ττις ζήττιστις των γεωργικών προϊόντων δεν στιμαίνει ότι

θα υπάρχει περαιτέρω εντατικοποίτιστιτων καλλιεργειών,αφού τι ζ'ήττιστι αυτ'ή

επικεντρώνεται σε προϊόντα τα οποία παράγονται με διαδικασίες «φιλικές»

προς το περιβάλλον και είναι καλλιέργειες εκτατικής μορψής. Εδώ είναι

στιμαντικό να αναφερθούμε και στον τρόπο παραγωγής που ακολουθείται,

ιδιαίτερα, σττιν κεντρικ'ή ζώνη: είναι περιοχή όπου παραττιρούνται υψηλά

ποσοστά cφδευσης(και ειδικά στο δήμο Κανδάνου,όπου το ποσοστό είναι 70%).

Αυτό, εμπειρικά, στιμαίνει τεράστια κατασπατάλτιστι υδάτινων αποθεμάτων,

κυρίως λόγω ττις ανυπαρξίας πολιτικών εξοικονόμτιστις νερού. Η κατάτμτιστι

των οργανισμών διαχείρισης των υδάτων και n πολλ'ή μικρή τιμή του νερού

σαν παραγωγικού συντελεστ'ή έχουν σαν αποτέλεσμα ττιν ασύδοτn, σχεδόν,

άρδευσn στις περιοχές όπου υπάρχει επάρκεια και ττιν έλλειψη στις υπόλοιπες.

Ξεκινώντας από Τ1Ίν κεντρική ζώντι (όπου υπcφχουν και τα

περισσότερα αποθέματα νερού) αν τα αποθέματα διαχειριστούν ενιαία (στο

σύνολο ττις περιοχ'ής μελέτ/ς) θα μπορούμε να έχουμε αξιοποίηση

μεγαλύτερων εκτάσεων. Για να αποφευχθεί n κατασπατάλτιστι είναι αναγκαίο

n άρδευση να προσμετράται στο κόστος παραγωγής. Αυτό σημαίνει αύξτισn τnς

τιμ'ής του νερού, με ταυτόχρονn σμως προστασία του παραγωγού ώστε να μnν

εμφανιστούν αρν1Ίτικά φαινόμενα από τ/ν αύξnσn αυτή. Η προστασία του

παραγωγού θα συνίσταται σε ένα κλιμακωτό τιμολσγιο, όπου ο παραγωγός

που θα κάνει ορθολογική χρ'ήστι των αποθεμάτων θα επιδοτείται με χαμτιλ'ή

τιμ'ή νερού, ενώ ο παραγωγός ο οποίος θα κατασπαταλά αυτά τα αποθέματα θα

πλnρώνει ττι σπατάλn του αυτ'ή (κάτι αντίστοιχο με τα σnμερινά τιμολόγια

ύδρευοιις).
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3.5. ΠΡΟΤΑ"ΣΕΙΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Πρέπει να οτιμειωθεί ότι σττιν ζώνη αυτή ανήκουν και σι περισσότερες

κοινότητες της περιοχής μελέττις. Η χωρική ΤΊΊς έκταση είναι δυσανάλογα

σημαντική σε σχέση με τον πληθυσμό της. Είναι σαφές ότι αποτελεί την

περισσότερο υπσβαθμισμέντι ζώνη ΤΊΊς περιoχrις, ττι ζών-η εκείνη τι οποία θα

πρέπει να τύχει ιδιαίτερτις προσοχής.

Λύση για Τ1Ίν περΙOΧrι aUTn φαίνεται να είναι τι αναζήττιστι των

σχετικων συγκριτικών πλεονεκτnμάτων της περιοχής. Ως τέτοια

μπορούμε να εντοπίσουμε το σημαντικό - πλην όμως επηρεασμένο από την

πυρκαγιά - φυσικό περιβάλλον, με τα ιδιαίτερα ενδημικά φυτά, τις

ιαματικές πτιγές, τα φαράγγια, τα μονοπάτια, τις όμορφες ακτές κλπ. Επίσης

μπορούμε να αναφέρουμε τις πλούσιες αρχαιδτητες.

Στrιν περιοχή του ανατολικού Σελίνου υπήρχαν τρεις αρχαίες πόλεις,

η Συία (Σούγια), η Λισσός, η οποία τοποθετείται δυτικά της Σούγιας και η

Έλυρος (κοντά στο Ροδοβάνι). Mi;xrt τις ημέρες μας διατηρείταιπολύ καλά η

Λισσός. Η πρόσβασrι ως εκεί όμως είναι προβληματικn,γίνεται από ένα στενό

κι επικίνδυνο παραθαλάσσιο μονοπάτι. Δε φαίνεται να είναι δυνατό να

δημιουργηθεί παραθαλάσσιος δρόμος από την Παλαιόχωρα ως τrι Σούγια ο

οποίος θα διέρχονταν από τrι Λισσό, λόγω των απότομων βράχων που

παρεμβάλλονται.Το γεγονόςαυτό δεν είναι κατ' ανάγKrι πρόβλrιμα,αφού αυτή

rι δυσιωλία θα μπορουσε να προσθέσει μια γorιτεία στην περιοχή, αν αυτή

αξιοποιηθείKατάλλrιλα.

Ο συνδυασμός του πλούσιου φυσικου περιβάλλοντος με τrιν μεγάλης

έKτασrις αρχαιολογική κληρονομιά είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τrιν

περιοχn. Η ενoπoίrισrι του πολιτιστικου με το φυσικό περιβάλλον μπορεί να

καταστήσει την περιοχή πόλο έλξrις επισκεπτών. Σε πρώτrι φάσrι rι ανάδειξrι

των αρχαιολογικών χώρων και του φυσικού περιβάλλοντος έχει ήδη

ξεκινήσει,με τrι συγχρrιματoδότησητrις ΕΕ μέσω του προγράμματοςLEADER

(βλ Παράρτημα Ε'). Στrι συνέχεια είναι αναγκαίο να υπάρξει ενιαίος φορέας

διαχείρισrις και εKμετάλλευσrις του υπό διαμόρφωσrι «πολιτιστικού και

φυσικού πάρκοω), με συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενωντοπικών αρχών

καθώς και ιδιωτών, έτσι ώστε τα αποτελέσματααπό τrι λειτουργία του να είναι

άρρrιKτα συνδεδεμένα με τrιν τοπική κοινωνία. Ο ενιαίος φορέας είναι

απαραίτrιτoς λόγω τrις μεγάλrις έι(τασrις που καταλαμβάνει rι προτεινόμενη

παρέμβαση.
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Η παραπάνω παρέμβασn μπορεί να συμβάλλει σΤ1Ίν αξιoπoίιισrι ΤΤ\ς

περιοχής, έτσι ώστε να δέχεται επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η

ύπαρξη ενός αναπτυσσόμενου τουριστικού κέντρου (Σοuγια), σε συνδυασμό με

το «πολιτιστικό και φυσικό πάρκο», αλλά και τις άλλες παρεμβάσεις στις

γειτονικές περιοχές συντελούν στο στόχο αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το

φυσικό περιβάλλον αποτελεί συνέχεια του ΕΟνικοί> Δρυμού Σαμαριάς, καθώς

και τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξ11. στον Ομαλό, όπου κατασκευάζονται

έργα υποδομής για ττι μελλοντική δημιουργία χιονοδρομικού και

πολιτιστικοί> κέντρου (βλ. Παράρτημα Ε'). Εξάλλου, εκτός από τα έργα

ανάδειξης των αρχαίων και βυζαντινών μvnμείων καθώς και του φυσικοί>

περιβάλλοντος, προβλέπεται και τι δτιμιουργία ΤOυρισΤΙKrις διαδΡOμrις από ττι

Σοuγια ως τον Ομαλό και η σuνδεσrι της με το διεθνές μονοπάτι Ε4, το οποίο

διέρχεται από ττιν περΙOΧrι.

Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών βοτιθά σττιν ανάπτυξτι και

άλλων μορφών τουρισμοu, εκτός του συμβατικοί> πρότυπου. Ο φυσιολατρικός, ο

περιηγητικός και ο επιστημονικός (επιστrιμOνες και ερευνητές του φυσικοί>

και πολιτιστικοί> περιβάλλοντος ττις πεΡΙOχrις) είναι μερικά παραδείγματα.

Επίστις, πρέπει να λτιφθεί σοβαρά υπόψη τι ολοένα αυξανόμενη ανάγκτι των

αστικοποιημένων (δεuτερης και τρίτης γενιάς) παιδιών, για επαφrι με το

φυσικό περιβάλλον και την Kατανότισrι του. Αυτό σrιμαίνει ότι στο μέλλον θα

υπάρχει έντονη η παραπάνω ανάγκτι. Η δημιουργία ενός κέντρου «τύπου

κατασκήνωσης» όπου θα δέχεται τα παιδιά από τις αστικές περιοχές για ένα

ορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό ττιν γνωριμία με το φυσικό και

πολιτιστικό περιβάλλον είναι μια λύση. Στο κέντρο αυτό μπορούν να

συμμετέχουν τόσο ειδικοί (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, ιστορικοί κλπ) όσο και

κάτοικοι της πεΡΙOχrις (για την βίωση του φυσικου και πολιτισμικοί>

περιβάλλοντος από τα παιδιά).

Παραδείγματα παρέμβασrις σε χώρο παρόμοιο με αυτόν του

ανατολικοί> Σελίνου είναι της ομάδας Maiella Verde (Ιταλία) όπου τι

προσπάθειαανάπτυξηςτης περιοχής έγινε μέσω καινοτομιώνσε ότι αφορά την

αναβάθμιση της γεωργίας και ττιν ανάπτυξη νέων δραστηΡΙOτrιτων (βλ.

Παράρτnμα Δ').



Ί

~

Ι

1

J

Ι

1
1
J

Ι

!
J

J
~

J

J
Ι

Ι

170

ΑΝΤ1ΕΠΙΛ ΟΓΟΥ

Οι χωρικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που παρατηρούνται

στην περιοχή μελέτης εντάσσονται στις ευρuτερες που οδτιγοί>ν, σε Ευρωπαϊκή

και Μεσογειακή κλίμακα, σε τάσεις εγκατάλειψης της ενδοχώρας και

αξιοποίησΊΊς (μέσω εποικισμού) των παραθαλάσσιων ζωνών. Στην Ελλάδα,

οπως και στην ΚρήΤl1, λόγω των φυσικών δυσκολιών που εμφανίζει 11

ενδοχώρα (ανάγλυφο, κλίμα, έλλειψη πολιτικής ανάπτυξης των ορεινών

περιοχών μέχρι το 1980 κλπ), 11 τάση αυτή παρουσιάζεται πιο έντονη.

Ωστόσο, οι χωροταξικές και αναπτυξιακές πολιτικές που θα

επινοηθούν, καταρτισθούν και εφαρμοστούν, οφείλουν να λάβουν υπόψη τις

χωρικές πραγματικότητες ττις περιοχής μελέτης στο πλαίσιο αυτ1ις της τάσης

και εξέλιξης. ΕπίσΊΊς πρέπει να λΊΊφθεί υπόψη ότι n περιοχή εντάσσεται σε μια

γεωγραφική περιοχ11 (Κρnτn), n εξέλιξη τ/ς οποίας χαρακτηρίζεται και

προσδιορίζεται από το ίδιο φαινόμενο, δTjλαδn ΤTjς εγκατάλεΙΨΊΊς της ορεινnς

ενδοχώρας και ΤTjς αξιοποίΊΊσης - κατοίΚΊΊσΊΊς των παραθαλάσσιων ζωνών.

Προτάσεις μεμονωμένες και αποσπασματικές είναι εύκολο να

διατυπωθούν. Το ζnτημα είναι να προσδιοριστεί μια στρατnγικn χωροταξικnς

και αναπτυξιακnς πολιτικnς, στα πλαίσια ΤΊΊς οποίας θα μπορούσαν να

λειτουργnσουν συστnματα παραγωγnς και διαχείρισΊΊς που να συμβάλλουν

στ/ν κοινωνΙΚ11 και χωρική συνοχ11 ΤΊΊς επαρχίας.

Τέτοιες στραΤΊΊγικές βασίζονται σΤTjν ικανόΤTjτα πρωτοβουλιών,

συνεργασίας και προσαρμοστικόΤΊΊτας των τοπικών δρώντων, φορέων καθώς

και των δΙΟΙΚTjτικών αρχών. Ως τοπιιωί δρώντες προσδιορίζονται η γεωργικn

εκμετάλλευσΊΊ και n αγροτική πολυδραστnρια εκμετάλλευσΊΊ. Ως τοπικοί

φορείς, οι συνεταιρισμοί και διάφοροι άλλοι οργανισμοί (σύλλογοι, σΑ.ΔΥ.Κ,

κλπ), ενώ σΊΊμαντικό ρόλο διαδραματίζουν και υπερτοπικοί φορείς, όπως οι

κοινότητες των μεταναστών. Τέλος, οι δΙΟΙΚΊΊτικοί φορείς, δnμοι και

κοινόΤTjτες καθώς και οι νέοι που προκύπτουν από τη νέα δΙΟΙΚTjτικn

μεταρρύθμισΊΊ (Β' βαθμός Τοπικnς ΑυτοδιοίΚΊΊσΊΊς).

Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σχεδόν τίποτα από ότι διατυπώθΊΊκε

στις προτάσεις αν οι παραπάνω φορείς δεν αναπτύξουν μια μορφn οριζόντιας

συνεργασίας μεταξύ τους. Έως σnμερα, n τομεακές πολιτικές έχουν οδnγnσει

σε κάθεΤΊΊ ανάπτυξΤ] των φορέων (Τοπικn Αυτοδιοίκηση, Οργανισμοί,

Επιμελnτnρια, Συνεταιρισμοί κα.) και στον αυσΤΊΊρό διαχωρισμό των τομέων
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παραγωγής σε Πρωτογενή, Δευτερογενή και ΤΡΙΤOγενrι. Πλέον, ο διαχωρισμός

αυτός δεν έχει αντίιφυσμα (ειδικοτερα στα όρια τέτοιων μικροπεριοχών),

γιατί υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους τομείς αυτούς, κάτι που

καθιστά αναγκαιόττιτα την συνολική εξέταorι τους και όχι τrιν τομεακή.

Αvαγκαιόττιτα αποτελεί τι συνεργασία, όπως προείπαμε, των φορέων με σκοπό

Τl1 δΊΊμιουργία οριζόντιων σχέσεων. πανω στις οριζόντιες αυτές σχέσεις

μπορούν να βασιστούν ολοκληρωμένες προτάσεις οι οποίες θα ενισχύουν

κοινωνικο-οικονομικές και χωρικές πρακτικές, αλλά και πρωτοβουλίες στην

περιοχή μελέττις, σε επίπεδο σχεδιασμού, διαχείρισnς αλλα και ανάπτυξnς των

παραγωγικών δραστιιριοτήτων. Η συνεργασία αυτ-ή είναι αναπόφευκτη πλέον

και κατά κάποιο τρόπο «αναγKασΤΙKΤΙ~~, ιδιαίτερα λόγω των πρόσφατων και

μελλοντικών πολιτικών ττις ΕυρωπαϊκΤΙς Ένωσrις.

Παράλλτιλα, τι έννοια ττις οικογένειας ως παραγωγικΤΙ μονάδα

εμφανίζεται ιδιαίτερα σημαντικΤΙ για ττιν περιοχ'ή μελέτης. Χωρίς να

τοποθεττιθούμε στο αν το γεγονός αυτό είναι θετικό τι αρνrιΤΙKό, δεν είναι

άμοιρο συνεπειών για ττιν οργά νωστι των παραγωγικών δραστηριοτΤΙτων.

Συνεπώς, θα πρέπει τι πραγματικόττιτα αυτ'ή να ενσωματωθεί σε μτιχανισμούς

τέτοιους ώστε να εξασφαλίζεται τι βιωσιμόττιτά τrις. Ως τέτοιοι μrιχανισμOί

προσδιορίζονται όλοι οι φορείς που μπορούν να συμβ(:ιλλουν μέσω των

ενεργειών τους (π.χ. προγράμματα κατάρτιστις, μrιχανισμOί διάθεστις

προϊόντων και στΤΙριξτις πρωτοβουλιών) στrιν υΠOστΤΙριξrι των οικογενειακών

παραγωγιι(ών μονάδων και, μέσω ττις πολυδρασττιριόττιτας και

πολυκι ντιτικότητας αυτών, στrι χωρικΤΙ συνοχ'ή ττις περιοχ'ής μελέτrις.

Τελειώνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι το επίκεντρο των

χωροταξικών πολιτικών σε χώρους τέτοιας κλίμακας, τύπου και φαινομένων

διαφoρoπoίrιστις, θα πρέπει να είναι οι οικονομικές και κοινωνικές

δρασττιριόττιτες, δεδομένου ότι τι τομεακ'ή εξέτασrι δε φαίνεται να είναι

ιδιαίτερα αποτελεσματικΤΙ. Οι έννοιες τrις πολυδρασττιριόττιτας και ττις

κιντιτικότητας του πλrιθυσμOύ δε διαφαίνονται σαφώς μέσω ττις τομεακΤΙς

ανάλυστις, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν έννοιες κλειδιά για τον EλλrινΙKό

χώρο. Πρέπει ακόμτι να τονιστεί ότι τι διευθέττιστι τέτοιων χώρων αποτελεί

πρόκλτιστι, τόσο για τους μελεττιτές, όσο και για τους πολιτικούς υπεύθυνους,

δεδομένου ότι rι αντιμετώπιστι των προβλτιμάτων τους γίνεται έως σΤΙμερα

στιμειαι(ά και αποσπασματικά.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

=>ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤιΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1920, 1928,

1940), «ΠΡΑΓΜΑΤιΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ,

ΕΠΑΡΧΙΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ»,

ΑΘΗΝΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

=>ΓΛ ΥΤΣΟΣ, Ν. (1988), «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΆΔΆ: Διιμογραφικα και οικονομικά χαραΚΤl1ριστικά»,

ΑΘΗΝΑ, ΚΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 27

=>ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, Θ. (1990), «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ

=> ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (1951, 1961, 1971,

1981, 1991), «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ,

ΕΠΑΡΧΙΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»,

ΑΘΗΝΑ

=> ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

(ΙΟΥΝΙΟΣ 1992)., Α' ΦΑΣΗ

=> ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1993), Β' ΦΑΣΗ

:::::>ΕΝΕΡΓΕΙΑ περιοδικό, (1995), «Αφιέρωμα: Αιολική Ενέργειω>,

τεύχος 12, σ. 29 - 45

=> ΚΟΜΙΛΗ, Π. (1986), «ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»,

ΑΘΗΝΑ, ΚΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 20

=>ΜΑΡΤιΝΟΣ, Ν. Σε συνεργασία με τον ΛΕΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΗ (1990),

«ΟΔΗΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ

ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

=> ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ, Η. (1994), «Η ΔιοικιιτικΤι ΑναδιΙφθρωσιι σε Τοπικό

Επίπεδο: τι ΠΟλΙΤΙΚ1l της ανακυττάρωσnς των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκιισιις (1984-1994»>, ΤΟΠΟΣ ΕπιθεώΡ11Ο11 αστικών και

περιφερειακών μελετών, τεuχ. 8, 1994, σ. 41-70
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=> LEADER magazine, (1994), τεύχn 5, 6, 7, 8, Α.Ε.I.D.ι.ιΓραφείο

Οργά νωσnς του ΙΕΑ DER

=>HUMMELBRUNNER, R. (1994), «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠ1ΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», LEADER Inagazine, τευχ. 6,1994, σ.6-1Ο

=> Υ.Χ.ο.π (1984), «ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»,ΑΘΗΝΑ

=>PASHLEY, R. (1994), <<ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΤΟΜΟΣ Β',

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ,Ε.Δ.κ. ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ,

LEADER 11

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

=>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994), <<ΤΟΠΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», ΧΑΝΙΑ

=>ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, Μ. (1988),«ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1920-1981», ΑΘΗΝΑ,

ΕΚΚΕ

=>ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ (1985 1995), «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΝΤ», ΧΑΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

=> VELHELST, Τ. (1994), «οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», LEADER lnagazine, τευχ. 8, 1994, σ.1Ο-Il

=>ΜΟΥΣΗΣ, Ν (1994), «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ», ΑΘΗΝΑ,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

=> ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ (1993), «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», στο

ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Ν, ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ Μ (επιμέλεια), «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», ΑΘΗΝΑ, ΘΕΜΕΛΙΟ,

σ. 211 - 233
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Ί-fΠΕΡΙΟΧΗΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΝΠΕΡΑΣΜΕΝΟΑΙΏΝΑ

Σημείωση:Το παράρτ/μα αυτό αποτελείται από αποσπάσματα από το Β' τόμο

του βιβλίου «ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» του ROBERT PASHLEY (Ηράκλειο

1994, έκδοσl1 του Συνδέσμου Τ.Ε.ΔΚ ΚρήΤl1ς)
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ROBERT PASHLEY: «ΤΑΞΙΔΙΑΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ"

«ο Καμποσελόραχοςκαι 11 ΚουνονΊΊ είναι τα μεγαλύτερα χωριά στην

περιοχή που ονομάζεται Εννέα-χωριά. Η ομοιότιιτα δε ανάμεσα στο Ιναχώριον

και στα Εννέα-χωριά μου φέρνει στο νου την αρχαία παράκτια πόλrι της

περιοχής. Τείνω μάλιστα να πιστέψω ότι το όνομα τnς περιοχής ειναι

παραφθορά του ονόματος της αρχαίας πόλης, μολονότι αρχαία lωτάλοιπα δεν

είναι γνωστά εδώ. Ωστόσο, δεν έχω σκοπό να αKoλoυθiισω τον παραλιακό

δρόμο ως το Σέλινο-Καστέλι γιατί θα χρειαζόμουν πιθανότατα τρεις μέρες.»

(Σελ.64)

«Το όνομα Σκλαβοπουλα μου θυμίζει ότι υπάρχει το Σκλαβεροχώρι

στην επαρχία Πεδιάδος και σι Σκλάβοι στΤ\ν Σητεία. Επίσης, συχνά συναντάται

το όνομα Σκλαβοχώρι που έχει ττιν ίδια ακριβώς σημασία με το αρχαίο

ελλrινΙKό Δουλόπολη. Εξ άλλου αρκετοί συγγραφείς υπoστrιρίζoυν ότι υπήρχε

μια κρητική ΔOυλόπoλrι, αλλά δυστυχώς κανείς από αυτούς δεν παρέχει

κάποια πλrιΡOφOρία σχετικά με τrι θέση τrις. Λέγεται ότι είχε χίλιους άρρενες

κατοίκους.» (Σελ.66-67)

«Σιγά-σιγά κατεβαίνουμε από τrι Σκλαβοπούλα στον Πελεκάνα όπου

φτάσαμε στις τρεις και είκοσι. Εδώ μπαίνουμε στην κοιλάδα που οδηγεί στrιν

Αφρικανική Θάλασσα. Λίγο μετά τις τέσσερις, προσπερνάμε μερικά σπίτια που

λέγονται Τζαλιανά, και τα οποία κατοικούνται από Σφακιανούς που

ξεχειμωνιάζουν με τα κοπάδια τους και δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στα

Σφακιά. Μαθαίνω από αυτούς ότι υπάρχουν αρχαία κατάλοιπα στην κορυφΤΙ

του λόφου νοτιοδυτικά από τα Τζαλιανά και ότι στο Σπανιακό υπάρχουν

πολλά μνΊΊματα. Εκεί μάλιστα, τον καιρό της επανάστασrις οι Έλλrινες

έσκαβαν δέκα μέρες και βρΊΊκαν τρία χρυσά ενώτια και μερικά ασrιμένια

νομίσματα. Μέχρι τις πέντε παρά είκοσι ακολουθΊΊσαμε τrιν κοιλάδα. Κατόπιν

περάσαμε τrιν κορυφΤΙ των λόφων αριστερά μας και κατεβΤΙκαμε σε μια άλλη

κοιλάδα. Στις όχθες του ποταμού βλέπουμε πλατάνια, όπως συχνά συμβαίνει

στην ΚρΤΙτη. Ακολουθούμε για λίγο τrιν κοιλάδα, τη διασχίζουμε, ανεβαίνουμε

το λόφο μπροστά μας και λίγο πριν τrι δύση βλέπουμε το Σέλινο-Καστέλι προς

το οποίο κατευθυνόμαστε αμέσως. Είχα υποθέσει ότι το ενετικό φρούριο θα είχε

Kαταλrιφθεί τώρα από τους Τούρκους και ότι θα περιβάλλεται από ένα μιιφό

χωριό όπως στο Καστέλι Κίσσαμου. Ωστόσο, το βρΊΊκα ερειπωμένο και

ακατοίκητο. Υπάρχει όμως εκεί κοντά ένα σπίτι που μερικές φορές

χρrισιμOΠOιεί ται ως σιταποθn.κrι.» (Σελ68)
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«Αφοί> φυγαμε κατά τις εννέα και τέταρτο από το Σέλινο-Καστέλι,

διασχίσαμε το ποτάμι που βρίσκεται μισό μίλι ανατολικά. _ προς τα

ανατολικά, διασχίζουμε ένα δευτερο ποτάμι που βγαίνει από μια άλλη

χαράδρα του βουνου. Η παραθαλάσσια πεδιάδα είναι στενή. Ορίζεται στα

βόρεια από τα σελινιώτικα βουνά, από τις χαράδρες των οποίων ρέουν τα

ποτάμια.. Πίσω από το Σέλινο-Καστέλι τι πεδιάδα έχει πλάτος τρία τέταρτα του

μιλίου, ενώ εδώ στο δεύτερο ποτάμι δεν ξεπερνάει οuτε τις διακόσιες γυάρδες.

Άψαι'> διασχίσαμε το ποτάμι υποστΤικαμε μια ανάβασl1 δεκαοκτώ λεπτών, τόσο

απότομη που αναγκαστΤικαμε να ξεπεζέψουμε. Μετά από λίγο φτάσαμε στrι

χειμερινή κατοικία ενός άλλου ορεσίβιου Σφακιανού. ... Συζiιττισα με το

Σφακια νό πάνω από μισή ώρα και μετά συνέχισα το δρόμο μου. Προσπέρασα

ένα μιτάτο, επίσnς σφακιανό, και ακολούθnσα ένα δρόμο, ο οποίος σαν

πολλούς άλλους στο νnσί είναι τόσο κακός που είναι σχεδόν αδιαπέραστος.

Έφτασα στις δώδεκα και μισή σε μια πηγή, και πριν τn μία στο μικρό χωρισ

Προδρόμυ> (Σελ.69-ΊΟ)

«Στο Προδρόμι μας υποδέχεται ο μωαμεθανός Μεχμέτ αγάς. _ Μετά το

γεύμα και μια ώρα συζ'ήτηση με τον οικοδεσπότη και τα παιδιά του, Μεχμέτ και

Ιμπρα'ήμ, βρήκα κάποιον να μας οδηγήσει στον Άγιο κυρκο όπου φτάσαμε στις

τρεις. Ο δρόμος -ήταν φοβερός: δεν 'ήμασταν μόνο αναγκασμένοι να πάμε πεζ'ή,

αλλά είχα απελπιστεί ότι τα άλογά μας δεν θα απέφευγαν κάποιο σοβαρό

τραυματισμό καθώς γλιστρουσαν και σκόνταφταν συνεχώς στα άγρια βράχη

που έπρεπε να περάσουμε όταν αρχίσαμε την κατάβαση προς τη θάλασσα. Όταν

πλέον φτάσαμε στο χειρότερο σημείο της διαδρομ'ής, είδαμε μπροστά μας τnν

εκκλησία του Άγιου Κύρκου και τη θέση της αρχαίας πόλης σε μια

παραθαλάσσια πεδιάδα που περιβάλλεται από βραχώδεις λόφους και μοιάζει

πολυ με ελληνικό θέατρο. Κοντά στη θάλασσα, εκεί όπου το πλάτος της

πεδιάδας μειώνεται σε εκατσν πεν'ήντα σχεδόν βήματα, βρίσκεται η εκκλησία

της Παναγίας που μοιάζει να έχει χτιστεί στη θέση ενός αρχαίου ναού. Στο ίδιο

σnμείο είδα τμ'ήματα κιόνων από γρανίτη, ενώ στους τοίχους υπάρχουν

κομμάτια λευκου μαρμάρου, μερικά απσ τα οποία πρέπει να αν-ήκαν σε αέτωμα

και άλλα σε θριγκό. Ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να υποθέσει ότι πρόκειται

για ναό της Δίκτυννας. Οι πρόποδες των λόφων στη νοτιοδυτικ-ή πλευρά τnς

πεδιάδας είναι γεμάτοι τάφους, όχι λαξευμένους στο βράχο, αλλά ο καθένας

τους είναι ένα μικρό κτίσμα. Το εσωτερικό τους έχει μ'ήκος οκτώ -ή εννέα πόδια

και πλάτος έξι 'ή επτά, ενώ το υψος της αψίδας του θόλου είναι έξι σχεδόν

πόδια. Υπάρχουν ίσως πεν'ήντα τέτοιοι τάφοι, των οποίων η είσοδος είναι τόσο

μικρ-ή που μόλις χωράει ένα άτομο. _ Μετά απσ μερικ'ή εξέταση των ερειπίων

αισθάνθηκα πολυ άσχημα, και έτσι καταχάρηκα όταν έφτασα στην εκκλnσία
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του Αγίου KUPKOU. Απέχει ένα τέταρτο του μιλίου από ττιν ακτή και φαίνεται

ότι υπήρχε εδώ ακόμα ένας ναός και ένα θέατρο.... Δεν μας απομένει λοιπόν

παρά να δούμε ποια αρχαία πόλη βρισκόταv σε αυτήν εδώ Τ'η θέαrι.... Η θέση της

Συίας είναι επίσης αδιαμφισβ'ήττιτα καθορισμέντι τρία μίλια ανατολικά απσ

αυτά τα κατάλοιπα, τα οποία από δω και πέρα ο καθένας θα συμπεράνει ότι

ανΤικουν σττι Λ ισσό. Η πεπoίθτισrι μου αυτή ενισχύθl1κε με Τl1ν εξακρίβωση ότι

στα Β.-Β.Α από το Σέλινο-Καστέλι βρίσκεται τι Κάντανος. Απέχει από δω

δεκατέσσερα Τι δεκαπέντε μίλια, ενώ ο χάρτης του Peutinger βάζει δεκάξι μίλια

μεταξί> Καντάνου και AιoaOU. Αυτ'ή rι ΚΡΤΙΤΙΚΤι Λισσός 'ήταν 11 επισκοπικΤι έδρα

την εποχή του Ιεροκλή. Η σειρά μάλιστα με την οποία την αναφέρει μεταξύ των

άλλων επισκοπών του δυτικού τμήματος του νrισιoύ, συμφωνεί απόλυτα με τrιν

υπόθεσή μας. Από όλες τις πόλεις που υπήρχαν σε αυτό το τμήμα τrις ακτής,

φαίνεται ότι μόνο rι Λισσός έκοψε νομίσματα, γεγονός που συμφωνεί με τrιν

υπόθεσrι ότι ήταν σπουδαίο εμπορικό κέντρω> (Σελ70-73)

«Φτάνοντας στrιν εKKλrισία του Αγίου Κυριακού 1Ί Κύρκου,

συναντ/σαμε, σε ένα υπόστεγο εκεί κοντά, τον παπά ενός γειτονικού χωριού.

Έχει γrι σ' αυτ1Ί τrι μικρή πεδιάδα και t1ρθε να μείνει λίγες μέρες.._ έμαθα ότι rι

συντoμότερrι διαδρομ1Ί για τrι Σούγια, τρία μίλια ανατολικά, είναι

παραθαλάσσια αλλά αδιαπέραστrι για τα άλογα. Ωστόσο, rι συνολική απόστασrι

τrις βατ1Ίς διαδρομής απ' όπου μπορούν να περάσουν τα άλογα λένε ότι είναι

γύρω στα δώδεκα μίλια. Η επιλογή μου λοιπόν t1ταν είτε να περπατ1Ίσω μια

ώρα στους λόφους είτε να ακολουθ1Ίσω το χθεσινό κουραστικό μονοπάτι

ιππεύοντας. Τελικά, αποφάσισα να περπατ/σω και να στείλω τα άλογα να

κάνουν το γύρο. Η ανάβασrι στους λόφους δεν ξεπερνάει τα είκοσι λεπτά, αλλά

ο δρόμος εί ναι σε τέτοια Kατάστασrι ώστε χάρrιKα που δεν επιχείρrισα να φέρω

τα άλογα. Τα γαϊδούρια βέβαια τον περνάν χωρίς κίνδυνο παρά το ότι εδώ δεν

είναι ποτέ πεταλωμένα. Όταν φτάσαμε στ-ην κορυφ1Ί των λόφων που ορίζουν

στα ανατολικά τrιν πεδιάδα της Λισσού διακρίναμε, τέσσερα ή πέντε μίλια

ανατολικά και βορειοανατολικά, τις χιονοσκέπαστες ακόμα κορυφές των

βουνών. Αφού τρομάξαμε ένα κοπάδι πέρδικες, ενοχλ1Ίσαμε ένα σμ1Ίνος

μεγάλων γυπών, ανοιχτού καστανού χρώματος και με φτερά σχεδόν μαύρα, που

έτρωγε ένα κατσικάκι κάπου εκεί κοντά. _ Εξ άλλου είναι εντυπωσιακό το ότι

στο γεωγραφικό πλάτος τrις Kρήτrις ζει ο περιβόrιτoς πετεινός των δασών τrις

βόρειας Eυρώπrις, ο γνωστός στrι Σκωτία capercailzie, που έχει εκλείψει μόνο

τα πεν1Ίντα τελευταία χρόνια. Αφήνουμε τους γύπες και μετά από μια σύντoμrι

κατάβασ11 φτάσαμε στrι Σούγια, 11 οποία, σαν τον Άγιο Κύρκο, είναι τελείως

αKατoίK11Τrι. Μερικοί χωρικοί μας έδειξαν μια πrιΎ1Ί γλυφού νερού και με

oδ1ΊΎrισα ν σε μια ελλειπή επιγραφ1Ί, από τrιν οποία όμως είναι αδύνατον να
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μάθουμε το όνομα της πόλης. _ Έμαθα ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπnρχε

εδώ μια μεγάλη μαρμάριντι επιγραψή. Ένα καικι όμως ήρθε και Tnv πήρε. Την

πεδιάδα διαπερνά ένας ξτιροπόταμος, ανατολικά του οποίου βρίσκουμε τα

κατάλοιπα τ/ς αρχαίας πόλης. Βλέπω διασκορπισμένη στο έδαφος σπασμέντι

κεραμικΤι και τρεις κολόνες. Παρά το ότι τι πεδιάδα είναι στενiι κοντά οτ/

θάλασσα και στενεύει ακόμα περισσότερο προς το εσωτερικό. 11 Σούγια δεν

είναι τόσο περιορισμέντι από τους γύρω βράχους όσο ο ΑΥιος Κύρκος.

Επιπλέον, παρατηρώ κατάλοιπα τειχών και δημοσίων κτισμάτων σε διάφορα

μέρη. Τίποτα όμως δεν αξίζει ιδιαίτερης περιγραφής. Εξ άλλου κανένα από τα

ορατά κατάλοιπα δεν μπορεί να είναι προγενέστερο τ/ς εποχnς των ρωμαίων

αυτοκρατόρων. Είναι κατασκευασμένα είτε από μεγάλες πέτρες είτε από

πλίνθους. Ο ανάγλυφος σταυρός σε ορισμένα μάρμαρα. υποδnλώνει Tnv ύπαρξn

ττις πόλης κατά Tn χριστιανική εποχή. Στους λόφους τnς νοτιοανατολικής

πλευράς τnς πόλnς βλέπουμε μερικούς τάφους όμοιους με του Αγίου Κύρκου. Ο

οδηγός με τα άλογα έφτασε στη Σούγια μόνο κατά τις εννιά. Χρειάστηκε

λοιπόν τέσσερις ώρες για ττι διαδρομιi που για μας ήτα ν τρία μίλια, ενώ από Tn

θάλασσα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δύο.» (Σελ. 77~81)

«Κατά τις δύο φτάσαμε στο Λιβαδά, ένα χωριό δύο μίλια B.~B.A. τnς

Σούγιας. Το μέλι εδώ είναι πολύ νόστιμο. Μετά από μια σύντομτι παραμονή,

αντιφορίσαμε προς το Κρουστογέρακο που απέχει λιγότερο απα ένα μίλι, αλλά

λόγω ττις απότομης πλαγιάς χρειαστήκαμε σαράντα λεπτά για να φτάσουμε.

Ωστόσο, σε αυτα το χωριό βριiκα μια αρχαία επιτι')μβια επιγραφή. Οι χωρικοί,

όταν εξιστορούν τα γεγονότα του πολέμου, αναφέρουν ως αξιοστιμείωτο

γεγονός ττις πρόσφαττις ιστορίας του Κρουστογέραιωυ το ότι, μολονότι τα

στρατεοματα του Χουσείν και του Μουσταφά μπέη έκαψαν το χωριό όταν

εισέβαλαν σττιν επαρχία Σελίνου, κανένας από τους κατοίκους του δεν

αιχμαλωτίσττικε στον πόλεμο.» (Σελ.81)

«·Εμαθα ότι υπάρχει ένα παλαιόκαστρο κοντά στο Ροδοβάνι, λίγα

χιλιόμετρα δυτικά του Κρουστογέρακου. Έτσι αποφάσισα να πάω εκεί τ-ην

επόμενη το πρωί ελπίζοντας να βρω την Έλυρο. Φύγαμε από το

Κρουστογέρακο στις επτά παρά είKOσL Ξαναπερνάμε από το Λιβαδά και

συνεχίζουμε Tnv κατάβαστι μέχρι τις επτά και εικοσιπέντε. Διασχίζουμε ττιν

κοίττι ενός ποταμού και σε ένα τέταρτο φτάνουμε στη Μονή όπου ένας

μωαμεθανός, φίλος του Μανιά., επιμένει να μας προσφέρει πρωινό. Καθίσαμε

λοιπόν μισή ώρα κάτω από τα ψηλά δέντρα που σκιάζουν Tnv κατοικία του,

ενώ μας περιποιήθτικαν δυο νέγροι δούλοι που ακόμα δεν έχουν μάθει πι

γλώσσα του vnoιotJ. Δεν υπάρχουν πολλοί νέγροι στα κρητικά χωριά, ενώ,
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αντίθετα, στις κυριότερες πόλεις όλες οι αριστοκρατικές οικογένειες των

μωαμεθανών έχουν δούλους. Εξ άλλου τα μεροκάματα είναι παντού πολύ

υψιιλά και καμιά φορά είναι αδuνατον να βρει κανείς εργάτες. Οι αγορές των

Χανίων και του Μεγάλου Κάστρου εφοδιάζονται τόσο συχνά με ανθρώπινο

δυναμικό όσο και με ευνoUχoυς που προέρχονται σχεδόν όλοι από Τl1 Βεγγάζη.

Θα αναρωτηθεί λοιπόν κανείς γιατί οι μικροϊδιοκτήτες που απαρτίζουν τον

αγροτικό πληθυσμό του vnaLotJ δεν έχουν δούλους να τους βοηθούν στις

καλλιέργειε<;» (Σελ.82)

«ο γραμματικος στο Ροδοβά νι αποδεικνύεται ένα ασυν'ιΊθιστα έξυπνο

και συνάμα ιδιαίτερα εξυπηρετικό άτομο. Με χαρά λοιπόν δέχομαι τnv

προσφορά του να μας συνοδεύσει στα αρχαία μαζί μ' έναν άλλο χωρικό.

Ανάμεσα στα κατάλοιπα, πρώτα ξεχωρίζω ένα μεγάλο κτίσμα που αποτελείται

από μια σειρά ταξων. Μετά είδα τα κατάλοιπα των τειχών, κυρίως στη βόρεια

και βορειοανατολική πλευρά ΤΊΊς αρχαίας πόλΊΊς. Εξ άλλου σΤΊΊ θέση όπου

σίγουρα υπrιρχε μια παλιά χριστιανΙKrι εκκλΊΊσία, βλέπουμε σrιμερα ένα

auyxrovo εκκλΊΊσάκι. Σε μΙKΡrι απαστασΊΊ από ΤΊΊν εκκλΊΊσία υπάρχουν

σΊΊμαντικά κατάλοιπα πολί> παλαιότεΡΊΊς επOΧrις. Ωστόσο, μόνο μερικοί

ογκώδειςλίθοι, καθώς και ορισμένατμrιματα θριγκοί> και κιόνων, απομένουν

από τον αρχαίο ναό. Μαθαίνω άλλωστε από τον πολιτισμένο και

ομιλΊΊτικότατο οδΊΊγό μου, ότι πριν είκοσι χρόνια στέκονταν ακόμα σΤΊΊν

είσοδο του ναοί> «δυο μεγάλες πέτρε9>. Η καθεμιά rιταν δέκα rι έντεκα πόδια

στο uψος, ενώ μερικά πόδια ακαμα 'ήταν θαμμένα στο έδαφος. Γι' αυτό n θέσΊΊ

λεγόταν τζ17 ορθαίς πέτραις. Τις κατέστρεψε όμως ένας μωαμεθανός και τις

μετέτρεψε σε μυλόπετρες. Περαιτέρω έρευνα μας φέρνει στις δεξαμενές. ΣΤΊΊ

βόρεια και βOρεισαναΤOλΙKrι πλευρά ΤΊΊς πόλΊΊς βλέπουμε τα υπολείμματα των

τειχών που πρέπει να είχαν μ'ήκος δυο σχεδόν μίλια. ΣΤΊΊν KOρυφrι, ΤΊΊν οποία

δuσκολα μπορούμε να ονομάσουμε ακρόπολΊΊ γιατί δεν είναι και τόσο

υπερυψωμένΊΊ, υπάρχουν κατάλοιπα τειχών, πιθανώς του φρουρίου. Η θέα από

δω είναι εκτεταμένΊΊ και n ομορφιά ΤΊΊς τέτοια ώστε ΤΊΊς αξίζει ο

χαραΚΤΊΊρισμός που ΤΊΊς έδωσε ο οδΊΊγός μου (μια από τις εκφράσεις 'ήταν:

εύμορφος τόπος!). Στα νότια βλέπουμε ΤΊΊν κοιλάδα και ΤΊΊ μικρΤΙ πεδιάδα ΤΊΊς

Σούγιας που συνορεuει με ΤΊΊν AφΡΙKανΙKrι Θάλασσα, στα δυτικά μια ΨΊΊλΤΙ

οροσειρά, στα ανατολικά μια ακόμα ΨΊΊλότεΡΊΊ, που ακαμα και τούΤΊΊ ΤΊΊν

προχωΡΊΊμένΊΊ επOΧrι μερικές κορφές ΤΊΊς είναι χισνισμένες. Στις σειρές των

κυματιστών λόφων στα βόρεια, βλέπουμε πολλά χωριά περιτριγυρισμένα από

ελιές, αμυγδαλιές και άλλα δέντρα στις χαμΊΊλότερες πλαγιές τους. Ο

εξαίρετος οδΊΊγός μου, ο γραμματικός από το Ροδοβάνι, λέει, πράγμα που

επιβεβαιώνει και ο άλλος χωρικός, ατι στο δρόμο από δω προς ΤΊΊ Σούγια
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σώζονται τα κατάλοιπα ενός αρχαίου υδραγωγείου. Η Πl1γή του ήταν δυο μίλια

βορειοδυτικά από δω σε κάτι ψηλούς λόφους κοντά στο Λιβαδά. Μαθαίνω

επίσnς ότι υπάρχουν σnμαντικά ελλl1νικά ερείπια σΤl1 θέση Καστρί, τέσσερα

μίλια δυτικά, σε ένα λόφο Ψl1λότερο απ' αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Οι

χωρικοί μου λένε άλλωστε πως ο Σπανιακός ανήκε κάποτε στην Ισπανία, και

στι πήρε το όνομά του από τους ισπανούς κατακτιιτές, οι οποίοι κατείχαν τότε

το Σέλινο-Καστέλι και τη γύρω περιοχή. Όλοι οι μελετ/τές θα έχουν από καιρσ

επισημάνει ότι τα παραπάνω ερείπια ανΤΙκουν στιιν αρχαία και στιμαντική

πόλτι ττις Ελύροο.» (Σελ 83-84)

«Μετά το πέρας της εξερεύντισης των αρχαίων, επιστρέψαμε στο

Ροδοβάνι. Το εξαιρετικό μέλι που μας πρόσφερε ο γραμματικός, μου θύμισε τrι

μέλισσα που απεικονίζουν τα νομίσματα τrις Ελύρου. Ο σύντροφός μου

σχεδιάζει το χωριό και τον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στο λόφο δεξιά

μας. Από δω άλλωστε βλέπουμε και τrι θάλασσα τrις Σούγιας. Υποθέτω ότι το

χιονοσκέπαστο βουνό είναι το πιο ανατολικό τrις οροσειράς των Λευκών

Ορέων. Βρίσκεται στrιν επαρχία Σελίνου και είναι το μόνο έξω απ' τα Σφακιά

που έχει χιόνι. Ο έξυπνος γραμματικός είναι ο Κιαγιάς τrις επαρχίας και ως εκ

τούτου rι Kαλύτεprι πrιγή πλrιpoφopιών σχετικά με τrιν παραγωγή τrις. Η μέσrι

πoσότrιτα τrις δεKάτrις στο λάδι του Σελίνου ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες

μιστάτα, ενώ όλα τα υπόλοιπα προϊόντα με δυσκολία φτάνουν αυτήν τrιν

ποσόττιτα. Το Σέλινο είναι τι φτωχότεprι περιοχή τrις Kρήτrις μετά τα Σφακιά.,)

(Σελ. 85)

«Φεύγουμε από το Ροδοβάνι στις πέντε και δέκα και διασχίζουμε

αμέσως τrιν κορυφή τrις κοιλάδας δυτικά του χωριού. Μετά από είκοσι λεπτά

ανάβαστις προσπερνάμε τον οικισμό Μάζα. Όλον τον υπόλοιπο δρόμο

ανrιφopίζoυμε μέχρι τα Τεμένια όπου φτάνουμε λίγο μετά τις έξι.

Εγκατασταθήκαμε σε κάποιον συγγενή του γραμματικού από το Ροδοβά νι. Το

βράδυ ο OΙKOδεσπότrις και rι σύζυγός του, δέχτrιKαν τrιν επίσKεψrι μιας

rιλΙKιωμέντις γυναίκας που συνοδευόταν από τrι νέα και όμορφτι κόρτι ττις.

Ωστόσο, το φόρεμα τrις νέας, χαpαKτrιρισΤΙKό των ντισιών του αρχιπελάγους,

μου έκανε εντύπωσrι γιατί διέφερε από αυτά που φορούν οι γυναίκες στο νrισΙ

·Εμαθα λοιπόν ότι κατάγεται από εδώ, αλλά ότι είχε διαφύγει με χιλιάδες

άλλες γυναίκες εις τα ντισιά για προστασία και ασφάλεια τον καιρό του

πολέμου, και ότι παρά τrιν επιστροφή τrις δεν είχε εγκαταλείψει ακόμα τrι

φορεσιά του καταφυγίου τrις.I> (Σελ. 86)

«Φύγαμε από τα Τεμένια στις πεντέμισυ και σε μισή σχεδόν ώρα

φτάσαμε στrιν κορυφή του νότιου λόφου, πάνω στrιν οποία, όπως μου είπαν χθες,
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υπάρχουν ελλΊΊνικά κατάλοιπα: σι ελπίδες μου επαληθεύτηκαν. Η νότια άΚΡl1

του χώρου είναι στεvΤι και απόΚΡl1μνl1: 11 ανάβασΊΊ ΤΊΊς ανατολικής πλευράς

είναι και αυτ'ή τόσο απότομη ώστε κανείς δεν περιμένει να βρει εκεί τείΧl1.

Ωστόσο, σΤl1 νότια και νοτιοδυτική πλευρά υπάρχουν 011μαντικά κατάλοιπα

αρχαίων τειχών: το ύψος τους ποικίλει από δύο έως πέντε Τι έξι πόδια.

Ακολουθώντας τα τείχη της νοτιοδυτικής πλευράς συναντάμε, μετά απσ

διακόσια σχεδόν βiιματα, μια είσοδο. Αυτή δεν προστατεύεται μόνο από τις

συνrιθισμένες προβολές του εξωτερικού τείχους, αλλά και από δύο άλλα

εσωτερικά τείΧl1 που εκτεί νονται σε αρκετή απόστασn παράλληλα με το

εξωτερικό. Η απόστασΊΊ μεταξύ του εξωτερικου και του δεύτερου τείχους είναι

περίπου δέκα βΤΙματα, ενώ μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου σχεδόν σαράντα.

Εξ άλλου όλα τα τείΧΊΊ μπορούμε να τα κατατάξουμε στο δεύτερο είδος ΤΊΊς

κυκλώπειας τοιχοδομίας. ΣΤΊΊ νοτιοδυτικΤΙ πλευρά ΤΊΊς πόλΊΊς φαίνεται ότι

υπΤΙρχε ακόμα μια οχυρωμένΊΊ είσοδος σε ένα από τα εσωτερικά τείΧΊΊ. Εξ άλλου

από δω μέχρι ΤΊΊν ακρόπολΊΊ διακρίνονται ακόμα τρία τείΧΊΊ, παρότι το έδαφος

είναι συνεχώς ανΊΊψορικό και βραχώδες. Το συνολικό μΤΙκος των τειχών σΤΊΊ

νοτιοδυτικΤΙ, δυτικΤΙ και βορειοδυτικΤΙ πλευρά ΤΊΊς πόλΊΊς μόλις ξεπερνάει το

μισό μίλι. Η μικρΤΙ ακρόπολΊΊ βρίσκεται σ' ένα ύψωμα εκατόν πενΤΙντα βΤΙματα

από ΤΊΊ νότια άΚΡΊΊ ΤΊΊς θέσΊΊς: γύρω από ΤΊΊ βάσΊΊ ΤΊΊς διακρί νονται υπολείμματα

τειχών. Επιπλέον, σΤΊΊν κορυφΤΙ ΤΊΊς συναντώ κάτι θεμέλια. Από εδώ έως ΤΊΊ

νότια άΚΡΊΊ το έδαφος καλύπτεται από κεραμεικΤΙ και άλλα θεμέλια, ενώ

τοίχοι, πιθανότατα σπιτιών, είναι επίσΊΊς ορατοί. Νοτιοδυτικά ΤΊΊς ακρόπολΊΊς

σώζονται τα κατάλοιπα μιας εισόδου, με ΤΊΊ μια παραστράδα σΤΊΊ θέσΊΊ ΤΊΊς

ακόμα, καθώς και ένα μικρό τμΤΙμα τείχους από μεγάλες πέτρες, όμοιο με τα

υπόλοιπα. Από ΤΊΊν κορυφή ΤΊΊς ακρόπολΊΊς έχουμε εκτεταμένΊΊ θέα προς όλες

τις κατευθύνσεις: διακρίνουμε ΤΊΊ θάλασσα με ΤΊΊν άΚΡΊΊ ΤΊΊς χερσονήσου στο

Σέλινο-Καστέλι, καθώς επίσΊΊς και τους λόφους που καταλΤΙγουν στο Κριού

Μέτωπο. ΧαμΊΊλά μπροστά μας βρίσκεται ο Πλατανιάς και το Προδρόμι, ενώ

στα δυτικά και βορειοδυτικά διακρίνονται δυο άλλα χωριά μισοσκεπασμένα

από τις ελιές που τα περιβάλλουν. ΚαΤΊΊφορίζοντας είδα δυο τάφους

λαξευμένους στο βράχο. Πιστεύω λοιπόν πως βρισκόμαστε σΤΊΊ θέσΊΊ ΤΊΊς

αρχαίας πόλης Υρτακός Τι Υρτάκινω> (Σελ. 87-88)

«Επιστρέψαμε στα Τεμένια στις εννέα και δέκα και σΤΊΊ συνέχεια

ακολουθήσαμε το ποτάμι προς τα δυτικά .._Σε λιγότερο από μια ώρα φτάσαμε σ'

ένα μιτάτο στα βόρεια του Κάδρου όπου μάθαμε ότι τα αρχαία κατάλοιπα που

ψάχνουμε βρίσκονται ένα μίλι νοτιότερα, στον κωνικό λόφο που είχαμε

προσπεράσει καθώς καΤΊΊψορίζαμε προς ΤΊΊν κοιλάδα ΤΊΊς Καντάνου. Από ΤΊΊν

κορυφή έχουμε μια πολύ όμορφΊΊ θέα ΤΊΊς κοιλάδας ΤΊΊς Καντάνου: απέχουμε
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τρία iι τέσσερα μίλια από Τl1 νότια θάλασσα όπου καταλήγει 11 κοιλάδα. Τα

μικρά χωριά που φέρνουν την ονομασία Κάντανος είναι κοντά στη

βορειοανατολιι<Τι της άΚΡl1. Οι λόφοι δε και στις δυο πλευρές είναι

σκεπασμένοι με ελαιόδεντρα μέχρι ένα αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Ωστόσο, αν

και έψαξα για ίχνrι αρχαίων κτισμάτων κοντά στrιν εκκλl1σία Τl1ς Αγίας

Eιρrινl1ς δεν βρnκα τίποτα. Ο λόφος έχει δυο κορυφές και 11 εκκλησία βρίσκεται

στη νοτιότερη. Οι κορυφές χωρίζονται από μια χαράδρα πλάτους σαράντα

ποδών, ύψους σαράντα με εξήντα και μnκους διακοσίων σχεδόν βημάτων.

Μπορεί βεβαίως να δει κανείς καθαρά ότι προκειται για το αποτέλεσμα

κάποιου σεισμοU. Το ανάγλυφο στις επιφάνειες των δυο πλευρών αντιστοιχεί

τόσο καλά, ώστε αν μπορούσαν να επανενωθούν θα άρμοζαν απόλυτα. Ο βράχος

είναι ασβεστολιθικός και μικροί σταλαγμίτες έχουν οχτιματιστεί σε ορισμένες

από τις προεξοχές του. Τα υπολείμματα των τειχών, τα οποία άλλωστε εδώ

όπως και αλλοu είναι τι μσντι σχεδόν απόδειξτι ύπαρξτις αρχαίας πόλης,

βρίσκονται σττιν ανατολιΚ'ή και νοτιοανατολική πλευρά του λόφου ττις Αγίας

Ειρήντις. Έχουν ~ιΊiκος εκατόν πενήντα περίπου βήματα, ενώ rι τοιχοποιία τους

υποδτιλώνει μια πολύ πρώιμη εποχή. Έτσι σε μια μέρα είχα ττιν καλή τuχη να

βρω τις θέσεις δυο προομτιρικών πόλεων. Θα μπορούσα να προσθέσω ότι σε

απόσταση δώδεκα περίπου βτιμάτων από αυτά τα κατάλοιπα υπάρχουν

ελάχιστα ίχντι ενός τείχους. Εξ άλλου και άλλα υπολείμματα των τειχών

διακρίνονται ανατολικά του λόφου σττι βόρεια πλευρά της χαράδρας.

Σώζονται μάλιστα καλύτερα από αυτά που περιέγραψα και τα σχεδίασα. Τα

ερείπια σ' αυτήν τrιν πλευρά του λόφου καλύπτουν μια έκταστι τριακοσίων ή

τετρακοσίων γυαρδών. Ωστόσο, στα ανατολικά τους τι πλαγιά είναι πιο ομαλή

από τις άλλες, όπου άλλωστε διακρίνουμε τα ίχντι τεσσάρων ακόμα τειχών που

είχαν αναμφίβολα σκοπό να ενισχύσουν τrιν πιο ευάλωτrι πλευρά τrις πόλτις.

Παρατήρτισα επίστις μερικοuς τάφους λαξευμένους στο βράχο σττιν πλαγιά

ανατολικά της αρχαίας πόλτις. Επιπλέον, σττιν ίδια πλευρά πιο χαμrιλά από

τους τάφους υπάρχουν και άλλα τείχτι. Το Κάδρος, που απέχει μισό μίλι προς

τα βόρεια, είναι το πλτισιέστερο χωριό σττιν Αγία Ειρήντι. Δε θα μας είναι

δύσκολο να βρούμε ποια αρχαία πόλrι βρισκόταν εδώ. Υπάρχει μια περιοχή που

ονομάζεται από τους Κρήτες Κάντανος. Η ονομασία χρτισιμοποιείται για να

δτιλώσει μια ομάδα χωριών. Η Κάντανος λοιπόν βρίσκεται στην εσωτερική

άκρτι ττις όμορφης κοιλάδας στην οποία βρισκόμαστε τώρα, λίγα μίλια βόρεια

ή βορειοδυτικά από τα ερείπια. Η πόλτι ττις Καντάνου αναφέρεται από τον

Στέφανο Βυζάντιο, ενώ την βρίσκουμε ως Καντανία στον κατάλογο των

κρτιτικών πόλεων του Ιεροκλή, ο οποίος την τοποθετεί ανάμεσα στην Κίσσαμο

και την Έλυρο. Τrι βυζαντινή εποχή ήταν επισκοπική έδρα και σταν οι Ενετοί
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κατέλαβαν το νl1σί τοποθέτησαν ένα λατίνο επίσκοπο, πράγμα που έκαναν

άλλωστε σε 6λες τις επισκοπές. Ο Σπα νιακάς, στον οποίο φτάνουμε κατά τις

τρεις, απέχει ένα σχεδόν μίλι νοτιοδυτικά από τα ερείπια. Εξ άλλου

βρισι(όμαστε πολί> κοντά στο Σέλινο-Καστέλι που απέχει μόνο τρία μίλια προς

νστον. Επιπλέον, συζnτώντας με τους μωαμεθανούς του χωριού έμαθα στι

νοτιοανατολικά της Αγίας Ειρήνης σώζεται ένας θ6λος Τι θολωτό διαμέρισμα,

ύψους έξι Τι επτά ποδών, μi}ΚΟUς σχεδ6ν τριάντα και πλάτους δέκα iι δώδεκα.

Υπάρχουν άλλωστε κατάλοιπα που μοιάζουν με πίφγους, μισό μίλι νότια του

Σπανιαιωύ.» (Σελ. 89-91)

«Ένας οδηγός από το Σπανιακό μας συνοδεύει στα ερείπια που

βρίσκονται δυο μίλια πιο πέρα, κοντά στο Βλιθιά. Πάνω σ' ένα βραχώδες

ύψωμα βλέπουμε τμΤΙμα αρχαίου τοίχου, που είναι μάλιστα εξαίρετο δείγμα

αυτού που ονομάζεται συνΤΙθως δεύτερος ρυθμός της κυκλώπειας τοιχοδομίας.

Το μνημείο είναι κυκλικό, πολύ όμορφης και γερΤΙς κατασκευΤΙς. Η εσωτερικΤΙ

διάμετρος του τάφου είναι σχεδόν δεκατέσσερα πόδια και το πλάτος του τοίχου

τέσσερα. Εξ άλλου στη δυτικΤΙ πλευρά μπορεί κανείς να περπατΤΙσει μόνο γύρω

από το βράχο, σε απόσταση δεκαοκτώ τι είκοσι ποδών από την κορυφΤΙ (πάνω

από αυτό το μονοπάτι παρατΤΙρrισα σκαλιά λαξευμένα στο βράχο), αλλά ακόμα

και κάτω από αυτό το μονοπάτι rι πλαγιά είναι απότομη και επικίνδυνη. Λίγο

μετά τη δύση φτάνουμε στο Βλιθιά. Ο μόνος αρσενικός κάτοικος είναι ένας

νεαρός μωαμεθανός στο σπίτι του οποίου εγκατασταθΤΙκαμε. Όλες οι άλλες

είναι χΤΙρες. Εξ άλλου χΤΙρες βρίσκουμε σε μεγάλο αριθμό και σε πολλά άλλα

μέρη της ΚρΤΙτης. Αυτά είναι εντυπωσιακά παραδείγματα από την ερΤΙμωση και

την εξόντωση που επέφερε ο τελευταίος πόλεμος." (Σελ. 92)

Φεύγοντας από το Βλιθιά στις έξι και μισίι, ακολούθησα ένα δρόμο

απότομο και εξαιρετικά κακό μέχρι το ποτάμι, το οποίο ακόμα και τώρα έχει

νερό. Αφού το διέσχισα, άρχισα την ανάβασrι προς τα νοτιοδυτικά

προχωρώντας μέσα από τα βουνά, τα οποία σύντομα περνώ και κατεβαίνω στο

ΚοντοκυνΤΙγι, που βρίσκεται σε μια κοιλάδα σχεδόν παράλληλη με της

Καντάνου. Έφτασα στο ΚοντοκυνΤΙγι στις επτά και είκοσι: πρόκειται για ένα

από τα πιο απομονωμένα και ΤΙσυχα μέρη που μπορεί κανείς να φανταστεί.

Περιβάλλεται από τους ψηλούς και βραχώδεις λόφους τrις κοιλάδας, και είναι

μισοθαμμένο από τις ελιές, τις χαρουπιές και τις αμυγδαλιές, στrι μέση των

οποίων βρίσκεται. Πρόκειται άλλωστε για ένα από τα πολλά μέρη της ΚρΤΙτης

που θα ΤΙταν ευχάριστο καταφύγιο από το θόρυβο και τα άγχη του κόσμου, αν

μπορούσε βεβαίως κανείς να έχει μερικές από τις βασικές ανέσεις της

ευρωπαϊκΤΙς ζωΤΙς. Αφού λοιπόν διέσχισα τον ποταμό που ρέει στην κοιλάδα,
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ανέβnκα στην κορυψή που την χωρίζει από τον Πελεκάνα. Σύντομα άλλωστε

συναντώ το δρ6μο τον οποίο είχαμε περάσει πηγαίνοντας από τον Πελεκάνα

στο Σέλινο-Καστέλι: σε λίγα λεπτά φτάνω στnv εκκλησία ταυ Αγίου

Αντωνίου, μετά απσ την οποία διακρίνω μερικούς τάφους λαξευμένους στο

βράχο, σαφιΊ δl1λαδίι ένδειξη ότι πλησιάζω κάποια αρχαία θέση. Εξ άλλου ένα

μίλι μετά τον Άγιο Αντώνιο φτάνω σε έναν Αγιο Γεώργιο, καθώς και στην

αρχαία θέση Τl1ν οποία ψάχνω. Βρίσκεται στην κορυφ'ή των λόφων ανάμεσα

στις δυο κοιλάδες: στη δυτική και σΤl1 νοτιοδυτική πλευρά της πόλnς τα τείχη

σώζονται σε μΤικος τριακοσίων tΊ τετρακοσίων βημάτων, ενώ στην ανατολική

διακρίνονται σε μΤικος μόνο εκατό βnμάτων. Ωστόσο, στη νότια πλευρά το

βουνό στενεuει και το τείχος προσαρμόζεται στnν πλαγιά του λόφου κι έτσι το

μ'ήκος του δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε 'ή είκοσι β'ήματα. Η συνολικ'ή περίμετρος

των τειχών άλλωστε δεν ξεπερνά το μισό μίλι: βεβαίως n πόλη μπορεί να

εκτείνεται και βορειότερα. Από τα τείχη που σώζονται βλέπουμε ότι n

κατασκευιΊ είναι μεν παλιά, αλλά όχι ογκώδnς: n σμίλn δεν έχει

χρησιμοποιηθεί σε κανέναν από τους λίθους: το μέγεθος των περισσότερων

είναι λίγο πολύ το ίδιο, ενώ όλοι είναι πολυγωνικοΙ Το πάχος του τείχους

είναι τέσσερα πόδια. Υποθέτω ότι εδώ βρισκόταν n Καλαμύδn.» (Σελ. 94-95)

«Φύγαμε απα το Βλιθιά το μεσnμέΡL Ούτε ένα ελαφρό αεράκι δε φύσηξε

χθες και σ'ήμερα, και n ζέστn είναι φοβεριΊ. Κατά τn μια, μπαίνοντας στο

σκόρπιο χωρια Κακοτύχn εντυπωσιάστnκα με τnν εμφάνισn μιας αμορφης

γυναίκας, σαν αυτές που όταν τις δει κανείς δεν πρόκειται ποτέ να τις ξεχάσεL

Εξ άλλου δε χρειάστnκε πολύ ώρα για να πλnσιάσουν και άλλα πιο ευτραφ'ή

άτομα, και μέσα σε λίγα λεπτά αλος ο γυναικείος πληθυσμας του χωριού είχε

συγκεντρωθεί γύρω μας. Από την ομιλία τους κατάλαβα αμέσως πως είναι

όλες Σφακιανές, και μαθαίνω ότι έρχονται το χειμώνα για να μαζέψουν ελιές,

πράγμα το οποίο κάνουν τους τελευταίους πέντε 'ή έξι μ'ήνες. Ωστόσο, θα

επιστρέψουν στο ορεινα χωρια τους, τον Άγιο Γιάννη, για να γιορτάσουν την

Κυριακ'ή του Πάσχα, μια μέρα που για τους Έλληνες θα 'ήταν αμάρτnμα να

λείπουν απα το σπίτι τους. Τους είπα ότι τα ελαιαδεντρα, που διαφέρουν σε

μέγεθος από τόπο σε τόπο, φαίνονται πολύ καλά στο Σέλινο: μια nλικιωμένn

λοιπαν γυναίκα, η πιο ομιλητικ'ή και της οποίας η γλώσσα πάει ροδάνι αλη

την ώρα, απάντησε σε μια διάλεκτο, που, όπως και των άλλων, φέρει τα

χαρακτηριστικά του ταπου της: «Ναι, ναι! και το λάδι είναι καλα και έχει

άφθονο στο Σέλινο, ενώ στα Σφακιά δεν έχει πολύ>}. Ακολουθώντας την

κοιλάδα φτάσαμε, τρία τέταρτα αργατερα, στα Πλεμελιανά, ένα από τα μικρά

χωριά της Καντάνου. Βρίσκεται δυτικά του ποταμού, οι δυο αχθες του οποίου

καλύπτονται απα ωραία πλατάνια: κλ'ήματα ελίσσονται στους κορμοuς τους,
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όπως στα άλλα μέρη του νησιου, σε ύψος τριάντα Τι σαράντα ποδών. Μένουμε

εδώ ώσπου να πεταλωθούν τα άλογά μας. Εξ άλλου υπάρχουν λίγα χωριά όπου

μπορεί κανείς να βρει σιδερά, και αν ένα άλογο Τι μουλάρι χάσει το πέταλό του,

ο ταξιδιώτης στην ΚρΤιτιι θα αναγκαστεί πιθανότατα να περπατήσει δυο Τι τρεις

μέρες πριv βρει τον τρόπο να το αντικαταστήσει.» (Σελ 96-98)

(Προσπερνάμε και άλλα χωριά της Καντάνου και τελικά φτάνουμε

στον Κουφαλάτο όπου ένας αλβανός μπουλούκμπασης επέμενε να δει το

τεσκερέ από τον πασά. Εκεί μου έδειξαν κάτι που έμοιαζε με αρχαία δεξαμενrι.

Από τον Κουφαλάτο αρχίσαμε Τl1ν ανάβαση προς τα ανατολικά, που διαρκεί

τουλάχιστον τρία τέταρτα. Φτάνοντας στην KOρυφrι του βουνού έχουμε μια θέα

που εκτείνεται στα βόρεια προς το ακρωτήριο Σπάθα με όλη τ/ν κοιλάδα της

Κισσάμου, και στα νότια προς την ΑφρικανικΤΙ Θάλασσα με τα βουνά του

Σελίνου μέχρι και αυτά του ακρωτηρίου της Γραμπούσας. Κατηφορίζουμε

μέχρι τις έξι, οπότε αφrινoυμε αριστερά τα Λουκιανά και αρχίζουμε μια μΙKΡrι

ανάβαση. Περνάμε τη Σκάφη και στις έξι και είκοσι φτάνουμε στο ΕργαστΤΙρι.

Διανυκτερεύσαμε στο σπίτι του γραμματικού. Το ίδιο απόγευμα η ασυνrιθιστη

εμφάνιση των ευρωπαίων ταξιδιωτών συγκέντρωσε δέκα rι δώδεκα χωρικούς

στο σπίτι του οικοδεσπότη μας. Μερικοί μάλιστα ΤΙταν από άλλα χωριά. Σε

λίγη ώρα όμως κατόρθωσα να καθησυχάσω τους φόβους τους, και άρχισα τις

ερωτΤΙσεις για τον αριθμό των σπιτιών σε αυτό αλλά και στα γειτονικά χωριά.

Ένας απ' αυτούς, που όπως έμαθα αργότερα rιταν μωαμεθανός, ψιθύρισε

αμέσως στον οικοδεσπότη μου: «μην του πεις, θα τον έχει στείλει ο πασάς για

να μάθει πόσα σπίτια είναι και να τα φOΡOλOγrισεω. Δεν αναφέρω το

περιστατικό ως κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά αντίθετα για να δείξω την

έλλειψη εμπιστοσύνης που αντιμετώπιζα μόλις έφτανα σε κάποιο χωριό. 'Ηταν

μάλιστα συχνό το πρόβλημα ώστε κάθε μέρα έπρεπε να συζητώ μισrι έως μια

ώρα με τους ανθρώπους πριν αρχίσω τις ερωτrισεις για το θέμα που με

ενδιέφερε. Εάν, ωστόσο, άρχιζα τις ερωτrισεις πριν κερδίσω την εμπιστοσύνη

τους, δεν θα έπαιρνα ποτέ απάντηση: κανείς δεν ΤΙξερε τίποτα. Το βράδυ οι

χωρικοί μου επιβεβαίωσαν όλα όσα είχα μάθει αναφορικά με τα χωριά και τον

πληθυσμό του Σελίνου. Είδα δε, όπως το ΤΙλπιζα, ότι σε κάθε περίπτωση αυτά

που ΤΙξερα ΤΙταν σχεδόν απολύτως σωστά. Κατόπιν άκουσα μερικά τραγούδια

όπου υμνούνται τα γεγονότα του πολέμου. Τελικά, οι χωρικοί άρχισαν να λένε

τα προβλΤΙματά τους: μου μίλησαν για τις ενέργειες της κυβέρνησης, για τις

σκληρές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, για τους φόρους στα δέρματα των

στιβανιών, για τη δεκάτη στα αμύγδαλα και στο μετάξι, για την πιάστρα που

πλΤΙρωναν σε κάθε μιστάτο του κρασιού τους και για διάφορους άλλους

εκβιασμούς, υποστηρίζοντας ότι τα παραπάνω ωθούν όλους, χριστιανούς και
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μωαμεθανούς, να αναζτιτούν τους Φράγκους, μια δτιλαδrι ευρωπαϊKrι δύναμτι

που θα ανΤΙKαταστrισει τους Αιγυπτίους. Ένας απ' αυτούς είπε αστειευομενος:

«Θα έπρεπε να προτιμώ τον Τούρκο γιατί έχω κάτι παλιά φράγκικα

ελαιόδεντρα, και υποθέτω ότι αν επιστρέψουν οι Φράγκοι θα με βάλουν να τα

πληρώσω». (Σελ. 98-99)

«Οι χριστιανοί εξωμοτες δεν έχουν χτίσει πολλά τζαμιά έξω από τις

πόλεις. Ωστόσο, υπάρχουν τρία στο Σέλινο, το οποίο δεν έχει ούτε ένα

ελλτινικό μοναστ/ρι. Σε αυτrι ττιν περιοχή το μικρό έντομο που λέγεται κάμπια

τρώει ττιν άνοιξτι τους βλαστούς των αμπελιών. Εξ αιτίας ττις κάμπιας

άλλωστε τι παραγωγή του οικοδεσπόττι μου πέρυσι rιτα ν μόνο έξι μιστάτα

κρασί, σε αντίθεστι με τα πενrιντα που έπρεπε να έχει. Σττιν Κίσσαμο ένα

παρόμοιο σε μέγεθος αμπέλι, με δέκα μόνο μεροκάματα θα είχε δώσει διακόσια

περίπου μιστάτα. Εξ άλλου τι ίδια κάμπια κατέστρεφε τα αμπέλια των αρχαίων,

όπως κάνει σrιμερα στο Σέλινο. Στο Σέλινο όπου οι ελιές είναι καλές, δυο

δέντρα παράγουν συνrιθως ένα μιστάτο λάδι, μερικές φορές χρειάζονται τρία.

Ένα χωριό λοιπόν που παράγει εκατό μιστάτα πρέπει να έχει κανονικά

διακόσιες ρίζες ελιές. Μου λένε εδώ, αλλά και όπου αλλού ρώττισα, ότι κάθε

κρτιτική οικογένεια καταναλώνει ττιν εβδομάδα τουλάχιστον τέσσερις οκάδες

λάδι. Η μτιτέρα σπάνια θα δώσει ψωμί στα παιδιά ττις χωρίς ένα πιάτο λάδι για

να το βρέξουν πριν το φάνε, και να γίνει πιο νόστιμο. Λάδι άλλωστε βάζουν σε

όλα τα χορταρικά, αλλά το χρτισιμοποιούν και για να μαγειρέψουν το ψάρι και

το κρέας. Εν ολίγοις το λάδι μπαίνει σε ολα τα κρτιτικά φαγτιτά, και παρά το

ότι σττιν υπόλοιπτι Ελλάδα το τρώνε πολύ, εδώ τι κατανάλωστι είναι πολύ

μεγαλύτερτι. Εξ άλλου όπως έχω iιδτι πει (ωι ιφτιτικοί είναι μαθτιμένοι εις το

λάδω, και είναι ίσως το μόνο πράγμα το οποίο κανείς δεν τσιγκουνεύεται,»

(Σελ. 107-108)

«Φτάσαμε στο Επάνω-χωριό. Η Αγία Eιρiιντι απέχει από δω ένα μίλι.

Ωστόσο, και στα δυο χωριά μου είπαν ότι τι κατάβαστι από το οροπέδιο του

Ομαλού στα Σφακιά είναι δύσβαττι. Όλοι αμφισβτιτούν ότι ένα άλογο σαν το

δικό μου θα μπορούσε με ασφάλεια να περάσει το Ξυλόσκαλο. Συμφωνούν

μάλιστα ότι έχει μεγάλτι πιθανόττιτα να παραπατiισει και να σκοτωθεΙ Για τα

μουλάρια όμως δεν υπάρχει φόβος «Είναι μαθτιμένα εις το κακόβολον». Eπειδiι

άλλωστε δεν iιθελα να πάθει κακό το άλογό μου, αποφάσισα να πάω στους

Λάκκους, και αν δε μάθω τίποτα καινούργιο για το Ξυλόσκαλο, να διασχίσω το

Ρίζωμα και τμiιμα ττις πεδιάδας του Αποκόρωνα, και από κει πλέον να μπω στα

Σφακιά, από το πέρασμα του Ασκύφου. Στις έντεκα και τέταρτο φτάνουμε στ/ν
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κορυφn της μεγάλ11ς ανl1φόρας, απ' όπου και πάλι βλέπουμε συγχρόνως το

ΚΡΤ1τικό και το Αφρικανικό Πέλαγος.» (Σελ. 108-109)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

% % %
ΟΤΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ 1961 1971 1981 1991 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1961-1971 1971-1981 1981-1991
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 1584 1223 1225 1155 -22,]9 0,16 -5,7]

ΗΟΥΤΛΣ 15] ]26 95 53 -16,56 -24,60 -44,21

ΆΓΙΟΙ ΘΕΌΔΩΡΟΙ 73 6l 54 24 -8,22 -19,40 -55,56
ΑΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ 45 38 11 4 -]5,56 -71,05 -63,64
ΑΖΟΓΥΡΕΣ 52 38 18 19 -26,92 -52,63 5,56

APXONTIKQ ]0 72 ]4 9 2,86 -80,56 -35,71

ΚΑΛΑΜΙΟΣ ]5 66 47 36 -12,00 -28,79 23,40
ΤΣΙΣΚΙΑΝΑ 88 66 35 ]6 25,00 -46,97 -54,29
ΚΙΤΥΡΟΣ % 50 37 33 -47,92 -26,00 -10,81

KONTOKYNHΓl 58 35 23 23 -39,66 34,29 0,00
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 8 26 255 557 225,00 880,77 1]8,43
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 62 66 40 2] 6,45 -39,39 -32,50

ΛΑΚΚΟΣΣΚΛΛΒΟΠΟΥΛΑΣ Ο Ο 48 56 16,67
ΛΙΒΑΔΙ 38 49 26 11 28,95 -46,94 -57,69

ΜΑΝΙΑΤΙΑΝΑ 129 85 74 35 -34,11 12,94 -52,70

ΜΟΥΣΤΑΚΟΣ 188 173 12] 66 -7,98 -26,59 48,03

ΠΛΛΤΑΝΟΣ 104 63 40 2] -39,42 -36,51 -47,50
ΣΚΛΑΒΟΠΟΎΛΑ 143 102 106 ]4 -2$,67 3,92 -30,19

ΦΑΡΛΓΓΙ 28 Ο 4] 33 -100,00 -29,79
ΧΆΣΙ 126 101 90 58 19,84 -10,89 -35,56

KOIN. ΕπΑΝΩΧΩΡΙΟΥ 722 494 400 373 -31,58 -19,03 -6,75

ΕΠΑΝΩΧΩΡΙ 240 172 140 118 -28,33 -]~60 -15,71

ΑΓιΑ ΕΙΡΗΝΗ ]6] 118 102 90 -29,34 -13,56 -1],76

ΠΡΙΝΕΣ 249 165 ]35 138 -33,73 -18,]8 2,22
ΤΣΙΣΚΙΑΝΑ 66 39 23 2] -40,9] -41,03 17,39

KOIN. ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ ]26 580 445 344 -20,11 -23,28 -22,70

ΚΑΚΟΔ1ΚΙ 57 50 36 26 -12,28 -28,00 -27,78

ΑΡΜΙΟ 33 35 28 2] 6,06 20,00 -3,57
ΚΑΔΡΟΣ ]22 87 59 60 -28,69 -32,18 ],69

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 71 66 54 50 -7,04 -18,]8 -7,4]
ΚΑΝΙΣΚΑΔΕΣ 36 24 27 -33,33 12,50
ΜΑΡΟΥΔ1ΑΝΛ 42 55 40 17 30,95 -27,27 -57,50
ΜΕΝΙΑΝΑ 46 34 2] 31 -26,09 -20,59 14,81

ΠΛΛΛΗΚΛΡΙΑΝΑ 49 84 51 43 7],43 -39,29 -]5,69
ΠΑΠΠΑΔΙΛΝΑ 66 63 43 30 -4,55 -31,75 -30,23

ΣΦΛΚΟΣ 61 82 80 60 34,43 -2,44 -25,00

KOIN. ΚΑΜπΑΝΟΥ 450 380 2]9 204 ]5,56 -26,58 -26,88

ΚΑΜΠΑΝΟΣ 386 304 234 172 -21,24 -23,03 -26,50

ΜΑΡΑΛΙΑ 64 76 45 32 ]8,75 -40,79 -28,89

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 1273 993 928 914 -22,00 -6,55 -],51

ΚΑΝΤΑΝΟΣ 337 403 375 42] ]9,58 -6,95 12,27

ΛΓιΟΣ ΛΠΟΣΤΟΛΟΣ 105 61 62 52 -41,90 1,64 -16,13

ΑΝΙΣΑΡΑΚΙ 211 169 140 115 -19,91 -17,16 17,86

ΒΑΜΒΑΚΑΔΕΣ 38 23 1] 15 -39,47 -26,09 -11,76

ΚΛΒΑΑΛΑΡΙΑΝΑ 51 49 26 22 -3,92 -46,94 15,38

ΛΟΦΟΣ 4] ]] 70 66 51,06 -1,41 -5,71

ΣΠΙΝΑ 87 29 21 21 -66,67 27,59 0,00

ΦΛΩΡΙΑ 110 86 69 74 -2],82 -19,77 7,25

ΤΡΑΧΙΝΙΑΚΟΣ 92 122 98 81 32,61 -]9,67 -17,35

ΧΡΥΣΟΠΗΓΉ 73 66 50 4] -9,59 -24,24 6,00



ΠηΥπΕΣΥΕ

ΚΟΙΝ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 1895 1492 1831 2147 -21,27 22,71 17,26
ΠΑΛΑ!ΟΧΩΡΑ 998 891 1408 1826 10,72 58,02 29,69
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 71 48 35 20 -32,39 -27,08 -42,86
ΑΖΟΓΥΡΕΣ 187 60 63 52 -67,91 5,00 -17,46
ΑΝΥΔΡΟ1 77 38 31 29 -50,65 -18,42 -6,45

ΑΣΦΕΝΔΙΛΕΣ 177 62 45 15 -64,97 -27,42 -66,67
ΑΧΛΑΔΙΑΚΕΣ Ο Ο 20 23 15,00

ΒΛ1ΘΙΑΣ 101 58 39 39 -42,57 -32,76 0,00
ΚΑΛΑΜΟΣ 21 16 20 22 -23,81 25,00 10,00
ΠΛΑΤΑΝΕΣ 24 12 13 6 -50,00 8,33 -53,85
ΠΡΟΔΡΟΜlΟ 138 79 55 53 -42,75 30,38 -3,64
ΣΠΑΝΙΑΚΟΣ 187 136 102 62 -27,27 -25,00 -39,22

ΚΟΙΝ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ 683 588 423 436 -13,91 -28,06 3,10
ΠΛΕΜΕΝIΑΝΑ 180 151 145 148 -16,11 3,97 2,07
ΓΙ>ΗΓΟΙ>ΙΑΝΑ 59 52 32 29 -11,86 -38,46 -9,38
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ Ο Ο 33 44 33,33

ΔΡΥΣ 134 142 76 93 5,97 -46,48 22,37
ΚΟΠΕΤΟΙ 85 98 57 62 15,29 41,84 8,77
ΜΟΤΖIΑΝΑ 38 Ο 16 17 -100,00 6,25
ΣΕΛΔΙΑ Ο Ο 16 24 50,00
ΨΑΡΙΑΝΑ Ο Ο 19 19 0,00

ΚΟΙΝ. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 710 611 476 378 -13,94 -22,09 -20,59
Ι)ΟΔΟΒΑΝ1 209 183 163 130 12,44 10,93 -20,25

ΑΡΓ1ΛΕΣ 114 97 68 56 -14,91 -29,90 -17,65
ΚΑΜΑΡ1Α 135 103 73 54 -23,70 -29,13 -26,03

ΛΙΒΑΔΑ 93 94 59 45 1,08 -37,23 -23,73
ΜΑΖΑ 110 134 113 93 21,82 -15,67 -17,70

ΚΟΙΝ, ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 199 260 250 162 30,65 -3,85 -35,20

ΣΑΡΑΚΗΝΑ 32 143 124 86 346,88 -13,29 -30,65

ΓΡΙΠΟΡΙΑΝΑ 62 42 57 26 -32,26 35,71 -54,39

ΣΤΑΥΡΟΣ 59 41 36 24 -30,51 -12,20 -33,33

ΧΟΝΔΡΟΣ 46 34 33 26 26,09 -2,94 -21,21

ΚΟΙΝ. ΣΚΑΦΗΣ 443 340 233 199 -23,25 31,47 -14,59

ΣΚΑΦΗ 167 142 109 95 -14,97 -23,24 -12,84
ΑΙ>ΓΑΣΤΗΡΙ 116 77 45 36 33,62 -41,56 -20,00

ΠΕΡΑ ΣΚΑΦΗ 114 121 79 68 6,14 -34,71 -13,92
ΚΟΙΝ. ΣoyrιAΣ 414 306 369 272 -26,09 20,59 26,29

ΣΟΥΓιΑ 61 54 194 112 -11,48 259,26 -42,27

ΚΟΥΣΤΟΓΕΙ)ΑΚΟ 174 115 75 80 -33,91 -34,78 6,67
Λ1ΒΑΔΑΣ 87 65 52 41 -25,29 -20,00 -21,15

ΜΟΝΗ 92 72 48 39 -21,74 33,33 -18,75

ΚΟΙΝ. ΣΤΡΟΒΛΩΝ 253 241 225 185 -4,74 -6,64 -17,78

ΣΤΙ>ΟΒΛΕΣ 168 159 136 108 -5,36 -14,47 -20,59

ΑΛΙΓΟΙ 46 82 89 77 78,26 8,54 13,48

ΚΟΙΝ, ΤΕΜΕΝΙΩΝ 199 159 150 113 -20,10 -5,66 -24,67

ΤΕΜΕΝ1Α 161 128 103 81 -20,50 -19,53 -21,36

ΠΑΠΠΑΔ1ΑΝΑ 38 31 22 12 -18,42 -29,03 45,45

ΣΤΡΑΤΟΙ 114 92 25 20 -19,30 -72,83 -20,00

ΣΥΝΟΛΟΕΠΑΡΧΙΑΣ 9853 7809 7313 6997 -20,74 -6,35 -4,32
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Πίνακας Κτηνοτροφίας (M.O.1992-1994)

Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΓΩΙΉ

ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΏΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ

πΡΟ1ΟΝΤΩΝ ΖΩΏΝ ΣΦΛJΈNTΩNZΩΩN ΓΑΛΑΤΟΣ(Κιλά) ΠΡΟΙΟΙ\'ΊΏΝ

(Κιλά)

κΑΝΔΑΝΟΣ Βοοειδή 2 2 Ο

Χοίροι 554 420
AIrOltpojf'.o.~Q 13454 7383 714500
Κουνέλια 3760 2000
Όρνιθες 11533 5000
Μέλισσες (ιcυl;'έλες) 619
Τυρί 95333
Moζjθρo 25000
Μέλι 3500
Δέρματα (ιεμάχια) 5053
ΑV'/ά (ιι:μάχια) 843333

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Boot:ιδή 4 4 800
Χοίροι 23 55
AΙΊonρόβατo 10737 12529 695633
Κουνέλια 2500 4600
Όρνιθες 5833 7817
Μέλισσες (κυψέλες) 337
Τυρί 60000
MιιζilθlXJ. 14667
"'πλι 3800
Δέρματα (τεμάχια) 3105
Aιryά (τεμάχια) 546667

ΕΠΑΝΩΧΩΡΙ Χοίροι Ο 50
Αιγοτ.ρόβατα 12907 9733 622533
Κουνέλια 1484 1000
Όρνιθι:ς 1350 600
Μέλισσες (KΙΙl;lέλι:.;) 271
Τυρί Ο

MιιζiιOpα 4000
Μέλι 2667
Δi:ρμα1α (1εμάχια] 3593
Aιryά (ιεμάχια] 90000

ΚΑΜπΑΝΟ! Χοίροι 10 10
Alyoπpόr.o:tQ 702 953 47000
Κοιι\iλια 465 357
Όρνιθες 642 280
/'.1έλισσες (ιcυψέλες) 50
Τυρί 1800
"'πλι 103
Δέρματα (τεμάχια) 372
Aιrιά (τεμάχια) 48800

ΚΑΚΟΔΙΚΙ Χοίροι 30 53
AlγOlφόΙkι:ια 2520 3503 197033
Κουνέλια 2100 2500
Όρνιθι:ς 2100 3667
Μέλισσες (κυ1fA';λεςj 353
Τυρί 14700
Moζjθρo 11000
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Μέλι 3000
Δέρματα (τεμάχια) 1973
ΑιΥΥά (τεμάχια) 243333

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ Χοίροι 83 108
ΑιγΟ1'.ρό!Χιτα 7417 5117 478667
Κουνέλια 350 733
Όρνιθες 1667 1000
Μέλισσες (κυψέλες) 300
Τυρί 23000
ΜυζήΟIXl 20000
Μέλι 2933
Δέρματα (τεμάχια) 3806
Αvyά (τεμάχια) 130000

nAEMENJANA Βοοειδή 4 4 1333
Χοίροι 24 123
AιγOJΓφβατα 3118 4070 219500
Κουνέλια 600 900
Oρνι!kς 2500 2800
Μέλισσες (κιιψέ).ες) 217
Τυρί 20000
Μ"ήθ", 13(100
Μιλ, 2000
Δέρματα (τεμά)'.ια) 637
ΑνΥά (u:μάχια) 173333

ΡΟΔΟΒΑΝΙ Χοίροι 77 70
ΑIΎοτ.ρόβατα 2397 1855 167500
Koυvελια 1700 867
Όρνιθες 2500 733
Μέλισσες (κυΥΈλες) 500
Τυρί 2000
M"iiθ", 800
Μέλι 3000
Δέρματα (τεμάχια) 1065
Αυγά (τεμάχια) 162000

ΣΑΡΑΚΗΝΑ Χοίροι 4 18
AιγoπPόlΧιτα 920 1100 58600
Κουνέλια 900 2333
Όρνιθες 1900 2100
Μέλισσες (κυψέλες) 140
Τυρί 1267
MυζiιOιxι 1200
Μέλι 1400
Δέρματα (τεμάχια) 441
ΑνΥά ('U:μάχια) 143333

ΣκΑΦΗ Χοίροι 9 61
ΑΙΎοπριψιτα 800 730 67600
Κοιιlotλια 1420 3800
Όρνιθες 1300 3200
Μέλισσες (κυψέλες) 70
Τυρί 1000
MυζiιOιxι 5000
Μέλι 567
Δέρματα (τεμάχια) 733
ΑlJ'{ά (τεμά)'.ια) 140000



ΠTlΎJ7. Aδrιμoσιευτα στοιχεια

ΣΟΥΓιΑ Αιγοιφό!hτα 4173 3343 155000
ΌρνlΙΧς 500 733
Mέλισσtς (κυψiliς) 833
τ"ι 2333
M"ήO;u Ο

Μέλι 3333
Δέρμα-ιο (1εμάχια) 1053
Α1Ί'(ά (τεμάχια) 40000

ΣΤΡΟΒλΕΙ Χοίροι 2 30
ΑιγοιφόΙχl:lα 4143 2990 94600
Κουνέλια 367 750
Όρ~'" 817 1233
Μέλιοοες (κυψέλες) 65
Τυρί 3500
M"ήO;u 4667
Μέλι 433
Δέρματα (τεμάχια) 813
Α1Ί'(ά (τεμάχια) 80000

ΤΕΜΕΝΙΑ Χοίροι Ο 50
ΑιΥοπρΟ['ατα 1000 1560 86367
Κουνέλια 200 800
OρvιIXς 350 1067
Μέλισσες (κuqiλες) 50
Thρ1 867
M"ήO;u 1333
Μέλι 500
Δέρματα (τεμάχια) 630
Α1Ί'(ά (tεμάxια] 40000. .
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
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Θεωρούμε ότι ειναι σκόπιμο να αναφέρουμε μια σειρά από

παραδείγματα εΠΙΤUΧών παρεμβάσεων στα πλαίσια του προγράμματος

LEADER, σε διάφορες περιοχές τnς ΕΕ, σι οποίες έχουν κοινά χαραΚΤl1ριστικά

με την πεΡΙΟχtl μελέττις Τι θα μπορούσαν να χρησιμοποιnθούν ως πυξίδα προς

Τl1ν κατεύθυνση της ολοκλl1ρωμένΊΊς αναπτυξιακής διαδικασίας σε τοπικό

επίπεδο. Εξάλλου, σι περισσότερες περιοχές (και όχι μόνο αυτές του

ευρωπαϊκού νότου, δΊΊλαδiι του μεσογειακού τόξου) σι οποίες είναι ενταγμένες

σε προγράμματαLEADER έχουν κάποια κοινά στοιχεία.

ΧαραΚΤl1ριστικη είναι 11 δiιλωσn του Liam Hyland (Υπουργός

ΑγροτικΤΙς Ανάπτυξης και Δασών Τllς Ιρλανδίας), για τις ιδιομορφίες του

ιρλανδικούαγροτικού κόσμου:

«Η θέση μας παρουσιάζειομοιόττιτεςμε πολλές περιοχές ττις Ευρώπης.

Οι Ιρλανδικές αγροτικές περιοχές χαραΚΤl1ρίζονται απΌ Τl1 σαφrι εξάΡΤl1σrι

τους από μια γεωργία που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα χαμτιλών

εσόδων και διαρθρωτικών αδυναμιών. Η έλλεΙΨl1 ΠΡOOΠΤΙKrις θέσεων για

απασχόλl1σl1 εκτός ττις γεωργίας είναι δυστυχώς τι αιτία μιας συνεχούς εξόδου

και μετανάστευσl1ςπου προκάλεσανδτιμογραφική παραι<μη και ττιν παραμονη

στις αγροτικές περιοχές ενός αυξανόμενου αριθμού ατόμων προχωΡl1μέντις

τιλικίας. Οι προσανατολισμοίστον τομέα ττις αγροτικής πολιτικής, κυρίως τι

μεταρρύθμιστι ττις ΚΓΠ και οι προβλεπόμενl1 επίδρα<J1l των συμφωνιών ττις

ΟΑΠ, κινδυνεύουν να χειροτερεύσουν περισσότερο ττιν κατάσταστι αυτή.;>

(LEADER lnagazine, (1994), τεύχος 7, σ. 4).

Παραδείγματα επιτυχτιμένων παρεμβάσεων (σε ευρωπαϊκό επίπεδο), τα

οποία μπορούν (άλλοτε εύκολα και άλλοτε δύσκολα) να αφομοιωθούν και να

δώσουν μια νέα αναπτυξιακη θεώρτιστι σττιν περιoχrι μελέΤl1ς είναι τα

ακόλουθα:

:::::>Σττι Γαλλία 11 ομάδα Bazois (Βουργουνδία) υποσΤl1ρίζει ένα κέντρο

που παρέχει κατάρτισl1 στον τομέα Τl1ς συντΤιΡl1σl1ς του χώρου που

πρέπει να Kαταλrιξει σττι δl1μιουργία σταθερών θέσεων

απασχόλτιστις (χωροταξία του αγροτικού χώρου, συντηΡl1σl1 των

ποταμών κλπ). Οι από μακρού χρόνου άνεργοι ξαναρχίζουν δουλειά

σε εργοτάξια συντηρτιστις του περιβάλλοντος η αξιοποίnσnς των

τουριστικών πόρων. (LEADER lnagazine, (1994), τεύχος 6, σ.14).

:::::>Στ/ Δανία, χάρn στnν ομάδα Danish Islands, πέντε νnσιά (με 30 έως

750 κατοίκους) διαθέτουν τώρα μια (τοπικη γραμματεία» το καθένα,
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διοχέτευστι Τl1ς προς επενδύσεις σε τοπικά προγράμματα. (LEADER

magazine, (1994), τεύχος 5, σ. 15).

=>Η ομάδα Centre - Quest Bretagne (Γαλλία) δημιούργησε ένα

ταμιευτΤιριο της περιοχt'1ς και παρέχει οικονομικά κίνητρα για τη

δτιμιουργία επιχειρ'ιΊσεωνυπό τύπο πιστωτικώνδανείων. (LEADER

magazine, (1994), τεύχος 5, σ. 15).

:=> Στην πεΡΙΟΧ1l Oberfranken (Βαυαρία) το LEADER συμμετέχει στην

ανανέωση του χωριοί> Posseck, συγκεκριμένα με επίχριση των

προσόψεων, αναστ'ήλωσl1 κατοικιών με τΤιΡ110ΤΙ τrις περιφερειακής

αρχιτεΚΤΟνΙΚt1ς, αξιoπoίrισrι ακατοίκητων κτιρίων κλπ. (LEADER

magazine, (1994), τεύχος 8, σ. 13).

=> Στην Ισπανία τι ομάδα Murcia (Μουρκία) εφάρμοσε ένα σχέδιο

αξιοποίησης ττις ιστορικ-ής και καλλιτεχνΙΚ1lς κληρονομιάς τrις

περιοχής. Το σχέδιο αυτό αφορά ένα σύνολο έξι επενδύσεων στους

αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Μια εξειδικευμένη

κατάρτιση για διπλωματούχουςτης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και

η έκδοση ενός τουριστικού οδτιγού που παρουσιάζει ττιν

αρχαιολογία, ττιν ιστορία, τα μντιμεία και ττιν εθνογραφία

ολοκλτιρώνουν ττιν ενέργεια. (LEADER magazine, (1994), τεύχος 8, σ.

13).

::::::> Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ομάδα South Pembrokeshire (Ουαλία) έχει

διαρρυθμίσει240 χιλιόμετραμονοπατιώνμακρινώνπεριπάτων και

ιστορικών χώρων κατά μίικος ττις διαχωριστικίιςγραμμίις μεταξύ

Ουαλίας και Αγγλίας.Η δράστι αυτίι αύξτισε σημαντικάτον αριθμό

των τουριστώνκαι είχε ως αποτέλεσματην πρόσφαττιαπονομίι σττιν

ΟΤΔ μιας στιμαντικής εθνικ-ής διάκριστις. (LEADER magazine,,
(1994), τεύχος 8, σ.14).

::::::>Στην Ισπανία η ομό.δα Sierra de Bejar - Francia (Καστίλτι - Λεόν)

χρτιματοδότησε ττι ρύθμιση μιας νέας διαδικασίας με το όνομα

«Σύστημα καθολικού καθαρισμού των απορριμμάτων

ελαιοτριβείων», τι οποία επιτρέπει ττι λύστι, με χαμτιλό κόστος ενός

σοβαρού περιβαλλοντικού προβλ-ήματος, κοινού στις περιοχές που

παράγουν ελαιόλαδο, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ττιν οικολογικ-ή

παραγωγίι ενός ποιοτικού παρθένου λαδιού. Τα κατάλοιπα

χρτισιμοποιούνται ως καύσιμο -ή λίπασμα. Η μέθοδος αυτrι επιτρέπει,
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ΙΊ οποία λειτουργεί ως κέντρο καινωνικών, δΙΟΙΚΙΊτικών, νομικών

υπηρεσιών, συνδικάτο πρωτοβουλίας, καθώς και ΤΊΊλεκέντρσ. Αυτά

τα επιτόπου όργανα ενισχύουν την παρουσία του δημόσιου τομέα σε

τοπικό επίπεδο και ευνοοuν δραστΤιριες συνεργασίες σε θέματα

απασχόλησης, τουρισμού και χρησιμOΠOίrισης της ΤllλεμαΤΙKrις.

(LEADER lllagazine, (1994), τείJχoς 7, σ. 9 -10).

=> Στην Ισπανία rι ομάδα Valle del Jcr1e (Εξτρεμαδούρα) θέτει σε

λειτουργία ένα αποκεντρωμένο «φυτώριο;> επιχειρiισεων: τρία

«κέντρα των ΜΜΕ}) που βρίσκονται σε όλη τrιν περιoχrι, συνδέονται

με μια κεντρική δομΤΙ που τους παρέχει τεχνΙKrι βοήθεια, συμβουλές,

λογιστική, τυπογραφείο κλπ. ΠλεονεκτΤΙματα: μια δομή

προσαρμοσμέντι στην ΤΟΠΙΚΙι πραγματικότιιτα, ελάττωση των

δαπανών λειτουργίας, μια υπηρεσία που βρίσκεται κοντά στο

χρΤΙστη. (LEADER lllagazine, (1994), τείJχoς 5, σ.15).

=> Στη Γαλλία η ομάδα Lot et Garonne (Aquitaine) βorιθησε στη

δημιουργία ενός κέντρου τηλεδιαχείρισης για τις ΜΜΕ: το κέντρο

τηλεδιαχείρισηςτου Castelllloron απευθύνεται στις βιοτεχνικές και

εμπορικές επιχειρΤΙσεις που απασχολούν λιγότερους από 10

υπαλλrιλoυς. Με ποσό μικρότερο από 300 ECU το μrινα, μαζί με τα

υλικά, ο βιοτέχνης rι έμπορος μπορεί, χωρίς να μετακινηθεί να

συνδεθεί με τον κεντρικό υπoλoγιστrι ελέγχου ο οποίος, με αίτηση

του χρΤΙστη, αναλαμβάνει KαθrιKOντα γραμματείας, διοικητικά,

λογιστικά, τι ακόμη και τη μετάφραση εγγράφων. Σrιμερα, το κέντρο

απασχολεί 10 περίπου άτομα αλλά αναμένεται να δημιουργηθούν

αργότερα κατά προσέγγιση 30 θέσεις απασχόλησης. (LEADER

lllagazine, (1994), τείJχoς 5, σ.16).

~ Στην Ισπανία η ομάδα Alpujarra (Ανδαλουσία) χρηματοδοτεί μια

εκστρατείαβελτίωσηςτης παρουσίασης,συσκευασίαςκαι σrιμανσης

των προϊόντων της περιoχrις. Η εκστρατείααυτrι θα αποφέρειοφέλη

στις επιχειρΤΙσεις γεωργικών προϊόντων διατρoφrις που

προέρχονται από τον τομέα της οινοποιίας, των τυριών, της

μελισσοκομίας και της ζαχαΡOπλασΤΙKrις. (LEADER lllagazinc,

(1994), τείJχoς 5, σ.16).

~ Στην Πορτογαλία η ομάδα Dao - Mondego (κέντρο) ανέπτυξε ένα

δίκτυο για διαφοροποίηση της τοπικΤΙς αποταμίευσης και
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επίσης, τον καθαρισμό άλλ<ι)Υ φυτικών απορριμματων. (LEADER

magazine, (1994), τεύχος 6, σ.12)

=> Σττι Λευκάδα, τι ομ&δα Λευκάδα διεξάγει παρόμοια δράση με την

πρΟ'ηγοUμεντι. Έτσι, τα κουκούτσια των ελιών χρrισιμOΠOΙOύνται

για ΤΊΊν παραγωγή ενέργειας και τα λύματα χρrισιμεύoυν για

λίπασμα στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων και άλλων δέντρων.

(LEADER magazine, (1994), τεύχος 6, σ.12).

=>ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ Majella'.

Στrιν περιοχίι παρέμβαστις ττις ομάδας «Maiella Verde» του Leader

(Ιταλία), τι γεωργίαεξακολουθείνα αποτελείτο βασικό τομέα δρασΤ1Ίριόττιτας.

Η λέξτι κλειδί εδώ είναι «Kαιvoτoμίω~ σε ότι αφορά την αναβάθμιση τnς

γεωργικΤις δραστrιριότrιτας και τrις ανάπτυξης νέων δρασΤΤΙΡΙOτtΊτων, με

στόχο τrιν παραμονή των νέων στην περιοχή. Οπουδ'ήποτε κι αν βρίσκεται

κανείς σττιν περιοχή αυτή'του Αμπρούτζι,διακρίνει ττιν επιβλτιτικ'ήοροσειρά,

ορατ'ή από παντού, ογκώδτι και σκεπασμέντι με χιόνια, Η περιοχ'ή του Leader

καλύπτει τους πρόποδες και ττιν ανατολικ'ή πλαγιά τ/ς οροσειράς αυτ'ής που

φτάνει σε ύψος 2796 μέτρα.

Όπως παραττιρεί ο Francesco Di Paolo, αντιπρόεδρος ττις ΟΤΔ (Ομάδας

Τοπικ'ής Δράστις): «διαπιστώνεται ένα πρόσφατο φαινόμενο στ/ν περιοχ'ή αυτ'ή

του Αμπρούτζι, συγκεκριμένα τι επιστροφ'ή σττιν πατρίδα ορισμένων νέων που,

αφού εργάσττικαν στις πόλεις, εγκαθίστανται τώρα εδώ ως γεωργοΙ Κάθε

χωριό ττις περιοχ'ής έχει τρεις - τέσσερις από αυτούς τους νέους, οι οποίοι

έχουν στραφεί προς ττι γεωργία επωφελούμενοι από ττιν απελευθέρωστι

ορισμένων εκτάσεων γτις. Αυτοί οι επαναπατρισμένοι είναι δυναμικοί, χωρίς

προκαταλ'ήψεις και επιδεκτικοί στις νέες γεωργικές τεχνικέ9>

Ο Francesco Di Paolo ξέρει τι λέει: Πρώτιν μτιχανικός σττι Fiat ο ίδιος,

εγκατέλειψε ττιν εργασία του και μαζί με δύο συντρόφους του συγκρόττισαν

μια κττινοτροφικ'ή μονάδα εκμετάλλευστις προβατοειδών, πράγμα που

αποτελεί φυσικ'ή επιλογ'ή στο Αμπρούτζι που διαθέτει το 10% των

προβατοειδών ττις Ιταλίας. «Αλλά αποκλείεται να ξαναρχίσουμε το

ξεκαλοκαίριασμα των κοπαδιών με τον τρόπο που εφάρμοζαν οι παππούδες

2Όλα τα οτοιχείαγια τ/ν περιοχή της Maicl1a προέρχονται από το «Maiel1a Verde, επιλογή και

ανάγκη της καινοτομία9}, Leader magazine, τεύχος 7, Φθινόπωρο 1994, σο 17-20
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μας. Θέλουμε ευχάριστες συνθήκες εργασίας, τις οποίες μόνο μια αποδοτικίι

γεωργικ'ή επιχείρηση μπορεί να προσφερευ)

Eπειδiι 11 επιφάνεια των τόπων βοσκής ειναι περιορισμέντ], 11

ΚΤΊΊνοτροφική δρασΤ1Ίριοτ-ητα έχει nμιεντατικ'ή μορφή και για το λόγο αυτό σι

υπεuθυνοι εγκατέστησαν ένα σύστ'ημα μΤlΧανοργάνωσΊΊς για ΤΤ] διαχείρισl1 τnς

ποιόΤl1τας. Το σύστημα αυτό όπως και ο υπόλοιπος εξοπλισμός που έχει

εγκατασταθεί αυξάνει ΤΤlν παραγωγικότητα, ενώ συγχρόνως απαλλάσσει από

το μεγάλο φορτο εργασίας. Εκτός από τον εκσυγχρονισμό των αγροκτημάτων

και την αναβάθμιση του επαγγέλματος, που επιτυγχάνεται χάρη σε αυτόν, 11

ομάδα Maiella Verde επιδιώκειτην ανάπτυξητης απευθείαςπώλησηςτοπικών

προϊόντων όπως το κρέας, τα αλλαντικά, το μέλι και το ελαιόλαδο. Η

απευθείαςπώλησηαποτελείπαράδοσηστο βουνό,αλλά οι συνθήκεςυγιεινής,τι

τήρτιστι των ποιοτικών προδιαγραφώνκαι τι διαχείριστιτων στιμείων πώλτιστις

παρουσιάζουνπεριθώριαβελτίωστις.

σ τουρισμόςαποτελεί σχεδόν ανεξερεύντιτοέδαφος σττι Maiella. Παρά

τα φυσικά χαρίσματά ττις και ττι σχετιι(ά μικρή απόσταστι από ττι Ρώμτι και ττι

Νάπολτι, τι περιοχή δε διαθέτει τουριστική παράδοστι. Η προσφορά

καταλυμάτων είναι πολύ περιορισμέντι, ακόμτι και στα μεγαλύτερα χωριά και

ο αγροτουρισμός βρίσκεται ακόμτι σε εμβρυακό στάδιο.

Συγκεκριμένα τέσσερα αγροκτήματα έχουν στραφεί προς τον τουρισμό

κατά τα τελευταία χρόνια και ασχολούνται με ττιν ανάπτυξτι των δυνατοτήτων

υποδοχής που διαθέτουν. Αυτά τα τέσσερα αγροκτήματα, που εφαρμόζουν

ανεπίστιμα ένα θεμελιώδτι κατάλογο ποιοτικών ιδιοτήτων, αποτελούν ττιν

αφεττιρία ττις στραττιγικής ττις Maiella νerde με στόχο ττιν ανάπτυξτι τιις

τουριστικής δρασττιριόττιτας. Η ομάδα τοπικής δράστις πρόκειται να

εγκαταστήσεισε αυτά περίπτεραπλτιροφόρτιστιςκαι παρέχει κατάρτιστι στους

ενδιαφερόμενουςγεωργοuς στον τομέα ττις υποδοχής επισκεπτών.«Ξέρετε, δε

μου φαίνεται καθόλου δυσάρεστο να διαθέτω ένα μέρος του χρόνου μου για να

βοτιθώ σττιν ανακάλυψτι ττις όμορφτις περιοχής μας!» αναφωνεί ο Nicola

Tara1ini, ένας γεωργόςπου συμμετέχειστο πρόγραμμα.

Η στΔ έχει καταρτίσει κατάλογο δέκα τοποθεσιών που μποροuν να

αποτελέσουν προορισμοuς μονοήμερων εκδρομών. Άλλοτε πρόκειται για

κάποιο μονοπάτι περιπάτου (τι Maiella είναι παράδεισος για περπάττιμα στο

βουνό), άλλοτε για ένα σπήλαιο, έναν αρχαιολογικό χώρο i) ένα καταφuγιο

ζώων. Με αφεττιρία τους πόλους αυτούς θα γίνει δυνατή τι ανάπτυξτι ενός

δικτύου τουριστικώνδρασττιριοτήτων.σργανώθτικεμια ένωστι, τι «Majella», τι
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οποία έπεισε το WWF (World Widc Fun(1 [or natuIe) να δημιουργήσει στην

περιοχή ένα βιότοπο (το «WWF Oasi Maiclla Oricntale~» αφιερωμένο στον

αίγαγρο (Σαμουά) του Αμπρούτζι.Το είδος αυτό, που είχε εξαφανιστεί εδώ και

πενΤΙντα χρόνια, αποl(αταστάθηκε στα ορεινά λιβάδια που υψώνονται πάνω

απσ το χωριό, από το οποίο μπορεί κανείς εuκολα να παραιωλουθήσειτα ζώα.

Ένα οικομουσείο κατασκευάστηκε στο άκρο του χώρου αυτού.

Πρόκειται για ένα κτίριο μεταμοντέρνας τεχνοτροπίας, όπου συνδυάζονται

αρμονικά στοιχεία από ολόκλnρη τιιν ιστορία Τllζ ιταλικής αρχιτεκτονικής,

το δε πίσω μέρος του σχηματίζειαμφιθέατρο σπου θα παρουσιάζονταιθεάματα.

Το συγκρότnμα θα φιλοξενεί τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό του WWF, ένα

κέντρο εντιμέρωσηςσχετικά με το βιότοπο και το σπήλαιο ττις Maiel1a, καθώς

και ένα μουσείο τοπικοί> πολιτισμοU. Στο εξωτερικό θα διαρρυθμιστεί

βοτανικός κήπος.

«Το LaJηa clei Peligni εξελίσσεται σε πρότυπο χωριοί> που έχει

δρομολογήσει μια διαδικασία διαρκοuς ανάπτυξηζ» λέει η Flora Pasquale

μέλος ττις ένωστις Majella. «Από το 1990 που δημιουργήθηκε ο βιότοπος,

σημειώθnκε αισθτιτή αuξηστι των επισκέψεων, οι οποίες επεκτάθτικαν πέρα από

ττιν τουριστική περίοδο. Δεχόμαστε όλο το χρόνο επισκέπτες όπως, για

παράδειγμα, επιστήμονες, ερευνητές, σπουδαστές σε τομείς που συνδέονται με

ττιν προστασία του περιβάλλοντος.,>

Η ομάδα του Leader ανέθεσε σε μια μικρή εταιρεία πληροφορικήςτη

δημιουργία ττις πρώττις έκδοσης ενός διαλογικοί> λογισμικοί> που θα

παρουσιάζειχρήσιμες πληροφορίεςμε εύχρηστη μορφή που θα στηρίζεταιστο

παιχνίδL Το σuσττιμα αυτό, που αποτελεί προσαρμογή ενός λογισμιιωύ το

οποίο υλοποιήθτικε από ττιν κρατική εταιρεία ηλεκτρισμοu, παρέχει τη

δυνατόττιτανα πραγματοποιτιθείσττιν οθόνη μια «φανταστικήεπίσκεψψ> στη

Maiella. Ανάλογα με τις επιλογές του ο χρήστης ανακαλύπτει, από ττιν

τοποθεσία τους σε ένα τρισδιάστατο χάρτη έως ττι φωτογραφική

αναπαράστασή τους, τα χωριά, τους χώρους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τα

δρομολόγια περιπάτου, τις τοποθεσίες για πικ - νικ, τα καταλύματα, τα

εστιατόρια κλπ. Αργότερα, τι ομάδα τοπικής δράσης επιδιώκει να θέσει αυτόν

τον εξοπλισμό στη διάθεση των επισκεπτών διαφόρων στραττιγικών

τοποθεσιών της περιοχής και συγκεκριμένα των δημοσίων υπηρεσιών, των

ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των αγροκτημάτων που αναπτuσσουν

αγροτουρισμό κλπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

ΚOJΝΟTlΚΗΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LiJADER ΙΙ

Σημείωση: Το παράρττιμα αυτό αποτελείται από μια ex-ante

αξισλόγrιστι τnς ΚοινοτικΤΙς Πρωτοβουλίας«Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 11

ΔυτικΤΙς Κρ-ήΤΤΙ9>, στα μέτρα τα οποία αφοροuν την περιοχή μελέτης.
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ΦΥΛΛΟ1:ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΌχιΝαι

Κλαδική (Θεματική) προσέγγιση

sβD

Από 1995 'Εως 1999

Σεπτέμβρης 1994

• Πολυταμειακi]Ο

Μερική

4. Επιλέξιμη περιοχΤΙ: Νομοί Χανίων-Ρεθύμνης

Γεωγραφική κάλυψη

ΧΡΗΜΑΤΟQIΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Αρχή Αρμόδια για ττιν υλοποίτιστι: ΟΑ.Δ ΥΚ

1. Τύπος παρέμβασης: Και νοτική Πρωτοβουλία

8. Οικονομικά μεγέθη της Α ίττισης Συνδρομ'ής:

5. Αρμόδια ΑρχΤι που υποβάλλει την Αίττιση Καινοτικ'ής Συνδρομ'ής:

ΟΑ.ΔΥ.Κ

7. Ημερομηνία υπσβολ1Ίς της Α ίττισης:

6. Χροvικ'ή Διάρκεια της Παρέμβασης:

Πλi]Ρl1ς

3. Κράτος-μέλος: Ελλάδα

Στόχος:

• ΜονΟταμειακi]Ο

2 Τίτλος:

• Συνολικό κόστος (σε εκ. Δρχ.) 3.827

• Δτιμόσιες Δαπάνες (ποσοστσ επί ΤΟΟ συνολικού Κόστοος) 16,29%

• Κοινοτικ'ή Χρnματοδότηση (ποσοστό επί του σονολικού 48,88%

Κόστους)
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φγΛΛΟ 2: ΣγΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΤΡΑTHrιKH ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ι

1. Ποια ιδιαίτερα κοινωνικά-οικονομικά προβλήματα της περιοχής και ποια

εμπόδια στην ανάπτοξ11 Ι αναπροσαρμογή -της αντιμετωπίζονται από την

Αίτηση Συνδρομής:

Με τις προτει νόμενες ενέργειες του προγράμματος επιδιώκεται για την

περιοχΤι επιλoγrις τι διαφΟΡΟΠΟΙl1μένl1 και ολοκλτιρωμέντι OΙKOνOμΙKiι

ανάπτυξτι τι οποία να επιτρέπει:

α) την ανάδειξl1 των συγκριτικών πλεονεΚΤl1μάτων τnς κάθε

μικροπεριοχΤΙς,

β) την καλuτεριι δυνατΊΊ αξιοπσίτιση των τοπικών πόρων, αναζτιτώντας

για κάθε τομέα τις καταλληλότερες μορφές παρέμβασης, συνέργιας και

συμπληρωματικό Τl1τας,

γ) τη διατΊψηση ενός διαφοροποιημένου κοινωνικοοιιωνομικού ιστού, με

επιχειΡησεις στους διάφορους οικονομικοuς τομείς, ώστε να

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ελαστικότητα στην απασχόληση, τα

εισοδήματα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,

δ) την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής η οποία θα λαμβάνει υπ'όψιν της

ή θα έχει προϋπόθεσή της και την ανάγκη προστασίας και αξιοποίησης

του περιβάλλοντος.

2. Αξιολόγηση των κύριων αποτελεσμάτων παρομοίων ενεργειών που

συγχρηματοδοτήθηκαν από το προηγούμενο LEADER:

Στο προηγούμενοLEADER οι κύριες παρεμβάσειςοι οποίες

χρηματοδοτήθηκανήταν για ανακαινίσειςοικιών σε περιοχές οι οποίες

προσφέροντανγια την ανάπτυξηαγροτουρισμοΟ.Στις γενικές

κατευθονσειςπρέπει να θεωρηθεί επιτυχημένο,γιατί εκπλήρωσετους

στόχουςτου με μεγάλα ποσοστάαπορρόφησης. Κάποια προβλήματαπου

αντιμετωπίστηκανμε τους Q.TA. είναι, κυρίως, θεσμικά και αφοροον τον

τρόπο εύρεσης των κονδυλίωνπου απαιτούνταιγια τη

συγχρηματοδότηση,στις περιπτώσειςπου κάποιοιQ.TA. συμμετέχουν

στο πρόγραμμα.

3. Στρατηγική που προτείνεται στην Αίτηση Συνδρομής:

Η σΤΔ. σΑ.ΔγΙ<. και οι συνεργαζόμενοι εταίροι με την πρόταση που

υποβάλλουν αποσκοποον στην εφαρμογή ενός προγράμματος βιώσιμης
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ανάπτυξΊΊς, που θα ενισχuει τις αγροτικές περιοχές που φθίνουν και θα

τους δίνει τη δυνατόττιτα αναστροψής από την ακολουθούμεντι πορεία,

προωθώντας ενέργειες ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των

παραδοσιακών τομέων της αγροτικΊΊς οικονομίας και συμπλiιρωσrις των

παραγωγικών δραστηριοτήτων με νέες. Αποβλέπει στην ανάπτυξτι των

πλέον υποβαθμισμένων περιοχών τnς ενδοχώρας ττις ΔυΤΙKrις KρrιΤllς

επιδιώκοντας την εξισορρόπτιστι και τ/ δισρθωσιι της ανισορροπίας

ανάπτυξnς στην περιοχΊΊ και δίνει έμφαση σΤΊΊν αναπτυξrι

συμπλΙΊρωματικών δραστιιριοτ/των στους αγροτικοuς πληθυσμούς τrις

υπαίθρου, κύρια των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στον

εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών εκμεταλλεύσεων και Τ1Ίν προστασία

του περιβάλλοντος.

4. κυριοι στόχοι της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας:

Οι προτεινόμενεςδραστηριότητεςσυμπυκνώνονταισε τρεις στόχους

άμεσα συνδεδεμένους:

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑvάπτυξΊΊ νέας ολοκλΊΊρωμένης δραστηριότητας «Τουρισμός

ποιότητας στις αγροτικές περιοχέρ) συμπλΙΊρωματικής σΤΙΊν τοπική

οικονομία.

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕνίσχυσΊΊ των παραγωγικών δρασΤl1PΙOτrιτων του αγροτικοί>

χώρου, με ταν εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών, ττι

βελτίωση τιιςανταγωνιστικόΤl1τας των τοπικών προϊόντων, τrιν

πρoώθrισιΊ τους σε νέες αγορές, ττι διαφoρoπoίrισrι ττις γεωργικής

παραγωγής και ττιν ενίσχυστι της συμπλιιρωματικόττιτας του

μεταποιτιτικού τομέα ΤΊΊς περιοχnς.

ΣΤΟΧΟΣ 3: Προστασία και αναδειξτι ταυ φυσικού και πολιτιστικού

περιβάλλοντος και ενσωμάτωσή του στις αναπτυξιακές διαδικασίες, σε

πλαίσια «βιώσιμnς ανάπτυξn9) τnς πεΡΙOχrις.

Οι τρεις Στόχοι του προγραμματοςαναλίΙονται σε έξι Ενέργειες, οι

οποίες είναι οι ακόλουθες: Ενέργεια 1: ~(TεχνΙKrι στrιριξn. Διαχείριση και

οργάνωση του σχεδίοω), Ενέργεια 2: «EπαγγελμαΤΙKrι κατάρτιση»,

Ενέργεια 3: ~(AγΡOΤΙKός τουρισμός», Ενέργεια 4: «Μικρές επιχειρrισεις,

βιοτεχνία, υπηρεσίεζ», Ενέργεια 5: «Αξιοποίησn και εμπορία της

γεωργΙKrις παραγωγrιρ), Ενέργεια 6: «Διατrιρnση και βελτίωσn του

περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώροω).
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Οι Στόχοι του προγράμματος προωθούνται από όλες τις προτεινόμενες

Ενέργειες. Πιο άμεσα ο Στόχος 1απσ την Ενέργεια 3, ο Στόχος 2 από τις

Ενέργειες 4 και 5 και ο Στόχος 3 από ΤΊΊν Ενέργεια 6.



1
1
j

]

J
]

l
]

Ι

1
]

]

J

J

J
J
J
J

ΙφγΛΛΟ 3: ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Ι

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΡΤΚΤΡ.Σ

1. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός

1.1 Σχέδιο Χρηματοδότησης του συνόλου της παρέμβασης

ΕΟνικιίΣuμμετοχιί

ΚοινοτικΤι Κεντρικ!Ί Περιφερειακή Άλλτι lδιωτικιί Κοινοτικά Σύνολο

Συμμετοχή Δτιμόσια Χρηματοδότηση Δάνεια

ΧΙΛ. ΔΡΧ 1.870500 623.500 Ο Ο 1.333,000 Ο 3.827.000

% 48,88 16,29 Ο Ο 34,83 Ο 100

ΕΤΟΣ 1995 206.917 68.972 138.710 414.600

ΕΤΟΣ 1996 513.885 171.295 374.220 1.059.400

εΤΟΣ 1997 511.710 170570 372.620 1.054.900

ΕΤΟΣ 1998 467.160 155.720 340.020 %2900

ΕΤΟΣ 1999 170.828 56.943 107.430 335.200
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1.2 Κατανομή ανά Ταμείο του συνόλου της παρέμβασης

ΕΤΠΑ ΕΚΤ Erτ-ΠE ΑΛΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΤΕ

ΧΙΛ.ΛΡΧ 812100 26.250 1.032150 Ο 1.870.500 Ο

% 43,42 1,4 55,18 Ο 100 Ο

ΕΤΟΣ 1995 95.482 5.250 106.185 206.917

ΕΤΟΣ 1996 211.935 5.250 296.700 513.885

ΕΤΟΣ 1997 209.985 5.250 296.475 511710

ΕΤΟΣ 1998 208.410 5.250 253.500 467.160

ΕΤΟΣ 1999 86.288 5.250 79.290 170.828

1.3 Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού

• Σχετική βαρύΤl1τα των Ενεργειών

ΣΥΝΟΛΙΚΟ %ΕΠΙΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(σε χιλ. (σε χιλ. δραχμές)

δραχμές)

1 160.000 4,18 117.750

2 50.000 1,30 26.250

3 1.390.000 36,33 636.750

4 262000 6,85 117.900

5 867.000 22,65 395.400

6 1.098.000 28,69 576.450

ΣΥΝΟΛΟ 3.827.000 100 1.870.500



α) ενέργειες 1.1 και 1.2

Αναφέροντας τις επιμέρους ενέργειες κατά κατnγΟΡία έχουμε τnν εξnς

δομn:

1.4 Προϋπολογισμός των ενεργειών οι οποίες συνδέονται με τιιν περιοχή

μελέτnς

Αναλυοντας τα παραπα νω στις επιμερους ενεργειες τις οπαιες

αντιστοιχούν μπορούμε να διακρί νουμε τις ενέργειες αυτές σε ορισμένες

κατnγορίες, όπως: α) ενέργειες σι οποίες αποτελούν υπoστrιΡΙKΤΙKές τnς

παρέμβαστις σ' ολόκληρη τη Δυτική KρΊπrι και αφορούν τιι στΤιριξτι και

προώθτισΙ1 του προγράμματος, β) ενέργειες σι οποίες αφορούν δράσεις με

μείζονα σημασία για το σύνολο ττις Δυτικής ΚΡΤιτnς, γ) ενέργειες σι

οποίες απευθύνονται σε χωρικό πεδίο μεγαλύτερο από αυτό τnς περιοχΤΙς

μελέττιςαλλά 11 περιοχή συμμετέχει σ' αυτές μερικώς, δ) ενέργειες σι

οποίες απευθύνονται και υλοποιούνται στο συνολό τους στο χωρικό

επίπεδο της πεΡιοχnς μελέτης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ %Em ΤΟΥΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (σε χιλ. δραχμές)

1 160.000 8,9

2 50.000 2,8

3 529.000 29,5

4 105.000 5,8

5 683.000 38

6 269.000 15

ΣΥΝΟΛΟ 1796.000 100
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β) ενέργειες 3.1, 3.2, 3.5, 4.2, 5.1 και 5.5

γ) ενέργειες 2, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4 και 6.1

δ) ενέργειες 3.7, 3.8, 5.6, 5.7, 5.8, 6.9 και 6.10
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Οι ενέργειες αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο παρακάτω μέρος, όπου

έχουμε και την περαιτέρω διασαψτινισiι τους.

1.5 Προϋπολογισμός των επιμέρους ενεργειών κατά κατηγορία συμμετοχής

τιις περιοχής μελέτ/ζ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ%

(σε χιλιάδες δραχμές)

ΥΠΟΣΤΗ ΡΙΚΤιΚΕΣ 160.000 8,9

ΜΕ1Ζ0ΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 445000 24,8

ΜΕΡΙΚΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 530.000 29,5

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤιΚΗΣ 661000 36,8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 1.796.000 100

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι:

::::::> από τα 3.827 εκατομμυρια του συνολικοι') προγράμματος, 11 περιοχΙι

μελέΤllζ συμμετέχει (μερικά Τι απσκλειστικα) στα 1.796 (46,9%)

Αυτά τα 1.796 εκατομμύρια κατανέμονται σίJμφωνα με τις παραπάνω

καΤΤΙΥορίες ως εξiις:

• ΥποσΤΊιρικτικές 160 (4,2% του συνόλου του προγράμματος στη Δυτική

ΚΡ';Τl1)

• Μείζονος οτιι.ιασίας 445 (11,6% του συνόλου του προγράμματος στη ΔυΤΙKrι

ΚΡ';Τl1)

• Μερικής συμμετοχής 530 (13,8% του συνόλου του προγράμματος στη

Δυτικ'; Κρ';τ/)

• AΠOκ.λεισΤΙKrις συμμετοχΤΙς 661 (17,3% του συνόλου του προγράμματος

στη Δυτική Kρiιττι)
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ΣΥΝΟλΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε χιλιάδες

ΕΝΕΡΓεlΕΣ ANTIKEJMENO δραχμες)

Α)ΔιαχείρισΤΊ των ενεργειών του

προγράμματος.

1.1 ΤεχνΙΚ1] σΤ11ριξn,

διαχείριση και ΒjΑξιολόΥnοrι των επιπτώσεων από

οργάνωση του σχεδίου τnν υλοποίησή του.

Γ)Ενέργειες και δαπάνες που αφορούν ΥΠΟΣΠΙΡJΚΠΚI:1 150.000
τn λειτουργία της Ομάδας TOΠΙKt'ις

ΔράσtΊζ.

ΛπόκτnoΤΊ εξοπλισμού πλnροφορικi]ς

από τους συνεργαζόμενους φορείς για

1.2TεxvtKn στ/ριξΤΊ την περιφερειακή σΤ11ριξη της

του προγράμματος εφαρμογιiς του σχεδίοιι.

YΠOΣlΉPΙKllKH 10.000

Η προτεινόμενη κατάρτιση

κατανέμεται σε πέντε θεματικές

ενότητες

Α)Εναλλακτικές μορφές τουρισμοίι

Β)ΤΟΠΙΚ1] ανάπτυξΤΊ

2. Κατάρτιση- Γ)Εκσυγχρονισμός παραγωγικών

επιμόΡφωοn δραστηριoτt'ιτων

αγροτοκτηνοτροφικών και ΜΕΡΙΚΗ 50,000
μελισσοκομικών προϊόντων

Δ)Οικολογική γεωργία και

διαφοροποίnσn αγΡOΤΙKt'ις παραγωγi]ς

Ε)Τnλεματικi]

Καταγραφή, αποτύπωσn και

τεκμηρίωσn των αγροτουριστικών

πόρων ττις ΔυΤΙKt'ις ΚΡΙ1της με στόχο:

11 Μελέττι. Λ)τον προσδιορισμότων δυναΤΟΤ1Ίτων

τεκμηρίωσηκαι ανάπτυξηςεναλλακτικώνμορφών

οργάνωσn τουρισμού

αγροτουριστικών

πόρων Δυτικi]ς Β)την υπόδειξη μέτρωνμε τη μOρφt'ι ΜΕιΖΟΝΟΣ 100.000
Κρi]τ/ς μελετών για την αξιοποίηΟΤ\ των ΣΗΜΑΣΙΑΣ

πόρων

ητn δ1]μιουργία τουριστικών

προγραμμάτων
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Η ενέργεια προβλέπει;

Λ)την ένωστι προσώπων ΠΟ!.) ασκούν

αγΡOΤOυριστικ:t'ι δραστηριότητα

Β)τη δημιουργία ειδικών γραφείων

3.2 Δίκτυο
αγροτουρισμού Γ)ΤJ1 διιμιουργία μττχανιομού

Δυτικής Κρήτ/ς συνεργασίας σ' όλη τ/ν Κρήτη ΜΕΙΖΟΝΟΣ 50,000
ΣΗΜΛΣΙΑΣ

Δ)την υλοποίηση κοινών ενεργειών

διαφήμιοιις, πpOώθrιoης κρατήσεων και

έKδOOrιζ έντυπου υλικού

Η ενέργεια περιλαμβάνει κατασκευή

έργων υποδομής για τη μελλOντιΚ't'ι

δημιουργία χιονοδρομικού και

πολιτιστικού κέντρου στη θέση

3.5 Πολιτιστικό «Kaltpytl9) Ομαλού.Σε συνδυασμόμε

χιονοδρομικόκέντρο το φαράγγιτrιςΣαμαριάςτφοβλέπεται

Ομαλοι) αvάπτuξnτοι> τοuρισμοuστην περιOΧt'ι ΜElZΟΝΟΣ 100.000
και επέκταση της τουριστικής EHi\tAEIAE
περιόδου .
Περιλαμβάνει συνδυασμό οικονομικών

και πολιτιστικών δραστ/ΡΙOτt'ιτων μc

στόχο τ/ν cνεργοποίrιση του τοπικού

πλrιΘυσμoύ στ/ν KατεUΘυνση τrις

ενδογενούς τουρισΤΙΚ1iς ανάπτυξrις,

Στα πλαίσια της ενέργειας

αναπτύσσονται παραδοσιακές

εκδηλώσεις και δrιμιoυργία τοπικού

εκθcτηρίου κρητικών προΤόντων.

Παράλληλα περιλαμβάνει

3.7 ΤOυρισΤΙKt'ι
πολιτιστικές παρι:;μβάσcις για τη

στ/ριξrι της ΤOΠΙKt'ις κουλτούρας.
ανάπτυξη και πρoβoλt'ι

Eπίσrις περιλαμβάνει αναβίωση
ευρύτερης περιoχt'ις

παραδοσιακών αγροτικών
Καντάνου

δραστrιριoτ/των σε υπάρχουσες

εγκαταστάσεις (με α ναKαίνισt'ι τους)

και τrιν αποκατάστασιι παραδοσιακών

κτιρίων για λαογραφικό μουσείο- ΑΠΟΚΛΕΙΣηΚΗ 79.000
καταλύματα

Hενέργcια περιλαμβάνει

αγροτουριστικές δραoτrιριότ/τες

(ανακαινίσεις παραδοσιακών σπιτιών

και μιτάτων) και μικρές παρεμβάσεις

ανάπλασrις περιβάλλοντος χώρου.

Επίσιις στόχος είναι 1'1 δrιμιoυργία

3.8 Αγροτουρισμός τουριστικής διαδρoμt'ις από τον Ομαλό

Ανατολικού Σελίνου
μέχρι τrι Σούγια και η σύνδεση με το

διεΘνές μονοπάτι Ε4 που διέρχεται από

(Γ.Ε. Ι νΑ και Ι V5)
νότια τ/ν περιoχt'ι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 200.000
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ΠροίίπάΡχουσα υποδομή από το

LEADERI:

Α)Υπολογιστικόσύοτ/μαΟΑΛΥ.κ.

Β)Υπόυλοποίηοηδίκτυο τnλεμαΤΙKής

LEADER Ι

ηΣuνδεσrιμε διεθνέςδίκτυο

INTERNET με κόμβο το Πολυτεχνείο

Κρήτ/ζ

Δ)Σύνδοοιι με τράπεζες πληροφοριών

ΕjΕξειδικευμένΟ προσωπικό

Η ολοκλήρωση περιλαμβάνει:

Α)ΣυμπλήρωΟl1 του κεντρικού

υπολογιστικού συστήματος

Β)Μόνιμn σύνδεση με κόμβους δικτύων

και ιδρυμάτων με δυνατότητες

υΠΟστήριξnζ συοτ/μάτων

πλJ1ροφόΡ11Οnζ

4.1 Oλoκλnρωμένo
ηΣύνδεοη με διεθνή nλεΚΤΡονικά

σύστnμα τnλεματικής
δίκτυα που αναφέρονταισε υπηρεσίες

για την τοπική
υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων,

ανάπτυξη
βωτεχνιών και αγροτουριστικών

δραοτηριοτΤιτων

Δ)Σύνδεσrι ΟΑ.Δ Υ-κ. με τα δίκτυα

LEADER και τις ο.Τ.Δ. Κρήτης

Ε)'Ενταξnσε σuστιιμα πακέτων

πλτιροφόΡ1Ι011ζγια τις κοινοτικές
ΜΕΡΙΚΗ 80.000πολιτικές και την αγροτικήανάπτυξΊΊ

ΣΤ)ΟργάνωσΊΊ και συντήΡΊΊσΊΊ της

βάσΊΊς από εξειδικευμένοπροσωπικό

2)ΔιάΟεσΊΊ τερματικών στους βασικούς

φορείς (συνεταιρισμοί>ς,στΑ. κ.α.)

(για την περιοχή μελέΤΊΊςαναφέρονται

ενδεικτικά n Κάνδανος και n
Παλαιόχωρα)

4.2Δίκτυο

χειροτεχνίας ΚρήΤΊΊς.

Αναπροσανατολισμός Στόχος της ενέργειας είναι n καλύτεΡΊΊ

ΤΊΊς κρητικής διάθεσΊΊ σΤΊΊν τοπική και διεθνή αγορά,

χειροτεχνίας. σύνδεσΊΊ ιδίως ΤΊΊν τουριστική, τόσο των ΜΕΙΖΟΝΟΕ 25.000
με ΤΊΊ συσκευασία, χειροτεχνικών όσο και των αγροτικών ΕΗΜΑΕΙΑΕ

εμπορευματοποίΊΊσΊΊ προϊόντων και 11 επίτευξΊΊ οικονομίας

κα ι προώθΊΊσl1 των κλίμακας

αγροτικών προϊόντων
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Κύριος στόχος είναι 11 αύξΙΙ0n και 1'1
προώθηση των πωλήσεων των

παρακάτω προϊόντων:

Α)Τυποποιημένο παρθένο ελαιόλαδο

ονομασίας προέλευσης

Β)Τυποποιτιμένος οίνος

5.1 Γραφείο προώθnοης

και ανάπτυξης ηΕσπεριδοειδή

βασικών KρτrtΙKών

προϊόντων Δ)Χυμοί φρούτων

ΜΕΙΖΟΝΟΣ 70.000
Ε)Τυροκομικά προϊόντα EW.1AΣIAL

ΣΊ)Τυποποιημένα βιολογικά

παραγόμενα προϊόντα

2)Παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα

Στόχοι τ/ζ ενΔργειας είνα\:

Α)Ανάπτυξη επιδεικτικών

δρασττιριοτήτων οικολογικής

γεωργίας

Β)ΠαραγωγΤΙ ποιοτικά ανώτερων

προϊόντων

5.2 napaywrti
βιολογικών Γ)Eφαρμoγiινέων τεχνολογιώνστην

προϊόντων ογροτικΤιοικονομία ΜεΡΙΚΗ 110.000

Δ)Χρήση καιαξιοποίηση

τεχνογνωσίας επισττιμονικών

ιδρυμάτων στην αγροτική παραγωγή

Ε)Προστασία του περιβάλλοντος

Στόχοι τ/ς ενέργειαςείναι:

Α)ΔιαφοροποίTlσn τ/ςαγροτικής

παραγωγιίς

Β)ΑναβάθμισTl και αξιοποίTlσTl των

ορεινών και ημιορεινών περιοχών

Γ)Η παραγωγΤΙ καρπών πεκάν, μάνγκο

κα ι φραγκοσυκιάς για τ/ν κάλυψη

μέρους ΤTlς ζΤΙΤTlσTlς τ/ς ειιρωπαϊκής

αγοράς

Η αιιξα νόμενTl ζιίτηση είναι δεδομένη.

Τα φιιτά αιιτά είναι ιιποσΤTlριζόμενα

μέσω του δικτύου FΛσ με την ονομασία

5.3 ΔιαφοροποίTlσTl τ/ς
MESFIN. ΕπίσTlς ιιπάΡχοιιν φιιτείες στο

Ινστιτοίnο Υποτροπικών Φιιτών και
αγροτικής παραγωγιίς:

Ελιάς Χανίων. (ΤΟ ενδιαφέρον για τ/ν
ΔιάδοσTl ΤTlς

περιοχή μελέΤTlς εστιάζεται στ/ν
καλλιέργειας των

εγκατάσταση φυτειών μάνγκο σε
φυτών πεκάν, μάνγκο

περιοχές τ/ς Παλαιόχωρας και τ/ς ΜΕ!'IΚΗ 100.000
κα ι φραγκοσυκιάς

Σούγιας όπου οι εδαφολογικές

συνθήκες θεωρούντα ι ειινοϊκές)



1

1
]

1

ι

Ι

)

J

J

J

J

J

Στόχοι της ενέργειας είναι:

ΑjΑύξηΟtΊ και ποιοτική βελτίωοιι του

προϊόντος

Β)Έλεγχος τtΊς ποιότητας των

μελισσοκομικών προϊόντων κατά την

παραλαβή

ηΈλεγχος τtlποποίησης και προστασία

του καταναλωτή

Δ)Εξαγω-γή του μελιού ώριμου από τις

κηρtiθρες και tΊ συντήρησή του με τον

5.4 EKOUΓΧΡOνισμός
καλύτερο τρόπο

και ανάπτυξrι ττις

μελισσοκομίας στις Ε)Έλεγχος και προγραμματισμός των

ορεινές και τροφοδοσιών για τrιν ανάπτιιξη σμηνών

προβληματικές και προσδοκία για τrιν παρασκευή της

περιοχές ΤΙΙζ ΔυΤΙKt'ις πλέον κατάλληλης και μεχαμrιλti τιμt'ι

Κρήτης μελισσoτρoφt'ις με δυνατότητα
ΜΕΡΙΚΗ 140.000

αξιοποίησης υπολειμμάτων των

τοπικών γεωργικών προϊόντων

Η δημιουργία οργάνοu-κέντροu

προβολής, διακίνησης, διαχείρto'ης και

εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων

του νομοί> Χανίων στοχείιει:

Α)Στην αξιοποίηση και σ(ιXJτή

5.5 Δrιμιoυργία διαχείριση της πρώτης ύλης

οργάνου διαxείρισrις

καιεμπορίας Β)Στην ανάδειξrι των προϊόντων που

παραδοσιακών έχουν χαρακτ/ριστεί ονομασίας

τυροκομικών πρσέλευσης

προϊόντων με

ονομασία προέλευσης ηΣτη βελτίωση των προϊόντων από
ΜΕΙΖΟΝΟΣ 100.000

στο νομό Χανίων πλευράς UΎειoνoμΙKής, ποιότητας και
ΣΗ/ι·1ΑΣιΑΣ

εμφάνιorις

Δ)Στην παρOXt'ι τεxνΙKt'ις στήριξrις

Ε) Στην οργάνωση δικτύου εμπορίας

Kαιστrιν αύξησrι της

ανταγωνιοτικότητας

Η δημιουργία διαγνωστικοί> κέντρου

με δυνατότrιτες ανάλυσης χώματος

νερού, λαδιοίι, λιπασμάτων,

φυλλoδιαγνωσΤΙKt'ι ανάλυση και

5.6 Διαγνωστικό διάγνωσrι ασΟενειών Οα J30rιθήσει στrιν

κέντρο αγΡOΤΙKt'ις τεχνική στήριξη των παραγωγών για

παραγωγt'ις επαρχίας τη βελπωσrι τ/ς ποιότ/τας των 50.000
Σελίνου παραγόμενων προϊόντων και στην

έγκαιρη ενrιμέρωσt'ι τους
ΑΠΟΚΛειΣΊ1ΚΗ
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Στην ενέργεια αυτiΊ τι παραγωγή θα

είναι καθετοποιημένη με την έννοια

ότι θα uπάρχουν εναλλακτικές λύσεις

στην napaYWYlKn διαδικασία (κρασί,

πετιμέζι) με ενιαίο μηχανολογικό

εξοπλισμό, ενώ τα υπολείμματα της

5.7 Παραγωγή πρώτης ύλης θα αποστάζονται για την

πετιμεζιοί> - KPUOΙOU- παραγωγή τσικουδιάς. Οι πρώτες ύλες

τσικουδιάς με
θα είναι από την επαρχία Σελίνου,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 63.000
ονομασία προέλευσης

κυρίως από την περιοχή Μάζας

Περιλαμβάνεταιο εκσυγχρονισμόςτων

υπαρχοuaώνδραστηριοτήτων

παραγωγήςτυροκομικώνπροϊόντων

και 11 ίδρυο" ετα ιρίας διαχείρισης του

υπάρχοντος κοινοτικοu-

εκκλησιαστικού τυροκομείου. Επίσης

5.8 Δρασττιριότιιτες
προβλέπετα t τι εισαγωγή και προώθηση

ενέργειας 5 μτι πλεονασματικών καλλιεργειών σε

Ανατολικού Σελίνου
αντικατάσταση των παραδοσιακών που

AΠOΚΛEJΣllKH 50.000
(Γ.Ε. IV.4 και Ιν5)

καταστράφηκαν κατά την πυρκαγιά

της 17-18/811994

Περιλαμβάνει:

Α)Επεξεργασία προδιαγραφών για την

KατασKευiι εξατμισοδεξαμενών

κατάλληλων για το χειρισμό των

απoβλiιτων των ελαιουργείων

B)KατασKευiι πιλοτικών

6.1 Εξυγίανση εξατμισοδεξαμενών σε ελαιουργεία του

υδρολεκανών και ορεινού όγκου

υγροβωτόπων από ΜεΡΙΚΗ 50.000
απόβλητα Στόχος είναι η υπoβoiιθτιoητης oρθiις

ελαιουργείων αντιμετώπισηςτου περιβαλλοντικού

πρoβλiιματoςαπό τα απόβλητατων

ελαιουlΥΥείων και η προστασία του

περιβάλλοντος

Η ενέργεια αποσκοπείστην ανάδειξη

βυζαντινού ναού του 1Ο0υ αιώνα.

Στόχοι είναι:

6.9 Δυτικό Σέλινο- Α)Η διατήρτιοη ττις πολιτιστικής

Ανάδειξη βυζαντινής κληρονομιάς

εκκλησίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΙΚΗ 8.000
Β)Η ενεργός σύνδεση με τις υπόλοιπες

παρεμβάσεις του προγράμματος

αγροτουρισμού ττις περωχ'ής

•
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Περιλαμβάνει:

Α)Έργα προστασίας και ανάδειξrιζ

αρχαίων πόλεων (Λισός, Συια, Έλυρος,

6.10 Διατήρησιι και Υρτάκινα)

βελτίωorι του

περιβάλλοντος και Β)Επισκευή, συντήρηση και ανάδειξrι

του περιβάλλοντος τριών βυζαντινών ναών

χώρου (Γ.Ε. ΙΥ.4 και

lV5) ηΣυνέχισηκατασκευής

ΦυσΙOλαΤΡΙKolιΜουσείουΟμαλού ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 211.000
Ανατολικού Σελίνου (LEADERI)

Δ)ΑξιοποίΊΊοηφαραγΎιούΑγίας

Ειρήνnζ

Ε)ΕπεμβάσειςαΠOKατάσταorιζ

περιβάλλοντοςτης πλΤΥΥείσαςαπό τιιν

πυρκαγιάπεριoxrις
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Ο! ΩΠΟΙΕΣ ΣΎΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΔΕΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ιι Τεχνική στ/ριξτι.

διαχείριση και οργάνωση
ΟΑΔΥ.Κ. ΟΑΔΥΧ

του σχεδίου

1.2 Τεχνική στήριξη του ΟΑΔΥΧ

προγράμματος
Συνεργαζόμενοι φορείς Συνεργαζόμενοι φ)ρείς

2. Kατάρτιστι-επιμόpφωσrι ΟΑΔΥ.Κ. ΟΑΔΥ.Κ.

Φορείς σχεδίου

11 Μελέτη, τεκμηρίωση ΟΑΔΥ.Κ. ΟΑΔΥΧ

και Oργάνωσtl
Τ.Ε.Ε. Δι.γnκής Κρήτης Τ.Ε,Ε Δuτικiις Kpirι"rις

αγροτουριστικών πόρων

Δυτικής Κρήτης ΦοΡείς περιβάλλοντος Φορείς περιβάλλοντος

3.2 Δίκτυο αγροτουρισμού ΟΑΔΥ.Κ. σΑ.Δ ΥΧ

Δυτικής Κρήτης
Υπό ίδροοΤ] φορείς Α ναπτυξιακές εταιρίες

ΕπαΎΎελματίες

Υπό ίδροοη φορείς

1S Πολιτιστικό Εταιρία αναπτύξεως Λάκκων Εταιρία αναπτίιξεως Λάκκων

χιονοδρομικό κέντρο Ομαλού Α.Ε. Ομαλού ΑΕ

Ομαλού

3.7 Τουριστική ανάπτυξη Εταιρία αναπτύξεως Κανδάνου Εταιρία αναπτύξεως ΚανΟΟνου

και προβολή ευρύτερης
Δήμος Κανδάνου Δήμος Κανδάνου

πφιοχης Καντάνου

Ιδιώτες Ιδιώτες

3.8 Αγροτουρισμός στΑ στΑ

Ανατολικού Σελίνου
Ιδιώτες Ιδιώτες

(Γ.Ε. Ι νΑ και Ι V.5)

4.1 Ολοκληρωμένο Ο.Α.Δ ΥΧ ΟΑΔΥΧ

σύστημα τηλεματικής για
στΑ

την τoπικiι ανάπτυξη

Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών

4.2 Δίκτuo χειροτεχνίας

Κρήτης.

Αναπροσανατολισμός της

KρnτΙKής χειροτεχνίας, ΟΑΔΥ.Κ. «ΤΑΔΔΩΣ»

σύνδεση με τη
Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών Χειροτέχνες, παραγωγοί και

σοοκευασια,
Χανίων μεταποιητές αγροτικών προϊόντων

εμπορευματοποίηση και
της Κρήτης

προώθηση των αγροτικών (ΙΤΑΛΛΩΣ,)

προϊόντων Άλλοι φορείς της Κρήτης
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Μεσογειακό Αγρονομικό ΙνστιτoUτo Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο

Χανίων Χανίων

ΕΛΚΕΠΑ Δυτικής Κρήτης ΕΛΚΕΠΑ Δυτικής Κρήτ/ζ

5.1 Γιχιφείο πιχιώθησης
Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο KΡirπ!ς

και ανάπτυξης βασικών Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Ενώσεις Γεωργικων Συνεταιρισμών

κρητικών προίόντων
ΦΟΡείς ιδιωτικού εμπορίου ΦΟΡείς ιδιωτικού εμπορίου

Ο.Α.Δ Υ.κ.

Μεσογειακό Αγιχ>νομικό ΙνστιτoUτo Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο

Χανίων Χανίων

5.2 Παραγωγή βιολογικων
Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών

προϊόντων ΙνστιτoUτo Υποτροπικών Φυτών και ΙνστιτoUτo Υποτροπικών Φυτών και

Ελιάς Χανίων Ελιάς Χανίων

ΠαιχιγωΥοί

5.3 ΔιαφοροποίtlοΙ] τΙ]ς Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο

αΎΡοτικής παιχιγωΥής: Χανίων Χανίων

ΔιάδοοΤ1 της
Ινστιτούτο Υποτροπικών ΦUΤών και Ινστιτούτο Υποτροπικών ΦUΤών και

καλλιέργειας των φυτών
Ελιάς Χανίων Ελιάς Χανίων

πεκάν, μάV'{κο και

φιχιγκοσυκιάς Παραγω-Υοί Παραγω-Υοί

5.4 Εκσυγχιχινισμός και

ανάπτυξη της
Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός

μελισσοκομίας στις
(<ΣγΝΕΡΓΑΣΙΑ" «ΙΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ))

ορεινές και

προβληματικές περιοχές Παραγω-Υοί Παραγω-Υοί

τ/ς ΔUΤΙKής Κρήτης

5.5 Δημιουργία οργάνου Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Σύλλογος ιδιοκτητών τυιχικομείων

διαχείρισης και εμπορίας Χανίων και μεταποιητών γάλακτος νομού

παραδοσιακών
Σύλλογος ιδιοκτητών τυροκομείων

Χανίων

τυροκομικών προϊόντων
και μεταποιητώνγάλσ.κτος νομού

με ονομασία προέλευσης
Χανίων

στο νομό Χανίων

5.6 Διαγνωστικό κέντιχ> Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών

αγροτικής παιχιγω-Υής Σελίνου Σελίνου

επαρχίας Σελίνου

5.7 Παραγωγή r.ετιμεζιού Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών

- κρασιού - τσικουδιάς με Σελίνου Σελίνου

ονομασία προέλευσης

5.8 Διχιστ/ριότ/τες σΤΑ στΑ

ενέργειας 5 Ανατολικού
Α ναπτυξιακός Σύνδεσμος Αναπτυξιακός Σύνδεσμος

Σελίνου (Γ.Ε.IΥ.4 και
Ανατολικού Σελίνου Ανατολικού Σελίνου

IV.5)
Ι.Μ. Κισσάμου και Σελίνου Ι.Μ. Κισσάμου και Σελίνου

Ιδιώτες Ιδιώτες
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Ινστιτούτο Υποτροπικών <Ρυτών και ΙνστιτOιJ.τO Υποτροπικών <Ρυτών και

6.1 Εξιιγ ίανση
Ελιάς Χανίων Ελιάς Χανίων

UΔΡOλεKανών και Πολυτεχνείο Κρnτrις Πολυτεχνείο Κρήτης

UΓΡOβιoτoπων από
ΓΕΩΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ

απόβλητα ελαιουργείων

σΑ.ΔΥ.Κ. σΑ.ΔΥΧ

Παιχιγωγοί

6.9 Δυτικό Σέλινο- Δήμος Κανδάνου Δήμος Κανδάνου

Ανά&ιξη βυζαντινής
Εφορία Βι>ζα ντινών Aρχαιoτnτων Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

εκκλησίας

Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Εφορία Βυζαντινών ΑΡχαιοτ/των

6.10 Διαηιρπσn και Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων

βελτίωσπ του
Διεύθυνση Δασών νομού Χανίων ΔιευΟυνσn Δασών νομού Χανίων

περιβάλλοντος και του

περιβάλλοντος χώρου ΑναπτUΞα/KOς Συνδεσμος Α ναπτυξιακός Σύνδεσμος

(Γ.Ε ΙΥ.4 και rV.5) Ανατολικου Σελίνου Ανατολικού Σελίνου

Ανατολικου Σελίνου Σύλλογος δπμιουρΥίας Σύλλογος δημιουργίας

Φοοιολατρικού Mouσείoυ Ομαλού ΦuσΙOλαΤPΙKOύ Mouσείoυ Ομαλού

ο.Τλ. ο.Τλ.

Ιδιώτες Ιδιώτες
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Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ φγΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ENF,PrEIEI οι ΟΠΟΙΕΣ

ΣγΝΔΕΟΝΤΑΙΜΕΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗΜΕΔΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Τ1ΜΗ Τ1ΜΗ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΣΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ (σε χιλι!χδες

δρσχμες)

1.1 ΤεχνικΙι στrιριξYι, 150.000
διαχείρισιι και

οργάνωσΊΊ του σχεδίου

Ι2 ΤεχνικΙι στήριξιι 10.000
του προγράμματος

2 ΚατάρτισΊΊ- 50.000
επιμόρφωσιι

3.1 ΜελέΤl1, α) ΤεKμτιρίωσrι

ΤEKμl1ρίωσrι και αγροτουριστικων
Ο 1

oργάνωσrι πσρων

αγροτουριστικών
β) Τουριστικά

100.000
πόρων ΔυτικΊΊς

προγράμματα Ο 7
ΚρΙιΤl1ς

3.2 Δίκτυο α) Φορείς Ο 2
αγροτουρισμού

β) Γραφεία Ο 2 50.000
Δυτικής ΚρΤιΤΊΊς

γ) Δίκτυο Ο 1

3.5 Πολιτιστικό

χιονοδρομικό κέντρο 100.000
Ομαλού

α) ΕποχιακΙι

3.7 Τουριστική
απασχόλτισΊΊ

Ο 19
ανάπτυξrι και πρoβoλiι β) Τουριστικές 79.000
ευρύτερrις περιοχΤΙς εγκαταστάσεις

Καντάνου Ο 5
γ) Κλίνες

Ο 20

3.8 Αγροτουρισμός
Ανατολικού Σελί νου

Κλίνες Ο 100 200.000
(Γ.Ε JΥΑ και Ι V.5)

4.1 Ολοκλl1ρωμένο α) Σύστιιμα Ο 1
σύστrιμα ΤΤ1λεματικnς

β) ΧρΙιστες Ο 200 80.000
για τrιν ΤΟΠΙΚΤι

ανάπτυξιι
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4.2 Δίκτυο

χειροτεχνίας ΚΡ1iτrις.

Αναπροσανατσλισμός

ΤΤις ΚΡ1Ίτικίις

χειροτεχ νίας, σύνδεση

με Τ1Ί συσκευασία,
ΔίκτυοεμπσρευματoπoίTlσrι Ο 1 25.000

και προώθτιστι των

αγροτικών προϊόντων

5.1 Γραφείο προώθτιστις α) Αύξτιστι

και ανάπτυξrις αγροτικού
10%

βασικών κρτιτικών εισοΜιματος

προϊόντων
β) Ανθρώπινο

70.000

εξειδικευμένο Ο 4
δυναμικό

5.2 Παραγωγή
βιολογικών

110.000
προϊόντων

5.3 Διαφοροποίτιση τrις

αγροτικής παραγωγής:

Διαδοστι ττις

καλλιέργειας των 100.000
φυτών πεκάν, μανγκο

και φραγκοσυκιάς

5.4 Εκσυγχρονισμός α) Παραγωγή

και αναπτυξrι τrις βασιλισσών
25.000 100.000

μελισσοκομίας στις
β) Θέσεις εργασίας

ορεινές και Ο 20
πρoβλrιμαΤΙKές γ) Αύξτιστι

140.000
περιοχές τrις Δυτικίις παραγωγής μελιού

Κρήττις 500.000 800.000
τόννοι τόννοι

5.5 Δτιμιουργία

οργάνου διαχείρισης
α) Απασχόλτιστι 150 180

και εμπορίας

παραδοσιακών

τυροκομικών β) Αξιοποίτιστι 100.000
προϊόντων με γάλακτος 10.000 τσννοι 15.000ονομασία προέλευστις

στο νομό Χανίων τόννοι

5.6 Διαγνωστικό
κέντρο αγροτικίις

Θέσεις εργασίας Ο 2 50.000
παραγωγίις επαρχίας

Σελίνου
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5.7 Παραγωγή
πετιμεζιού - κρασιού-

Θέσεις εργασίας Ο 5 63.000
τσικουδιάς με

ονομασία προέλευσης

5.8 Δρασττιριότητες

ενέργειας 5
50.000

Ανατολικού Σελίνου

(Γ.Ε. ΙV.4 και TV.5)

6.1 Εξυγίανση ΚατασΚΕυΤι

υδρολεκανών και πειραματικών και

υγροβΙΩτόπων από πιλοτικών

απόβλτιτα εξατμισοδεξαμενών Ο 5 50.000
ελαιουργείων

6.9 Δυτικό Σέλινο-

Ανάδειξη βυζα ντινής 8.000
εκ κλl1σίας

6.ΙΟΔιατΤιΡΤ1ση και

βελτίωστι του

περιβάλλοντος και

του περιβάλλοντος

χώρου (Γ.Ε. [Υ.4 και 21ΙΟΟΟ
[V.5)

Ανατολικού Σελίνου
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Ε ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΟΣιογΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΕΙΚΙΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩ ΚΟΣΙΟΣ

( σε εκ. δρχ-)

11 ΤεχνικΤι στTιριξrι,

διαχείριση και

οργάνωστι του σχεδίου

1.2 Τεχνική σΤtlριξ11 του

προγραμματος

2. Κατάρτιστι-
επιμόρφωσιι

3.1 Mελέτrι, τεκμιιρίωστι

και Oργάνωσrι

αγροτουριστικών πόρων Τουριστικά 14,3
ΔυτικΤΙς KρTιτrις προγράμματα

3.2 Δίκτυο Δίκτυο 50
αγροτουρισμοι,ΔυΤΙKrις

Κρήτης

3.5 ΠολιτισΤΙΚΟ
χιονοδρομικό κέντρο

Ομαλού

3.7 ΤουριστικΤι ανάπτυξιι

και πρoβoλiι ευρύτεριις

περιοχΤΙς Καντάνου Κλίνες 3,95

3.8 Αγροτουρισμός
Ανατολικού Σελί νου

Κλίνες 2
(Γ.Ε Ι ΥΑ και Ι V.5)

4.1 Ολοκλιιρωμένο

σύστrιμα τrιλεμαΤΙKής

για τ-ην τοπική ανάπτυξrι Σύσττιμα 80
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4.2 Δίκτυο χειροτεχνίας

Κρίιτης.

Αναπροσανατολισμός

τnς KΡΤΙΤΙKrις

χειροτεχνίας, σuνδεσn με

Τl1 συσκευασία,

εμπορευματοποίτιση και

προώθτιση των
Δίκτυο 25

αγροτικών προϊόντων

5.1 Γραφείο προώθησης Ανθρώπινο

και ανάπτυξrις βασικών εξειδικευμένο δυναμικό

κρτιτικών προϊόντων 17,5

5.2 Παραγωγίι

βιολογικών προϊόντων

5.3 Διαφοροποίτιστι ττις

αγΡOΤΙKrις παραγωγής:

Διάδοστι ΤΊΊς

καλλιέργειας των φυτών

πεκάν, μάνγκο και

φραγκοσυκιάς

5.4 Εκσυγχρονισμός και

ανάπτυξΊ) ττις

μελισσοκομίας στις

ορεινές και
Θέσεις εργασίαςπροβληματικές περιοχές 7

ττις Δυτικίις Κρήτης

5.5 Δτιμιουργία οργάνου

διαχείρισης και

εμπορίας παραδοσιακών

τυροκομικών προϊόντων
Θέσεις εργασίαςμε ονομασία προέλευσης 3,3

στο νομό Χανίων

5.6 Διαγνωστικό κέντρο Ανθρώπινο

αγροτικίις παραγωγίις εξειδικευμένο δυναμικό

επαρχίας Σελίνου 25

5.7 Παραγωγίι

πετιμεζιοu-κρασιοu-

τσικουδιάς με ονομασία Θέσεις εργασίας 12,6
προέλευσΊΊς
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5.8 ΔρασΤl1ριόΤΙΊτες

ενέργειας 5Ανατολικού
Σελίνου (Γ.Ε. ιν.4 και

IV.5)

6.1 Εξυγίανση KατασKευrι

υδρολεκανών και πειραματικών και

υγροβιοτόπων από πιλοτικών

απόβλητα ελαιουργείων εξατμισοδεξαμενών

10

6.9 Δυτικό Σέλιvo-
Ανάδειξη βυζαντινής

εκκλτισίας

6.10 ΔιαΤΤlΡτιση και

βελτίωσrι του

περιβάλλοντος και του

περιβάλλοντος χώρου

(Γ.Ε. ΙΥ.4 και IV.5)

Ανατολικού Σελίνου
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φγΛΛΟ 4: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣγΝΟΧΗ

Ι. Αλληλεξαρτήσεις, συμπληρωματικότητες και συνέργειες

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ

ΣγΣΧΕΤΙΖΕΤΑI

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.1 Τεχνική στΤιριξιι, διαχείριση και Με όλες

οργάνωση του σχεδίου

1.2 Τεχνικn στήριξιι του προγράμματος Με όλες

2 Kατάρτισrι-επιμoρφωσrι Με όλες

3.1 Μελέττι, τεκμrιρίωσn και οργά νωσn Διακρατική συνεργασία, 23 και όλες

αγροτουριστικώνπσρωνΔυΤΙKrις ττις ενέργειας6
Κρi]της

3.2 Δίκτυο αγροτουρισμού ΔυΤΙKrις Διακρατική συνεργασία και όλες της

Kρnτl1ς ενέργειας 3

3.5 Πολιτιστικό χιονοδρομικό κέντρο ΔιακρατικΤι συνεργασία, 3.1, 3.2
Ομαλού

3.7 ΤουριστικΤι ανάπτυξιι και προβολή Διακρατική συνεργασία, 3.1, 3.2, 6.9
ευρύτερτις περιοχi)ς Καντάνου

3.8 Αγροτουρισμός Ανατολικού Διακρατική συνεργασία, όλες της

Σελίνου ενέργειας 2 καθώς και 3.1, 3.2, 6.10

(Γ.Ε. Ι ΥΑ και Ι V.5)

4.1 Ολοκλτιρωμένο συσττιμα ΔιακρατικΤι συνεργασία, 3.1, 3.2, 4.2
τηλεματικης για την τοπικη ανάπτυξη

4.2 Δίκτυο χειροτεχνίας κρητης.

Αναπροσανατολισμας της κρητικης

χειροτεχνίας, σύνδεση με τη

συσκευασία, εμπορευματοποίηση και
Διακρατικη συνεργασία, 4.1προώθηση των αγροτικών προϊαντων

5.1 Γραφείο προώθησης και ανάπτυξης Διακρατικη συνεργασία, 4.1
βασικών κρητικών προϊαντων
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5.2 Παραγωγή βιολογικών προϊόντων ΔtaKpαTLKt1 συνεργασία, 21, 4.1, 5.1

5.3 Διαφοροποί110ΤΙ Τl1ζ αγροτικΤΙς

παραγωγnς: Διάδοση της

καλλιέργΕιας των φυτών πεκάν, ΔιακΡαΤΙΚΤι συνεργασία, 21, 4.1,5.1
μάνγκο και φραγκοσυκιάς

5.4 Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξτι ττις

μελισσοκομίας στις ορεινές και

προβλτιματικές περιοχές τ/ς ΔυτικΤις 21,4.1,5.1
ΚρΤιΤl1ς

5.5 Δημιουργία οργάνου διαχείρισnς

και εμπορίας παραδοσιακών

τυροκομικών προϊόντων με ονομασία 21,4.1,5.1
προέλευσης στο νομό Χανίων

5.6 Διαγνωστικό κέντρο αγροτικής 4.1,5.2, 5.3
παραγ<ι>ΎΤΙς επαρχίας Σελίνου

5.7 Παραγωγή πετιμεζιοίΓκρασιοίΓ 37,38,5.1,5.6
τσικουδιάςμε ονομασίαπροέλευσης

5.8 ΔρασΤΤ1ριόττιτες ενέργειας 5 5.1,5.3,55
ΑνατολικούΣελίνου (Γ.Ε. ΙΥ.4 και

IV5)

6.1 Εξυγίανση υδρσλεκανών και Όλες Τl1ς ενέργειας 3
υγροβιοτόπων από απόβλnτα

ελαιουργείων

6.9 Δυτικό Σέλι νο-Α νάδειξτι 3.7
βυζαντι νΤΙς εκκλ11σίας

6.10 ΔιαΤΤΙΡ11σ11 και βελτίωσ11 του

περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος

χώρου (Γ.Ε ΙΥ.4 και rV5) 31,3.2,3.8

ΑνατολικούΣελίνου

2. Επιμέρους στοιχεία που είναι σημαντικά από χρηματοοικονομική
, , , "

σκοπια η ειναι στρατηΥικης σημασιας

Α. Για το σύΥολο τη,Op~

Χωρίς αμφιβολία 11 πιο στιμαντικΤι παpέμβαOίl, από χρτιματοοικονομικΤΙ

σκοπιά, είναι 11 ΠΡοώθηση του αγΡοτουρισμού. Για να μπορέσουμε να
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εξετάσουμε ΤΤlν παρέμβασrι αυτ'ή καλύτερα θα χωρίσουμε τις ενέργειες που

αφορούν τον αγροτουρισμό σε τρεις καΤΊΊΎορίες:

Στ/ν πρώτ/ καΤΊΊΎορία περιλαμβάνονται οι ενέργειες που αφορούν άμεσα

τον αγροτουρισμό. Οι ενέργειες αυτές προωθούν Τl1 δrιμιoυργία

αγροτουριστικών καταλυμάτων στις διάφορες γεωγραφικές ενόΤl1τες τrις

ΔυτικΤις ΚρΤιτης. Η συνολικΤι ΧΡl1ματoδότrιση των ενεργειών αυτών είναι 1.037

εκατομμύρια δραχμές και αποτελεί το 27,1% του συνόλου του προγράμματος.

Στιι δεύτερ11. καΤΙΙΎορία ανΤικουν σι ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με τον

αγροτουρισμό και αποτελούν υποδομές οι οποίες είναι απαραίτιιτες και

συμπληρωματικές για να πετύχουν οι ενέργειες τrις πρώτιις κατηγορίας. Η

συνολική χρrιμαΤOδόΤΊΊσΊΊ των ενεργειών αυτών είναι 353 εκατομμύρια

δραχμές και αποτελεί το 9,2% του συνόλου του προγράμματος. Όπως είναι

φανερό στrιν πρώΤΊΊ και στrι δεύτερrι καΤΊΊγορία ανΤΙκουν όλες οι παρεμβάσεις

ΤΊΊς ενέργειας 3, n οποία έχει σαν στόχο ΤΊΊς ΤΊΊν προώθΊΊσΊΊ του αγροτουρισμού.

ΣΤΊΊν τρίΤΊΊ κατηγορία ανΤικουν παρεμβάσεις οι οποίες σαν σκοπό έχουν ΤΊΊ

βελτίωσΊΊ του περιβάλλοντος και του περιβό:λλοντος χώρου. Εκ πρώΤΊΊς όΨΊΊς

οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν σχέσΊΊ με τον αγροτουρισμό, όμως KρίθrιKε

αναγκαίο να αναφερθούν σαν ενέργειες που υπoβorιθoύν έμμεσα τrιν προώθΊΊσΊΊ

του αγροτουρισμού. Με ΤΊΊ διατTιρrισΊΊ του φυσικού περιβάλλοντος και ΤΊΊν

αναβάθμισΊΊ του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι περιοχές αυτές έχουν

πρόσθεΤΊΊ βοΤιθεια σΤΊΊν προσπάθειά τους για ανάπτυξΊΊ του αγροτουρισμού. Η

συνολικΤι χρrιματoδόΤΊΊσΊΊ των ενεργειών αυτών είναι 960 εκατομμύρια

δραχμές και αποτελεί το 25,1% του συνόλου του προγράμματος.

Β, Για την περιοχή μελέτης

Εξετάζοντας το σύνολο των ενεργειών που αφορούν ΤΊΊν περιοχΤι μελέΤΊΊς, με

πρώΤΊΊ ματιά μπορούμε να πούμε ότι βασικότεΡΊΊ παρέμβασΊΊ, από

ΧΡΊΊματοοικονομικΤι άΠΟΨΊΊ, είναι n αναδιάρθρωσΊΊ των παραδοσιακών

καλλιεργειών και δραστnΡΙΟτtlτων. ΔΊΊλαδ1;, σε αντίθεσΊΊ με το σύνολο του

προγράμματος, όπου υπερέχει n προώθΊΊσΊΊ του αγροτουρισμού, έχουμε

διαφοροποίΊΊσΊΊ των στόχων σΤΊΊ συγκεκριμένΊΊ περιοχΤι. ΣΤΊΊν καΤΊΊγορία ΤΊΊς

αναδιάρθρωσΊΊς των παραγωγικών δραστηΡΙΟΤtlτων ανΤικουν οι ενέργειες 2,

4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8 και 6.1 με συνολικό προϋπολογισμό 888

εκατομμύρια δραχμές (49,4% του προϋπολογισμού των ενεργειών οι οποίες

συνδέονται με τrιν περιοχΤι). ΣΤΊΊν καΤΊΊγορία του αγροτουρισμού, που

ακολουθεί, ανΤικουν οι ενέργειες 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 6.9 και 6.10 με συνολικό
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προϋπολογισμό 748 εκατομμύρια (41,6% του προϋπολογισμού των ενεργειών σι

οποίες συνδεονται με Τ11.ν περιoχiι).

Όμως, αυτό είναι πλασματικό γιατί εξετάζουμε όλες τις ενέργειες με

αποτέλεσμα να προσμετράμε προϋπολογισμούς ενεργειών οι οποίες δεν

αφορούν αποκλειστικά την περιοχΤι. Αν εξετάσουμε μόνο τις ενέργειες που

αφοροuν αποκλειστικά ΤΊΊν περιοχίι μελέΤΊΊς έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα:

ο αγροτουρισμός με τις ενέργειες 3.7, 3.8, 6.9 και 6.10 απορροφά 498 εκατομμύρ.ια

(27,7% του προϋπολογισμού των ενεργειών σι οποίες συνδέονται με Τl1ν

περιοχή), ενώ σι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις παραγωγικές δρασΤΤΙΡΙΟΤl1τες

163 εκατομμύρια (9,1% του προϋπολογισμού των ενεργειών σι οποίες

συνδέονται με ττιν περιοχή). Δτιλαδή, στις ενέργειες που αφορούν

αποκλειστικά ττιν πεΡΙΟΧ1ί ο αγροτουρισμός απορροφά το 75,3% ενώ οι

παρεμβάσεις στις παραγωγικές δραστ/ριόττιτες το 24,7%.

Όσον αφορά τις τρεις καττιγορίες ενεργειών που συνδέονται με τον

αγροτουρισμό (όπως αναφέρονται παραπάνω), n περιοχή συμμετέχει ως εξής:

α)σττιν πρώττι καττιγορία με τ/ν ενέργεια 3.8 και προϋπολογισμό 200

εκατομμύρια (19,3% του συνόλου τ/ς πρώττις καττιγορίας), β)σττι δεύτερτι

καττιγορία με τις ενέργειες 3.1, 3.2, 3.5 και 3.7 και προϋπολογισμό 329

εκατομμύρια (93,2% του συνόλου) και γ)σττιν τρίττι καττιγορία με ττιν ενέργεια

6.10 και προϋπολογισμό 211 εκατομμύρια (22% του συνόλου). Βέβαια και σ' αυτή

ττιν περίπτωστι οι ενέργειες 3.1, 3.2 και 3.5 ττις δεύτερτις καττιγορίας αφορούν

περιοχή ευρύτερτι ττις περιοχής μελέττις.

3. Αντιστοιχία ανάμεσα στους στόχους που έχουν τεθεί και τις δαπάνες

που προβλέπονται

Στο μέρος αυτό θα αναφερθούμε στο σύνολο ττις Πρωτοβουλίας για δυο

λόγους. Αφ' ενός μεν γιατί για τ/ν περιοχή μελέττις αναφερθήκαμε

προτιγουμένως, αφ' ετέρου δε γιατί οι δαπάνες στις καττιγορίες (πλτινττις

αποκλειστικής συμμετοχής) δεν είναι σαφώς οριοθεττιμένες χωρικά. Έτσι για

το σύνολο ττις παρέμβασης σττι Δυτική Κρήττι έχουμε:

Αν αναλύσουμε τους στόχους στις επιμέρους ενέργειες έχουμε ττιν εξής

ποσοστιαία διάρθρωστι στ/ χρτιματοδόττιστι: Οι ενέργειες 1και 2 αποτελούν

υποβοτιθτιτικές και στους τρεις προαναφερόμενους στόχους και απορροφούν το

5,48% του προγράμματος (4,18% και 1,3% αντίστοιχα). Η ενέργεια 3, τι οποία
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προωθεί το στόχο 1, απορροφα το 36,33% Τl1ς σuνΟλΙΚtiς χρnματοδότnσης. Όπως

αναφερθηκε παραπα νω Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι 11 προώθηση

του αγροτουρισμού (ενέργεια 3). Όμως και σι δυο άλλοι στόχοι κρίνονται

εξίσου σπουδαίοι και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα με ικανοπσιτιτικά

ποσά. Οι ενέργειες 4 και 5, στις οποίες αναλύεται ο στόχος 2, απορροφούν το

29,5% (6,85% και 22,65% αντίστοιχα). Η ενέργεια 6, τι οποία προωθεί το στόχο 3,

απορροφά το 28,69% ττις χρηματοδόττισης.

ΣυμπεΡασματικά, προς τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι σι τρεις

στόχοι, και σι έξι ενέργειες, είναι σωστα δομnμένΟL ώστε να εξυπnρετούν τ/ν

αρχική aTpaTnYlKTι επιδίωξrι ττις βιώσιμτις ανάπτυξης. Όπως εξετάσαμε τι

στρατηγική αυτΤι αποβλέπει OTnv διόρθωση ττις ανισορροπίαςανάπτυξης

ανάμεσαστις διάφορεςπεριοχές, κυρίωςμέσω της προώθησηςτου

αγροτουρισμούκαι του εκσυγχρονισμούτων παραδοσιακώνεκμεταλλεύσεων.

Επίσης, λαμβάνεταιυπόψιν η προστασίατου φυσικού περιβάλλοντοςαλλά και

η αναβάθμισητου ανθρωπογενούςπεριβάλλοντος,μέσω του οποίου:

=> προωθείται ο δεύτερος στόχος,

=> υπάρχει ορθολογικότερη διαχείριση της επιχειρούμενης

διαρθρωτικής παρέμβασης στη δομή και στον εκσυγχρονισμό των

παραδοσιακών τομέων της αγΡοτικής οικονομίας και

=> επιχειρείται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή

επιλογής, η οποία περιλαμβά νει τις πλέον υποβαθμισμένες

αγροτικές περιοχές.
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φγΛΛΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣγΝΟΧΗ

1. Συσχέτιση με Κοινοτικές πολιτικές και ενέργειες

ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟTlΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΜΕ ΤιΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΧΕΤιΖΕΤΑI
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.1 Τεχνική στΤΙριξη, διαχείριση και

οργάνωση του σχεδίου

1.2 Τεχνικ1ι στrιριξrι του προγράμματος

2 Κατcφτισn-επιμόρφωσιι Κανονισμός 2082/91, Κανανισμός
2092/91, Κανονισμός 2083/92

3.1 Μελέτιι, τεκμιιρίωση και οργάνωση LeaderJ
αγροτουριστικώνπόρωνΔυΤΙKrις

Kρiιτης

3.2 Δίκτυο αγρστσυρισμοίι ΔυτικΤΙς LcadcrI
KΡiιτης

3.5 Πολιτιστικο χιονοδρομικό κέντρο

Ομαλοίι

3.7 ΤουριστικΙι ανάπτυξη και πρoβoλiι

ευρίιτεριις περιοχ ΤΙς Καντά νου

3.8 Αγροτουρισμός Ανατολικοί> LeaderI
Σελίνου

(Γ.Ε Ι νΑ και Ι ν.5)

4.1 Ολοκληρωμένο σύστημα Leac!er Ι

τηλεματικΤΙςγια την τοπικιι ανάπτυξl1

4.2 Δίκτυο χειροτεχ νίας ΚρΤιτης.

Αναπροσανατολισμός της κριιτικΤις

χειροτεχ νίας, σίινδεστι με ττι GRAFT,νALνΕ, EUROPTECNET,
συσκευασία, εμπορευματοποίτιστι και FORTE, PETRA
προώθτιστι των αγροτικών προϊσντων

5.1 Γραφείο προώθl1στις και ανάπτυξτις

βασικών κρτιτικών προϊόντων
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5.2 ΠαραγωγΙ; βιολογικών προϊόντων Κανονισμός 2091/91, Κανανισμός
2081/91, Κανονιομός 2082/91

5.3 Διαφοροποίτιστι της αγροτικΤΙς

παpαγωγiις:Διάδoστι της

καλλιέργΕιας των φυτών πεκάν, Lcader Ι, συμμετοχΤιστο δίκτυο

μάνγκο και φραγκοσυκιάς MESFIN

5.4 Εκσυχρονισμός και ανάπτυξη της

μελισσοκομίας στις ορεινές και

προβληματικές περιοχές της ΔυΤΙKiις Leader Ι

ΚρΤΙττις

5.5 Δημιουργία οργάνου διαχείρισης

και εμπορίας παραδοσιακών

τυροκομικών προϊόντων με ονομασία Οδnγία 92/46, Κανονισμός 2081/91
προέλευσης στο νομό Χανίων

5.6 Διαγνωστικό κέντρο αγροτικΤΙς

παραγωγnς επαρχίας Σελίνου

5.7 Παραγωγrι πετιμεζιοό-ΚΡασιού- Κανονισμός 2018/91
τσικουδιάς με ονομασία προέλευσης

5.8 ΔρασΤTlριόττιτες ενέργΕιας 5
Ανατολικού Σελίνου (Γ.Ε ΙΥ.4 και

IV.5)

6.1 Εξυγίανση υδρολεκανών και ΕΠΕΤ 11, STRIDE
υγροβιοτόπωναπό απόβλnτα

ελαιουργείων

6.9 Δυτικό Σέλινο-Α νάδειξn

βυζα ντιγής εκκλnσίας

6.10 ΔιατΤιρτισn και βελτίωσn του

περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος

χώρου (Γ.Ε IVA και 1V.5) Leadcrl

ΑνατολικούΣελίνου
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2. Συσχέτιση με εθνικές πολιτικές

ΜΕΤΡΑΤΟΥ π.Επ. ΚΡΗΤΗΣΜΕΤΑ

ΟΠΟΙΑΣΧΕΤιΖΕΤΑI

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.1 Τεχνική στΙιριξ"η, διαχείριστι και

Oργάνωσrι του σχεδίου

1.2 Τεχνική σΤTΊριξrι του προγράμματος

2 Κατάρτιστι-επιμόρφωστι 24, 4.6, 5.2, 5.3

3.1 ΜελέτΙΙ. τεKμrιρίωστι και οργάνωση 4.5, Υποπραγραμμα 2, Υποπρόγραμμα 8
αγροτουριστικών πόρων Δυτικής

ΚΡ';Τl1ς

3.2 Δίκτυο αγροτουρισμού Δuτικι;ς 21,22,24,6.3
Kρnτl1ς

3.S Πολιτιστικο χιονοδρομικό κέντρο 21,4.4,4.5,6.3
Ομαλού

3.7 Τουριστική ανάπτυξrι και προβολή 22,4.4,6.3
εuρuτερηςπεριοχήςΚαντάνου

3.8 Αγροτουρισμός Ανατολικού 21,2.2,23,24,4.4,6.3
Σελίνου

(Γ.Ε 1ν.4 και 1ν.5)

4.1 OλoKλrιρωμένo σύστrιμα Υποπρόγραμμα 1, Υποπρόγραμμα 2,
τnλεματικής για την τοπική ανάπτυξn Υποπρόγραμμα 3, Υποπρόγραμμα 4,

Υποπρόγραμμα 5

4.2 Δίκτυο χειροτεχνίας KρTιτrις.

Αναπροσανατολισμός ΤΙΊς ΚΡΤΙΤLκής

χειροτεχνίας, σύνδεσrι με τrι

συσκευασία, εμΠOρευματoπoίrιση και

πρoώθrισrι των αγροτικών προϊόντων
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Eφαρμoγrι πραγματοποιnθέντων

ερευνών: «Έρευνα αγοράς, ΠΡOώθτισrι

και ανάπτυξrι εξαγωγών βασικών

5.1 Γραφείο προώθτισης και αvάπτυξnς
προϊόντων» και «Οργάνωση και

ανάπτυξn της παραγωγικΤΙς βάσης των
βασικών ΚΡl1τικών προϊόντων

ΚΡΙ1τικών γεωργικών προϊόντων»,

ΕΤΠΑ 1

5.2 Παραγωγή βιολογικών προϊόντων 4.4, 4.6, 5.3

5.3 Διαφοροποίnσn τrιςαγρoΤΙKΊΊς 1.2,4.6, Πρόγραμμα Υπουργείου
παραγωγtΊς: Διάδοστι ττις Γεωργίας για τον καθορισμό των

καλλιέργειας των φυτών πεκάν, προωθούμενων ειδών

μάνγκα και φραγκοσυκιάς

5.4 Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξτι ττις

μελισσοκομίας στις ορει νές και

προβληματικές περιοχές τrις Δυτικής 1.2, 4.4, 4.5, 4.6
Κρήττις

5.5 Δτιμιουργία οργάνου διαχείρισης

και εμπορίας παραδοσιακών

τυροκομικών προϊόντων με ονομασία 1.2, 4.4, 4.6
προέλευσης στο νομό Χανίων

5.6 Διαγνωστικό κέντρο αγροτικ-ής 1.3,4.1,4.2,4.4, 4.6, 6.3
παραγωγ-ής επαρχίας Σελί νου

5.7 Παραγωγή πετιμεζιού-κρασιού- 1.2,4.4
τσικουδιάςμε ονομασία προέλευσnς

5.8 Δραστrιριότrιτες ενέργειας 5 4.4, 4.6
Ανατολικού Σελίνου (Γ.Ε. ΙΥ.4 και

ιν.5)

6.1 Eξυγίανσrι υδρολεκανών και 1.1,3.4,4.2,6.1
υγροβιοτόπων από απόβλnτα

ελαιουργείων

6.9 Δυτικό Σέλινο-Α νάδειξrι 21,22,2.3,6.2,6.3
βυζαντιν-ής εκκλnσίας

6.10 Διατ-ήρnσn και βελτίωσn του

περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος

χώρου (Γ.Ε ιν.4 και ιν.5) 21,22, 2.3, 2.4, 4.4, 4.5, 6.2, 6.3

Ανατολικού Σελί νου
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3. Εξωτερικόοικονομικόπεριβάλλον

Η επιτυχίατου προγράμματοςδεν έχει άμεσηεξάρτησl1από

μακροοικονομικεςπαραμέτρουςεξωτεριι(έςπρος το πρόγραμμα,γιατί σι

παρεμβάσειςπου προτείνειείναι μιιφές και τοπικήςσημασίας.

Ο μοναδιι(όςεξωτερικόςπαράγονταςο οποίοςμπορείνα επηρεάσει

την επιτυχία αυτ'ή είναι ο ιωινωνικος,όσοναφορά την προώθησΊΊτου

αγροτουρισμού.Στις τοπιι(ές ΚΟΙνωνίεςυπάρχουναδράνειες,οι οποίεςείναι

δύσκολονα ξεπεραστούν.Συνεπώς,για την επιτυχίατου προγρcφματος,

βασικήςσημασίαςείναι 11 αΠOδOΧrι των παρεμβάσεων από την ΤΟΠΙΚΤι

ΚΟΙ νωνία. Για να υπάρχει 11 αποδΟΧ1ί αυηί πρέπει να δοθεί έμφαση στην ορθή

ενημέρωση των δικαιούχων για το σκοπο ι<αι το στόχο των παρεμβάσεων που

επιχειρούνται.
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φγΛΛΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ γΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Ε
••. ταιρικη σχεση

Ο αΑ.ΔΥ.Κ μετά ττι δτιμοσίευσιι τιιςανακοίνωστις για την

πρωτοβουλία LEADER ΙΙ κίντισε ττι διαδικασία ενnμέρωσllζτων φορέων τ/ζ

περιοχής και τους κάλεσε να εκδτιλώσουν ενδιαφέρον με ττιν υπoβoλiι

συγκεκριμένων προτάσεων. Έδωσε δΙ1μοσιότ/τα στο περιεχόμενο της

πρωτοβουλίαςΧΡΊΊσιμοποιώντας όλα τα μέσα ενημέρωσης της περιoχ-rις.

Διένειμε τα έντυπα σε όλους τouς ενδιαφερόμενOUς φορείς και ιδιώτες. Επίσης

σι ενδιαφερόμενοιμπορούσαν να ενnμερωθOύν και ιδιαιτέρως στα γραφεία του

οργανισμού. Διοργάνωσε συσκέψεις με τη συμμετοχn όλων των φορέων ΤΙΙζ

περιοχΤΙς (ΤΕΔΚ, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμο\., εΓ.Σ., Επιμελτιτ/ρια,

Αναπτυξιακές Εταιρείες). ΕπίσΤΙζ έγιναν περιφερειακές συσκέψεις με τrι

συμμετοχΤΙ των τοπικών φορέων, καθώς και ιδιαίτερη σύσκεψΙ1 με όλες τις

σχετικές με το πρόγραμμα υπτιρεσίες της νομαρχίας.

Για την οργάνωση τ/ς υποβολής των προτάσεων και τΙ1 συλλογή των

απαΡαίτnτων στοιχείων και πληροφοριών δημιουργήθηκαν φάι(ελοι με

συγKεKpιμ~:νες φόρμες, οι οποίοι διανεμiιθI1Kαν σ' όλους τους

ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι περιλάμβαναν:

• την ΠΡόσκλnσt1 εκδiιλωσnς ενδιαφέροντος

• προδιαγραφές για την εKδiιλωση ενδιαφεροντος και τη διαδικασία

αξιολόγησης των προτάσεων

• κατάλογο των επιλέξιμων μέτρων-ενεργειών-έργων

• αίτ/στι με τ/ μορφή φόρμας και το τεχνικό δελτίο ττις πρότασης

• ειδΙKiι φόρμα για την υποβολή ολοκλτιρωμένου επιχειρrισιαKOύ

σχεδίου (από φορείς μόνο)

• υπεύθυνες δrιλώσεις

• βOτιθrιΤΙKά κείμενα, χάρτες
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, σττιν κατάρτιστι του προγράμματος,

μέσω υπoβoλtΊς προτασεων, συμμετείχαν σι περισσότεροι φορείς, αλλα ι<αι

πολλοί ιδιώτες, ΤΊΊς περιοχής. Συνεπώς, τι προτάσεις αντανακλούσαν το

μεγαλύτερο δυνατσ εύρος ττις τοπικιΊς κοινωνίας και οικονομίας. Είναι ένα

θετικό στοιχείο και μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα

αυτό έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.

2. Διοικητικήκαι χρηματοοικονομικήοργάνωση

Από την πρόσκλτιστιεκδ-ήλωσηςενδιαφέροντοςορίστηκετιμεΡOμrινία

για τΙΙ" υπoβoλΊiπροτΙωεωνστονΟΑΔΥΚ 1117-8-1994. ΥΠOβλΊiθ11Kαν

εμπρόθεσμα 674 αιτrισεις-πρoτάσειςι<αι ολοκλl1ρωμένασχέδια, συνολικού

προϋπολογισμού29.764.468.940 δραχμών, που ιωλύπτουν όλrι τrιν ει(τασΊΊ της

περιοχής επιλογιΊς. Προτάσεις υποβλιΊθηκαν από όλους τους φορείς των νομών

Χανίων και Ρεθύμνης: ο.ΤΑ. και Συνδέσμους ο.ΤΑ., Αναπτυξιακές Εταιρείες,

Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, ΕπιμελΊΊτιΊρια, ΕπισΤΊΊμονικά και

ΕρευνΊΊτικά Ινστιτούτα, ΔΊΊμόσιες Υπηρεσίες, Φορείς και Οργανισμούς,

Εταιρίες, Ιδιώτες κλπ

Εκ των προτέρων για ΤΊΊν υπό σύνταξΊΊ πρόταση του σΑ.ΔΥ.Κ ορίσΤΊΊκε

n περιοχιΊ επιλογιΊς και ει(διΊλωσΊΊς ενδιαφέροντος. Ο προσδιορισμός ΤΊΊς

περιοχιΊς επιλογιΊς από τον σΑΔΥ.Κ αναKOινώθrιKε δημόσια. Η επιλεγείσα

περιοχιΊ περιλαμβάνει τις Ορεινές και ΠρoβλrιμαΤΙKές KOινότrιτες του νομού

Χανίων και των επαρχιών Αγίου βασιλείου και Ρεθύμνrις του νομού Ρεθύμνrις.

Ο χαραKτrιρισμός των κοινοτιΊτων σαν Ορεινές και ΠΡOβλrιμαΤΙKές έχει γίνει

από το Υπουργείο Γεωργίας και είναι σύμφωνος με τrιν Oδrιγία 75/268 τrις Ε.Ε_

Για τrιν αξιoλόγrισrι των υποβαλλόμενων αιτιΊσεων και σχεδίων

OρίστrιKε επιτροπιΊ από τον ο.Α.ΔΥ.Κ_ Για τrιν επιμέρους αξιoλόγrιση των

προτcωεων oρίστrιKαν ενιαία κριτιΊρια, όπως τίθενται από τrιν αναιωίνωσrι για

Τ11ν πρωτοβουλία LEADER 11, από Τ11ν με αριθμό 387076/1773/29-6-94 εγκόκλιο

του Υπουργείου Γεωργίας και τrι με αριθμό 2321/22·7·94 της Περιφέρειας

KρΊiΤ11ς.

Επιπρόσθεταγια την επιλογιΊ των προτάσεων τέθrιιων από τrιν

επιτροπιΊ του ο.Α.ΔΥ.Κ και ιφιτιΊρια τα οποία αφορούσαν:

• Το ύψος του δυνατού προϋπολογισμού. ΠΡOKρίθrιKαν προτάσεις με

μικρό προUπολογισμό.
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• Τη χωρική KατανOμrι των δρασΤΤ1ΡιοτΤιτων ώστε να προκύπτει σχεΤΙKiι

ισορροπία μεταξύ των επαρχιών.

• Trι σuvδεσn και oλoKλiιρωσrι των ενεργειών.

• Τη συγκέντρωστι των δρασττιριοτ'ήτων σε ομοιογενείς μικροπεριοχές

ζώνες ώστε να μΊΊν υπάρχει αναποτελεσματική διάχυση των δράσεων.

Κατά την αξιολσγιισιι εξετάστ/καν όλες οι προτάσεις που

υποβλ'ήθnκαv εΙτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. Οι προκρινόμενες προτάσεις

συζrιτiιθΤΙKαν με Νομαρχιακές ΥΠllρεσίες και με τους συνεργαζόμενους φορείς

και σΤl1 βάση τους καταρτίσΤ1Ίκαν οι επιμέρους ενέργειες κατά θέμα και

μΙKΡOπερΙOΧrι. Οι επιλογές του προγράμματος βασίζονται στις προτάσεις και

τα σχέδια που υΠOβλiιθllKαν και δεν αποτελούν επινοήσεις του ο.Α.ΔΥΧ_

Συνοψίζοντας μπορο6με να πούμε στι: Η πληρoφσρησrι των πιθανών

δικαιούχων ήταν rι καλuτερrι δυνατή και υπήρχε rι δυνατότrιτα από τον καθένα

να ενrιμερωθεί και να υποβάλλει πρότασrι, αρκεί να πλrιροuσε τις προϋποθέσεις

που είχαν τεθεΙ Στrιν πορεία τrις αξιoλόγrισrις αKOλOυθήθrιKαν τα κριτήρια τα

οποία είχαν τεθείαπσ τrιν Ε.Ε., το Υπουργείο Γεωργίας, τrιν Περιφέρεια

Kρrιτrις, με κάποια επιπρόσθετα τα οποία τέθrιKαν από τον ο.ΑΔ Υ.Κ για τrιν

καλύτερη χωΡΙKrι και τoμεαKrι διάρθρωσrι του προγράμματος. Τα κριτrιρια

θεωροuνται επιτuχrιμένα και εξυπrιρετoύν το σκοπό για τον οποίο oρίστrιKαν.

πρσβλrιμα μπορεί να υπάρξει ως προς τα κριτήρια ορισμοί> τrις

περιoχrις επιλoγrις: Στο εσωτερικό κοινοτήτων, οι οποίες δεν είναι

χαραKτrιρισμένες οuτε σαν Ορεινές οuτε σαν πρoβλrιμαΤΙKές, συμβαίνει

πολλές φορές να υπάρχουν ζώνες που να είναι Ορεινές rι ΠρoβλrιμαΤΙKές και

να χρrιζoυν βorιθειαςαπό προγράμματα όπως είναι το LEADER 11. Ίσως rι

εξέτασrι αυτών των ζωνών σε επίπεδο μικρότερο τrις κοινότrιτας να μας

βοrιθοuσε να διακρί νουμε τις ιδιαι τερότrιτες αυτές. Η εξέτασrι αυτή είναι

απαραί τrιτrι σε κοι νότ/τες με μεγάλrι έKτασrι, άρα και μεγάλες

διαφοροποιήσεις όχι μσνο στο ανάγλυφο αλλά και στο επίπεδο ανάπτυξrις.
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ΕΤΟΣ
ΠΡQiΠΟλΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ

ΕΝΑΡΕΗΣ:
ΕΡΓΟ

ΤΟΥ
(Σε ηλιάδει; ΟΛΟΚλΗ-

ΕΡΓΟΥ
δραχμές) ΡΩΣΗΣ

ΣΑΝΤΙ

Axσ;ιέ"tεOO1} Δi)μ.oυ Κανδάνου 1992 250.000
Διαμόρφωσn Ματειών ΜαΎΎανάρι και ΑΥ.

1993 26.000
Κωνσταντίνοι> ιςοινότ/ται" Καμπανού

Δ.Σ. ΠαλαWx.ωραι;; (:rιΡOσOTιKY\ αιθουσών) 1988 43.000
Δ.Σ.-Νl'ΙχιαΎωΡ:ίο ΚουντοίιΡαι; 1989 130.000

Δρόμος 1\."(10 Πνείιμα-Σαρακt'ιναKOVΤOKUVfrrl 1981 70.000
Δρόμος ΕπανωχώΡι-ΣοίΥΥια με διακλά.δωOTl πρός

198' 70.000
Λιβαδά-KOUΣΤιrvέoαKO

Δρόμος Kαμ1l.ανoίJ. ΣKάφnς-Mαραλ,ων
1984 3>000

(XαDαKαu.xτ/ριoς)

ΔρόμοςΠλεμενιανά-Φτερόλαχχος 1986 45.533
ΔρόμoςΤq.ιένια-Στράτoι-Ax,λαδιά"ει; Αζo-yuρέ

1985 60.000
Λ'wιά

Δρόμος Παλαιόχωρα-Σχανιακός 1994 5000
ΤσψέντωσηδρόμουοικισμούΠροδΡομίου

199' 1000
(κοινότ/ταΠαλαι'

Μελέτηαποχ.έτευστιςβρόχιvωννερών
1986 '600

Κανδάνου

ΜελέτηδρόμουKoυντoίιρας-Eλαφovησιoίι 198' 6.SOO
Ύδρευσn Σαρακtινας 1994 13.000

Ύδρεοοη οικισμού Κιτίιρου (Δήμ.ος Πελεκάνου) 1994 12940

ΎδρευσηΚακοδικίου 199' 20.000
ΣΑΝΤ 11

Αλιευτικά καταφίΥΥια Παλαιόχωρας-
1986 150.000

ΓεωO'l'ισύnολnc

Λιμάνι Παλαιόχωραι;; 1994 65.000
Επέκταση προβλnτας Παλαισχωρας 1994 20.000

Λψι:νίσKOςΣOι'ryιας 1994 30.000
Αποχέτευση Παλαιόχωρας 1987 97.895

Αποχέτευση Παλαισχωρας (α' πλευράς) 1990 100.000
Αποχέτευση Παλαισχωρας 1994 109.125

Δρόμος Αλικιανός-Σκι νές-Πρασές-Αγ. ΕιΡήνη-
1986 220.000

ΕπανωΥώοι

Δρόμος i\γιο Πνείιμα-Σαρακήνα-Κοντοκυνήγι 1994 60.000
Δρόμος ΒληΟιάς- Κοπετοί -Πλεμενια νά 1985 54.262 1993

Δρόμος ΒληΟιάς- Κοπετοί- Πλεμενια νά 1994 20.000
Δρόμος Doοτάς-Σκλαβοποίιλα-Κουντοίιρα 1989 57.824 1994

Δρόμος Doοτάς-Σ κλαβοποίιλα-Κουντουρα 1994 70.000
ΔρόμοςΒουτάς-Χάσι 1990 7.000 1991

Δρόμος Βουτάς-Χάσι 1994 0000
Δρόμσς EπανΩXώρι-Σoι'ryια με διακλάδωση πρΟι;

1994 20.000
Λιβαδά-Κουστ"",ι'''''1<"Ο

Δρόμος KαλoUΔιανά- Τοπόλια-Μύλοι-
198' 260.000

~~λακκnr-Douτn(""-Παλαιfrνωrvτ
Δρόμος Καμπα ν6ς-!κάφη-Μα.ράλια

1992 30.000• ·ΙXαrvτKα, xτ/η.nι-)

Δρόμος Κάνtανσς-A vυoαpάκt-Τεμένια-Μάζα-
1985 160.000

Ροδοβάνι-Τεt"Υί

Δρόμοι; Μοοοτά.κο-Σκλαβοποίιλα 1994 '.000
ΔρόμοςΠαλαισχωρα-ΑνΟΟροι Προδρόμιο-

1983 90.450 1994
τ.."ι'νια

Δρόμος Παλαιόχ.ωρα-λ ΝUΔρoι-Πpoδρ6μισ-
1994 60.000

Τεμένια

Δρόμος Παλαιό'χ.ωρα- Kouvtoύpα 1994 '000
ΔρόμοςΠλεμένια-Φτι;Ρόλακκος 1992 4Ι790
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Δρόμος Ταυρωνί111ς-Παλαιόχωρα 1988 320.000
Δρόμος Τεμένια-Στράτοι-Αχλαδιάκες-Αζογυρέ-

1')')4 60.000
Λυ'Υιά

Δρόμος Χρυοοσκαλί'Ποσα-ΕλαφονΤΊοι-
1989 150.000

Κοuντοίιοα-Παλαι6χωι:ια

Οδοποι ία από Λλικιανό-Πρασέ προς ΣοίιΎια 1994 240.000

ΟδοποιίαΔήμουΚανδάνου 1994 20.000
AyponKn οδοποιίαΣυνδ. κοινοτήτωνΑνατ.

Ι')')4 50.000
Σελίνου

Αγροτική οδοποιία δήμου Πελεκάνου 1994 18.000
Αγροτική οδοποιία KOινότrιτας Σαρακήνας 1994 12.000
Αγροτική οδοποιία κοινότητας Κακοδικίου 1994 10.000
Αγροτική οδοποιια κοινότητας Πλεμενιανών Ι')')4 7.000

Αγροτική οδοποιία κοινότ/ταςΣτροβλών 1')')4 3.000
Αγροτική οδοποιία κοινόΤ1)τας Παλαιόχωρας 1')')4 7.000

Αγροτική οδοποιία δήμου Κανδάνοu 1')')4 6.000
Κοινοτική οδοποιίαΛναπτυξιακοίι Συνδέσμου 1')')4 10.000

Ανατ. Σελίνου

Κοι νοτικί] οδοποιία Σαρακήνας 1')')4 6.000
Κοινοτιχή οδοποιία Πλεμενιανών 1')')4 6.000
Κοινοτική οδοποιία Ροδοβανίου 1')')4 5.000
Κοινοτική οδοποιία Κακοδικίου 1')')4 5.000

Συμπλήρωσrι κοινοτικής οδοποι ίας 1')')4 1Ι850

Δ.Σ.-Nrιπιαγωγείo Κουντούραι; 1989 155.000

ΒρεφΟVTjπιακός σταΩμός Κουντούρας 1')')4 74.000
Ειδική χωροταξική μελέτ/ ανάπτυξrις

1990 14.939 1')')4
Κουντούρας

Μελέττι απoρρύπανσrις Πελεκανιώτ/ ποταμού 1989 19.980 1')')4
Πολεοδομικές μελέτες πράξεις εφαρμογής

1990 48.000 1')')4
Παλαιόχωρας-KaOctliou-Κανδάνου

·ΥδρευστιΕπανωχωρίου 1985 20.434 1')')4

Ύδρεuσrι Κακοδικίου 1990 93.655 1994

Ύδρεuσrι Κανδάνου 1990 25.323

Ύδρευσrι Πλεμενιανών 1985 20.000 1994

Ύδρευσrι Σαρακήνας 1985 35.432

Ύδρευσrι Σκλαβοπούλαι; 1985 39.300 1')')4

Ύδρευσrι Σούγιας 1990 24.514 1993
Ύδρευσrι Συνδέσμου Κοινοτ/των Κουντούρας 1986 149.764

Ύδρευσrι Τεμενίων 1990 9.000 1993

Υδροάρδευστι Κακοδικίου 1994 10.000

Υδροαρδευτικά έργα κοινότητας Κακοδικίου 1')')4 25.000

Άρδευση Πλεμενιανών 1')')4 6.000

Yδρoμάστεuστι Κουντούρας 1')')4 25.000
Υδροαρδευτικά έργα Αλιγών κοινότrιτας 1')')4 12.000

Στροβλών

Υδροαρδευτικά έργα κοι νότηται; Σαρακήνας 1')')4 8.000
Υδροαρδευτικά έργα οικισμών δήμου 1')')4 10.000

Πελεκάνου

OλOKλήρωσrι-αξΙOΠOί rισrι γεώτρrισης-αρδευΤΙKά 1')')4 6.000
έΡΎα ΚΟΙνότ/τας Πλεμενιανών

Παρεμβάσεις ενέργειες βελτίωσnς υποδομών

αγροτικού τομέα περιοχών Κυδωνίας-Κισσάμ.ου- 1994 177.000
Σελίνου

AξιoπoIrιστι-ανάδειξrι χώρου Αγίων Πατέρων 1')')4 6.000
ΑΙ::ΟΎυρέ κοινότ/ταc Παλαιόχωοαc

Αποκατάσταστι παλαιού ειρηνοδικΙου και

διαμόρφωσή του σε χώρο πολιτιστικών 1')')4 6.000
εκδηλώσεων (κοινότητα Κοιιπανού\
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