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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ορειν&_ χώρος ορίζεται όχι μόνον ως μία γεωγp::tφΙKή, αλλά και ως μία

περιβαλλοντική, κοινωνικο-οικονομική και ανθρωπολογική ενότητα, στην οποία

τα με ιονεκτήματα που απορρέοιΝ από το σι.rvδυασμό υψομέτρου και άλλων φυσικών

παΡχγόντων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τις κοινωνικο

οικονομικές αντιθέσεις, τις χωρικές ανισότητες και την περιβαλλοντική

υποβόθμιση. Ηέαχ σε αυτό το πλαίσιο, ως ικανή μέθ:::Jδoς για την επίλυση των

προβλημάτων, δε διαq;αίνεται πι::φ:Χ η αρ:nρική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη στ ις

ορεινές περιοχές.

Η περιθωριοποίηση και η αναΓπυξιακή υστέρηση των ορεινών ενισχύθηκε από τις

παρούσες διοικητ ικές διαιρέσεις, τον ελ/ιπή και άστοχο σχεδιασμό, την

αnoυσία ορθολογικής διαχείρισής τους. Πέιχχ από την αναγκαιότητα για

ενίσχυση των ορειν<\ιν σε τεχνικές, παρ::χγωγικές και κοινωνικές uπoooμές,

ανακύπτει η επιταγή για την ίδρυση Ενιαίου Φσρέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης

σε αυτές τις περιοχές. ο q::oρέας αυτός θα δΡ:χ ntr:xx από διοικητ ικά όρια,

εξασφαλίζοντας την ολότητα και την ενότητα κό.Θε ορεινής ζώνης, ενώ

ταυτόχρονα θα πpcάγε ι την εν ιαία αντ ι μετώπ ιση ζητημάτων του ορε ι vο(τ

πληΘUΣΜoO.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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θα θέλαμε

Μπεριάτο

Για την εκ.rιόνηoη της παρούαχς διnλωμ::xΤΙK1lς ε~ίας,

ευχαριστήσουμε ιδιαίτερ:χ τους επιβλέποντες κο.θηγητές Η.

'Ο.Χριστοπούλου, για την κaθoδήγηση και τη βοήθεια τους.

Η συλλογή των ωτq:::αίτητων στοιχείων για την εΡγα::7ία υπήρξε μία επίπονη

δ ιοδικασία, ιδιαίτερ:χ λόγω του διανομαρχιωωύ-διαπε:ριφερειακού χαρ:xκτήρ:r

της περιοχής μελέτης αλJ.ά και της διαχείρισης του ορεινού χώΡ:)υ του

Παγναίου από διαφορετικούς φορείς.
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Τα στοιχεία αυτά ήταν διασκορπισμένα, πολλές qx:>ρές ελλιπή ή με διαφ::>ΡεΤΙκή

δομή στ ις αντ ίστοιχι:ς υπηρεσίες των Νομών Σερρών και ~. Για να:

επι τευχθεί η σvyκεντp:ιJΤ ική και αθρ:>ιστ ική επεξεργα:Jία, έπρεπε να:

OμoγC\lOΠOLηθoίN και ΣUχ-vά, στοιχεία που υπήρχαν για τον ένα Νομό, δεν

υπήρχαν για τον ά),J..,o.

Η επαφή j.Dς με τους φρε ίς ήταν δύσκολο να επι τευχθε ί. Ευχαριστούμε

ιδιαίτερ:χ την K.B.lIαμnαρδή (Ν. Σερμ,ν) και τον κ.Κ.!\ι:χλένη (Ν. f'αβάλας) που

μα-ς έφι;:Ρχν σε επικοινωνία με τους αρμόδιους. Ακόμα, τον κ.Α.τοουγκάρη, την

κ.Χ.Ταβουλτζiδου, το Δαοάρχη Καβάλας, Κ.Δ.Παπαδόπουλο για την πρόθυμη

διάθεση του οχετ ικού Πρ:'>τογε\lOύς υλικού των Υπηρεσιών τους, και τη

διδακτορική φοιτήτρια Δήμητρα Ι'άκη, η οποία στα πρ:Jτα στάδια της ερ'f1λOίας

μάς προμήθευσε με την κατάλληλη βιβλΙΟΥρ::ιφία. ΣημΑVΤ ική ήταν και η βοήθεια

του Γ ιαννέλου ΛεΓΑVτή, που επέλυσε τα προβλήμ:χτα μας κατά την Εκτύπωη της

nαρoύα::xς εργασίας στο Eρyαcπήριo GIS του Π.Θ.

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθηαχν και μ::χς

ανέχτηκαν με κόθε τΡ5πο σε δω τα στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας,

ΣUΓΓρ::ιφής και OλOκλήρ:.xJης της πραJIήθειάς μας.

Δαμουλάκη Ήρη

Tαμoυρίδou Ελίζα

Βόλος, Σεπτέμβριος 1999
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Η επιλογή μας να ασχοληθούμε με τον Ελληνικό ορεινό χώρ:), πρ:χγματοποιώντας

μία εμπειρική μελέτη για το Παγγαίο όρος, στηρίχθηκε κυρίως στο γεγονός ότι

στην ελληνική Πι:;αΥματικότητα, ο ορεινός χώρος παι::αγνωρίζεται σε βά,οος του

νησιωτικού, παρόλο που ο πρώτος Kατα).αμβό'vει το 70% περίπου της ΣΥVOλικής

επιq::άνειας της χώι:ας. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι ταlJτόχιχ>να η πιο νησιωτική

και η πιο ΟΡΕινή χώρ:( της Ευρώπης.

Έτσι, η παρούοο διπλωματική εργασία αq::oύ εξετάσει τις τάσεις και τις

δΥVΑΜΙKές στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης, εΠΙKεντρWει στις ΠfXαΤΙKές

στις αντίστοιχες περιοχές της Ελ/άΟΟς και κατά επέκταση στην ευρύτερη

περιοχή του Παγγαίου.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας (Κεφάλαια 10 & 2°), πραγματοποιούμε μία

θεωρητική προσέγγιση όπου περιγράφονται οι ορεινές περιοχές και αναλύεται η

διαχρονική τους σχέση με τις πεδινές περιοχές. Πέρα από την παρουσίασή τους

ως ζωτικού χώρου διαβίωσης και δραστηριοποίησης του πληθυσμού τους, οι

ορεινές περιοχές θεωρούνται υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης τους μέσα από

τις πρακτικές και τις πολιτικές των υπόλοιπων Ευι:χ..:ιΠο:'ίκών κρατών και της ΕΕ.

Τέλος, εξειδικεύουμε στον Ελληνικό ορεινό χώρο, παραθέτοντας τα φυσικά

χαρακτηριστικά του και τις παι::αγωγικές δι:;άσεις που αναπτύσσονται σε αυτόν

καθώς και τ ις μέχρι σήμερα πρακτ ικές που εφ:φμόστηκαv για τη διατήρηση και

ανάπτυξή του.

Στο δεύτερ:;> μέρος (Kεq:άλαια 3° & 4°), στο εμπειρικό τμήμα της εργασίας,

επικεντ,α;:ινουμε στον ορεινό όγκο του Παγγαίου όρους. Αρχικά,

πι:αvματoπoι ε ί ται ένα. «ΑVΑΓΝωριστι κό του χώρ:>υ» (Κεφ.30), όπου περιγι:::άφεται

και αναλύεται η παρούσο: κατάσταση στο βουνό από κοινωνικής, οικονομικής,

πολιτιστικής και περιβαλλοντικής nλευι:;άς. Η ανάλυση των Χαι:ο'κτηριστικών του

ορεινού χώρου, περιλαμβάνει και αυτά του ζωτικού -γι' αυτόν- ημιορεινού και

πεδινού χώρου. Στη σmιέxεια (Κεφ.40), αφού εντοπίζονται οι διΝαμικές, οι

τάσεις α>J..ά και τα προβλήματα της περιοχής μελέτης, πι:χ>τείνονται θεσμικά

και οργανωτ ικά μέτρα, καθώς και άξονες αναπτυξιακής δι:;άσης για την ενιαία

αντιμετώπιση, διαχείριση και ανάπτυξη του ορεινού όγκου.

Η επιλογή του σι.rγκεκριμένoυ ορεινού όγκου έγινε γιατί θεωρήσαμε ότι, εκτός

από αξιόλογο φυσικό και δομημένο περιβάλ/ον, αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον κυρίως λόγω του διανομαρχιακού και διαπεριφερειακού χαρακτήρα

της περιοχής μελέτης. Η μεγαλύτερη «πι:;όκληση» ήταν η εν ιαία αντ ιμετώπιση
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του ορεινού χώρ::>υ, ntp:::t από διοικητικά όρια και νοητά oύνop:::t. 'lVJ...i.,x;τε, μία

νοητή γραμμή συνόρων δε μπορεί να αναιρέσει τη μοναδικότητα, την επιβλητική

ενότητα και ολότητα ενός ορεινού συμπλέγματος.

Η πι::χυτοτυπία της συγκεκριμένης διπλωματικής έγκειται στο ότι πρ:χγματεύεται

το χωροταξικό σχεδιασμό πέρ::χ από διοικητικά όρια, ως είθισται να συμβαίνει,

και Θεωρεί τον ορεινό χώρο ως μία ολότητα με ενιαίο και ιδιαίτερο χαρ::ατήp:::t

και όχι μόνο ως μέι:::ος του αγροτικού χώρου. Το ΣUΓKEKριμένo θέμα, της

ανόητυξης των ορεινών, έχει ανακύψει πρόσφ::nα και είναι ιδιαίτερ::χ επίκαιρο

αφ::>ύ τελευταία αI'1Q'σχOλεί έντονα, τόσο τις ευι:;ωπα"ίκές όσο και τ ις εθνικές

και τοπικές αρχές. Ο ορεινός πληθυσμός μόλις έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί

και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις δυνατότητές του στα πλαίσια της

ανάπτυξης.

Σε αυτό το σημείο ο σχεδιασμός υπεισέρχεται για να οδηγήσει σε ολοκληρωμένη

και βιώσιμη ανάκαμψη του ζωτικού του χώρου, χωρίς να διακυβεύεται το φυσικό

περιβάλλον. Κόnoιες ενέργειες και προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση

είναι ήδη σε πιλοτική εφ::χΡμογή για μεγάλους ορεινούς όγκους του ελ/ηνικού

χώρου. Ως προέκταση αυτών, επιλέξαμε τον ορεινό όγκο του Παγγαίου, για να

εφ:::φμόσουμε και να προτείνουμε χωροταξικές και διαχειριστικές επεμβάσεις,

σύμφωνα πάντα με τις νέες επιταγές για απεγκλωβισμό των ορεινών και

αξιοποίηση των <JI.J'{ΚΡΙΤΙKών τους πλεονεκτημάτων.

Μεθοδολογία

Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων έγινε μετά από επισκέψεις σε σχετικές

Υπηρεσίες στην Καβάλα, στ ις Σέρρες, α».ά και στους σrA της Π.Μ. Χρήσιμες

πληfXXιX)ρίες αντλήθηκαν και από επαφές και συνεντεύξεις με τοπικούς ~ρείς

(Δημάρχους, Oρει~τ ικούς Συλλόγους, Αναπτυξιακές Εταιρίες). Ιδιαίτερη ήταν

η βοήθεια του Δασ:::φχείου Καβάλας, του Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας, του

Δήμαρχου Ελευθερούπολης και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ελευθερούπολης.

Συμπληρ:.:ιματικές πληρ::>φορίες, ιδιαίτερ::ι: για το τουριστικό Πι:;χ:χΡίλ της

ευρύτερης περιοχής, παι:αχωρήθηκαν αnό τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και

Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολούθησε η επεξεργασία των στοιχείων και η ομαδοποίηση τους με βάση τους

οκτώ (8) Νέους Δήμους στην περιοχή μελέτης. Για τις προτάσεις στο Παγγαίο

και τη γενίκευσή τους στον ελ/ηνικό ορεινό χώρο, λήφθηκαν υπόψη οι γενικές

κατ ευθύνσε ις που δίνουν σχετ ικές τομεακές (νομαρχ ιακές ή τοπ ι κές) μελέτ ες,
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αJV..ά και εθνικές μελέτες για τον ορεινό και τον αvΙ:::OΤΙKό χώρο γενικ6τερ:χ.

Σημαντικό μέρος της πληροφ::>ρίας για την αγροτική δρ:χστηριότητα στην Π.Μ.

αντλήθηΚΕ από το Εργαστήριο ΑΥΙΧ>Τ ικού XώιX>u του Π.Θ.

Για την απεικόνιση της περιοχής σε χαρτογρ::ιφικά υπόβαθρ::χ και την ανάδειξη

Θεμάτων του σχεδιασμού χρησιμοποιήθηKΑV ψη:ρ ιακά υπόβαθρ:χ σε επ ίπεδο

περιφερειών. Η επεξεργασία τους έγινε στο Εργαστήριο Πολεοδομικού και

Χωρ:nαξικού Σχεδιασμού του Π.Θ. με τη χρήση του προγράμματος Arc view 

GIS. Τέλος, η δειγματική φωΤOγι:aφΙKή απεικόνιση χαp:::l'κτηριστικών απόψεων

(βλ. Παράρτημα 111) έγινε κατά τις περιηγήσεις στην Π.Μ.

Παr;αδoχές

1. Η εξέταση της Π.Μ. γίνεται με βάση τη νέα διοικητ ική διαίρεση (Νέοι

Δήμοι) f όπως φ:χίνεται σε όλους τους πίνακες και τους χάρτες. Όπου

κρίνεται απαρ:::ι:ίτητο, γίνεται ανcφop:ι στους παλιούς αΓΆ. Αναλυτ ικά

στοιχεία ανά fuλιό αΓΆ παρ:χτίθενται στο τέλος της εργασίας, στο

Παr;άρτημα ΙΙ.

2. Στο Νέο Δήμο Άμφίπολης περιλαμβάνεται ο παλιός αΓΆ Ν.Κερδυ.λλίων, c.χnόσo

επειδή, δεν αποτελεί άμεσο ζωτικό χώρο για τους κατοίκους της περιοχής,

δε συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης.

3. Η Κοινότητα Δομίρου στα στοιχεία της ΕΣΥΕ αναφέρεται ως ξεχωριστός σrΆ.

Επειδή τελευταία έχει σwενωθεί με το Δήμο Ροδολίβους, εμιΡ:χνίζεται σε

ορισμένους αναλυτ ι κούς πίνακες του παρ:::φτήματος.
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1.1. Εισαγωγικές Έννοιες

έννοια «ορεινή περιοχή/ζώνη» χρησιμοποιείται ανάλογα με την περίσιαση

ως εργαλείο στατιστικό, διοικητικό ή νομικό προσδιορίζοντας μία

γεωγι:αφική και οικονομική ενότητα, ή ακόμη το χώρο μέοο στον οποίο

εqχ:φμόζονται Ειδικοί κανονισμοί. Το αποτέλεσμα είναι για μία έννοια να

υπάρχουν πολλοί ορισμοί, ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται κάθε φορά.

Η απουσία ενός και μοναδικού ορισμού περί οΡει νότητας στ ις

κατηγοριοποιήσεις, τόσο της ΕΣΥΕ 600 και της Eυρωnα"ίKής Ένωσης για τις

με ιονεκτ ικές ζώνες, καθώς και η απώλε ια Ο1ατιστ ι κών δεδομένων δυσχει:::αίνει

την επεξεργασία οχετ Ι κών δεδομένων και την εξαγωγή σuμnερ:::tσμάτων για την

εικόνα αυτών των περιοχών.

Η αντίληψη για το τί ορίζεται ως ορεινή ζώνη δε διαμo~νεται ομοιογενώς

στο εοοτερικό του ευρωΟΟ"ίκού χώρου. Ενώ παλαιότεΡ:;:ι:, η «ορε ι νότητα»

χαρ:;:ι:κτηριζόταν σύμqχ.>να με καθαρ:Χ γεωμΟΡρολογικούς παι::όγοντες -όπως το

υψόμετρο και η κλίση του εΟΟφους-, η σύγχρονη αντίληψη αντιμετωπίζει τον

ορεινό χώρο βάσει ενός συνόλου κριτηρίων. Έτσι, ο ορεινός χώρος ορίζεται

«όχι μόνο ως μία γεωγρ::::ιφική, αλNi. και ως μία περιβαλλοντική, κοινωνικό

οικονομική και ανθι::χ.noλoγική ενότητα μέοο στην οποία τα μειονεκτήματα που

απορρέουν από το συνδυασμό υψομέτρου και άλλων φυσικών παρ:tγόντων πρέπε ι να

λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τις κοινωνικό-οικονομικές αντιθέσεις, τις

χωρικές ανισότητες και την περιβαλλοντική υποβάθμιση» (A.Amato, 1998).

Δεδομένης της δυνατότητας ανCσιτυξης περιορισμένου αριθμού δΡ:;:ι:στηριοτήτων,

όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, οι ορεινές περιοχές χαρ:;:ι:κτηρίζονται και

ως αγροτ ικές. Όμως, παρ:)λο που οι ορεινές περιοχές συχνά αποτελούν ειδική

περίπτc.χJη των αγροτ ικών περιοχών, δεν παύουν να παρουσιάζουν εξειδικευμένα

χαρ::::ι:κτηριστικά, τα οποία τις ΠfXXJδίδουν μία ιδιαίτερη και εύθρ::ιuστη φύση.

Γι' αυτό κι απαιτούν ξεχωριστή θεώρηση και αντιμετώπιση με εξειδικευμένα

μέτρ::::ι:.

Μέαχ στο γενικότερο πλαίσιο της ανCσιτυξης των αγροτ ι κών και λιγότερο

αναπτυγμένων περιοχών (μείοοη πληθυσμού της υπαίθρου, κοινωνική και

οικονομική παρακμή, UΠOεKμετάλλευση της γης, ανεπαρκείς επενδύσεις,

περιχάρ::::ι:ξη των διοικητικών κι εθνικών συνόρων, ανάπτυξη της

αστικοποίησης), οι ορεινές περιοχές συχνά αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα

προβλήματα. Λόγω γεωλογικών και οικονομικών πιέσεων, παρουσιάζουν πολλές

otΌρές μειονεκτήματα σε ό,τι QφJρ:X στις υπηρεσίες και στις επικοινrιNίες,

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΆ: Δαμουλάχη Ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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καθώς και σε μέοο για την ανακούφιση από τις επιπτώΟΤις της απομόνωσης και

των δύσκολων συνθηκών δ ιαβ ίωσης.

<<Αναλογιζόμενοι τη σημασία αυτών των περιοχών ως ΠfX)ς τ ις οικολογικές,

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και γεωργικές λειτουργίες που

ικανοποιούν, και την αξία τους ως «ταμΙΕυτήρες» των φυσικών αποθεμάτων και

των πολλών περιορισμών από τους οποίους υπαρέΡOΥV στα παΡ:χπάνω πεδία

δρ::χστηριοτήτων, η πολιτική χωρικής διαχείρισης πρέπει να δώσει ειδικό και

κατάλληλο βάρος στη διατήρηση και την ανό:nτυξη των ορεινών περιοχών»

(=, 1992, 81).

1.2. Χαραχτηριστικά και Tύnoι των Ορεινών Περιοχών

Μέσα από τις διαχρονικές εξελίξεις, ο ορεινός χώρος ως εVΌτητα, απέκτησε

μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία που δομείται από χαρ:χκτηριστικά, όπως η

ΣUΓKένη::ωση του πληθυσμού, των δρ:ωτηριοτήτων, η εξέλιξη των δημογραφικών

χαρ::ι'κτηριστι κών και των συστημάτων παρ:χγωγής σε ΣUΝδυασμό με το βαθμό

ορεινότητας.

Αυτός ο ενια(ος χώρος παρουσιάζει κοινά στοιχεία που λίγο-πολύ

χαρ::ι'κτηρίζουν τις περισσότερες ορεινές περιοχές, όπου τα φυσι~

μειονεκτήματα ΣUΝεXίζOUΝ να παίζουν pJλο στην κατάσταση και στις rIjXX)πτικές

αVΆΠτυξης. Γενι~ και με έμφαση στον ελλαδικό χώρο, παρατηρείται μία πορεία

γήρανσης του πληθυσμού δύσκολα αναστρέψιμη, καθώς και μία αδυναμία

σuγKι::ό'τησης του πληθυσμού εκτός των μεγάλων οικισμών. Ύστερα από τη μαζική

φυγή των νέων που συντελέστηκε στ ις περ::ι'σμένες δεκαετ ίες, τώρ::( για π~τη

φοι::ά διαπιστώνεται μία τάση για παραμονή των νέων. Αυτή η τάση είναι ακόμη

πολύ δειλή και χρειάζεται ενίσχυση. Οι συνθήκες κατοίκησης και διαβίωσης

είναι ικανοποιητικές ιδιαίτερ:χ στα νοικοκυριά με νέα ζευγάρια. Όσον α:ρ::ιι::ά

στ ις παι:αvωvΙKές δρ::χστηριότητες, αυτές είναι κατά κύριο Μγο η γεωργία και

η εκτατ ική κτηνοτρ::χρία που πολλές φορές συνδυάζονται σε μικτές

γεωργοκτηνοτρ::χρικές- ΠOλυπαι:αvωvΙKές εκμεταλλεύσεις (ΕΠΠΕΡ, 1998: 37-39).

Έ\ια ακόμη χαρ::ι'κτηριστικό είναι το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτ ισης

του πληθυσμού άvω των 25 ετών, ενώ οι νεαρότερες ηλικίες προσανατολίζονται

σε διάφ:>ρες τεχνικές σχολές για συνέχιση των σπουδών και μετά τη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μεγάλη πλεΙΟψηφία του ενεργού και του νεαρού

πληθυσμού των επαρχιών τείνει να συγκεντρώνεται στα όρια των κωμοπόλεών

τους και μερικών κοινοτήτων που περικλείονται σε μία ζώνη ακτίνας 10-15

ΔIIIΛU1ATIΚH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. ! Ταμουρίδου Ε.
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χιλιoμέτρ:vν γύρω α/1ό αυτήν. Οι βασικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές υποΟΟμές, η

πολι τ ιστ ική και κοινωνική ζωή έχουν 0U'{ΚεντfXι)θε ί στα 001 ικά κέντρ::χ. Το

πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχε ι στ ις υπηρεσίες και κυρ ίι.:ς στην εκπαίδευση,

δεν έχε ι να κάvε L τΟΟο με την αnό:::nαoη, όσο με τη λε ι τοuργία και το

σχεδιασμό τους. Το οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί αυτές τις περιοχές Θεωρείται

ικανοποιητικό και βελτιώνεται διαρκώς.

Οι ορεινές περιοχές διmηfX>ύν μέΑU των μετανο.στών και των συλλόγων τους

σημαvτικές σχέσεις με τα c«πικά κένη:::α, που αξιοποιούνται άλλοτε λιγότεΙΧ'

και άλλοτε περισσότερο. Xαr:xxκτηρισΤΙKή είναι η έλλειψη σε μικρ)' αστικά

κέντι::α, πρ&γμα που ενισχύε L το πρόβλημα της τοπικής και επαγγελματ ικής

εκπfX)Oώπησης των μΙKρ:Jν ορεινών κοινοτήτων και των περιοχών τους. Σημαντική

είναι και η απουσία δομών οριζόντιας συνεργασίας, καθώς δεν υπάρχουν

εκτατικά ενιαία συστήματα διαχείρισης του χώρου στο εοοτερικό των ορεινών

ενοτήτων. Αυτή η αρνητ ική ΓΙα:Ράδοση ε:ν ισχύθηκε και συντηρήθηκε aπό τη

διοικητική διαίρεση σε επίπεδο Nυ.ΓS ΙΙΙ (αντίστοιχο του ελληνικού Νομού)

που ενσωμάτωσε τμήματα του ορεινού χώρου, κατακερματίζοντας ευρύτερες

γεωγr::oφΙKές ενότητες και aπoμoνώνoντας τα ζωτικά συστατικά μέρη τους.

Σε μ ία πρ::>σnάθε ια για τυπολόγηοη του χώιχ'υ αυτού, ορίστηκαν τρε ις

κατηΥΌρίες του ορε ινού αγροτ ικού χώρ:>υ.

1. περιοχές με σημαντ ικό πληθυσμό και δραστηριότητες, οι οποίες διατηρούν

τον πληθυσμό τους και αναπτύσσουν τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες

επωφελούμενες aπό την ΚΆΠ.

2. Περιοχές με μέοους -σε πληθυσμό- οικισμούς που γνωρίζουν τα τελευταία

χρ6νια οημαντ ική μείωση των κατοίκων και των παι:αγωγικών δραστηριοτήτων

τους (ορε ινές) ή/και μετασχηματισμό των ωΡαγωγικών τους συστημάτων

(ημιορεινές/μετάβασηαπό την κτηνοτροφία στη φυτική παραγωγή).

3. Περιοχές (και οικισμοί) σχεδόν εγκαταλειμμένες με σημαντικές εκτάσεις

δαών και βοσκοτόπων, ο χώρ::>ς των οποίων απαιτεί €:να νέο σύοτημα

διαχείρισης για την απCφUγή τουλάχιστον των πυρκαγιών και της διάβρωσης.

Όλες αυτές οι περιοχές, παρόλες τ ις δ ιαφ::;.ροποιήσε ις γεωyp::tφΙK(jς,

J

οικονομικής και χωροταξικής φόσης, ομοιογε:νοποιούνται σε μια ενιαία ζώνη

λόγω βασικών παραγωγικών προβλημάτων. Η αδυναμία εκσυγχρονισμού των

παρ::χδοσιακών συστημάτων ΠαρχΥωγής αποτελεί βασικό πρόβλημα με Πj.X>εKτάσεις

σε επίπεδο κο ι,νωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό. Ελάχιστες περιοχές ως

τώρ:χ κατόρθω::xw να εξ ισoΡΡOπήoouΝ ως €:να βο:θμό αυτή την αδ\}\.>(ψ ία με την

τουριστική δραστηριότητα ή/και την πoλυδραστtΊριότητα. επιπλέον, η μείι.xJη

ΔΙl1/IU1AΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. $ ΤαμουρΙδου Ε.
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του πληθυσμού και ο περιορισμός της κτηνοτροφικής δρ:χστηριότητας είχαν ως

αποτέλεσμα την αύξηση των χέρσων εκτάσεων και των ήδη υπό εγκατάλειψη

υψηλότερων και απομακρυσμένων ορεινών τμημάτων. Αυτά αντιστοιχούν σε δάση

αιχχιής κάλυψης, βοσκότοπους και οριακές γεωργ<ικές γαίες με αποτέλεσμα να

υπάρχοl1\l εΠΙΠΤΟΟΕις στη διαχείριση του χώρου, στην πρ5κληση πυρκαγιών, στη

διάβΡ:.:ιση του εδάφους και στην ερημοποίηση. Αυτό το φ:χινόμενο με τις οοβαρές

χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση.

1.3. Τα Μειονεκτήματα των Ορεινών Περιοχών

Τα μειονεκτήματα των ορεινών περιοχών, σε γενικά πλαίσια, συνίστανται στα

παρακάτω:

• Μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα

Το δριμύ λ/ίμα που χαρακτηρίζει τις ορεινές περιοχές αρείλεται κυρίως στο

υψόμετρο και έΠΕιτα ποικίλ/ει CNάλoγα με 10 γεωvι:::o:φΙKό πλάτος, τη

γεωγραφική θέση, το ανάγλυφο. Η πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης, οι χαμηλές

θερμοκρασίες, η διαφοροποίηση της θερμοκρασίας μεταξύ νύχτας-μέρας, η

βΡOXόπτuχ::ιη, η χιονόπτωση και η δύναμη των ανέμων είναι παι::άΥοντες που

καθορίζουν την επιβι:Ό'δυνση και τη σμίκρυνση του κύκλου βλάστησης.

• Πφιβαλ/οντικά, οικονομικά, κοινωνικά μειονεκτήματα που απορρέουν από τα

φυσικά

Η διάβρωση του εδάφους Μγω βροχής ή χιονιού, οι καθιζήσεις, οι

χιονοστιβάδες, οι χε ίμαρρ:> ι αυξάνουν την έκθεση σε φυσικούς KινδΎVOυς. Τα

ορεινά οικοσυστήμο:τα είναι υπερβολικά εUΑίσθητα στην παραμικρή εξωτερική

επιρροή ή ωΊότομη αJV..αγή, ενώ οι φυσικοί -και κυρίως οι φυτικοί- πι)ρ)ι

είναι περιορισμένοι.

Τα οικονομικά μειονεκτήματα στον τομέα της παp::ryωγής ΣΥVίστανται στον

περιορισμό της αγροτ ικής δραστηριότητας, σε περιορισμούς στη χρήση της

τεχνολογίας και κυρίως της μηχανικής, στο μεγάλο κόστος των υποδομών και

των παρ:χγωγικών εγκαταστάσεων.

Τα κοινωνικά μειονεκτήμο:τα Μγω της γεωγραφικής ωΊομόνωσης εκφι:όζονται μέοο

της ανεπάρκειας των διοικητικών υπηρεσιών, των δυσκολιών στην επικοινωνία

και στην κινητικότητα, της πολιτιστικής απομόνωσης (A.Amato, 1998).

ΔΙflMZ'1JIΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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1.4. ΟΙ Ανισότητες στα Πλαίσια της Ανάπτυξης

Σε αυτό το σημείο, περιγράφεται η πορεία που ακολούθησαν οι ορεινές

περιοχές μέσα από το πρίσμα των αναπτυξιακών διαδικασιών που συντελέστηΚCN

τα τελευταία χρόνια ΣCOν ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο (CEMAT, 1992: 81).

1.4.1. Το τέλος της ολοκλήρωσης πεδιάδας - βουνού

Τα φυσικά μεΙOνεKτήμa:τα υπήρχαν ανέκαθεν χωρίς να Kc8ιotow τις περιοχές

μειονεκτ ικές από οικονομική άποψη. Ακόμη και στα τέλη του Ιψ' αιώνα με την

ανάπτυξη στα πεδινά και τη μαζική έξοδο πΡ)ς αυτά, οι οικονομικές

δρ:tOτηριότητες στα ορεινά δεν έφθιναν, καθώς υπήρχε ακόμη μία ολοκλήρ:.:ιση

των οικονομιών και της οορ:χγωγής μεταξύ των δύο περιοχών. Οι δομές που

διατήρησαν αυτή την ολοκλήρωση ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Σε πολλές

περιπτωεις, οι πεδιάδες στήριξαv τις ορεινές οικονομίες, παίζοντας ένα

ρόλο συμπληρωματικό ως χώροι αγορών και μεταποίησης, ενώ σε WΛες ορεινές

περιοχές αvαπτύxΘηKε και βαριά βιoμηxαvία υφ::ΧVΤOυργίας και μεταλλουργίας,

σε συνδυασμό με την υδροηλεκτρική ενέργεια που παραγόταv σε πολλά οροπέδια.

Το σίγουρο είναι πως η προστιΘέμενη αξία αυτών των βιoμηxαvιών δεν έμενε

στα ορε ινά, αJV..f:ι. λε ι τουργούσε προς όφελος του αστ ικού Kεq:αλαίoυ.

Η αγροτική ολοκλήρωση μεταξύ πεδιάδας και ορεινών, προσέδωσε στα ορεινά ένα

δίκτυο υποδομών απαι:αίτητο τόσο για τη διαβίωση των πληΘυσμών, όσο και για

την άσκηση των οικονομικών δι::αστηριοτήτων και την αναπαp;:tγω'{ή τους. Σε

γενικές γι:αμμές, μπορούμε να πούμε ότ ι η ε&χφική, οικονομική, τεχνολογική

oλoκλήρJXJη και η OλOκλήρuχJη της παρ:χΥωγής, μεταξύ ορεινών και πεδινών

συμπίεζε τα φυσικά μειονεκτήματα και τις συνεπαγόμενες κοινωνικο

οικονομικές αvτιθέσεις.

Οι παρ:)γοντες που ανέτρεψαv αυτή την ολοκλήρωση δεν είναι παΡ::ι οι

μετασχηματ ισμο ί που χαι:ακτήΡΙα:Ν τη δ ιαδ ικασία της β ΙOμηXΑV ικής ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη της γεωργίας στα πεδινά, με την ει<Xtγωγή της μηχανικής

τεχνολογίας, αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τη ρήξη της ολοκλήρωσης. Η ορεινή

γεωργία μη δυνάμενη να ακολουθήσει τις εξελίξεις των πεδινών δεν ήταv πλέον

ΑVταγωνίσιμη, και περιθωριοποιήθηκε. ΤΟ αποτέλεσμα ήταν μία μαζική γεωργική

έξοδος που ακολουθήθηκε από μία αγροτική, ως αποτέλεσμα της έλλειψης θέσεων

εργασίας.

Ένας άλλος παρΧΥοντας που συνέβαλ/ε στην υπανάπτυξη πολλών ορε ινών ζωνών,

οφείλεται στις εξελίξεις που επήλθcN στη βιομηχανία: η κρίση του

μεταλλευτικού κλάδου, η μείωση της σημασίας της υδροηλεκτρικής ενέργειας με

ΔIΠΛU1ATIΚH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. ι ΤαμουρΙδου Ε.
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τη χρήση του πετρελαίου, οι τελευταίες κρίσεις στους παραδοσιακούς κλάδους

-όπως η σιδηΡουργία και η κλωστΟϋφαντουργία. Το ωΊοτέλεσμα για τις ορεινές

περιοχές ήταν η ανεργία.

1.4.2. Από την ολοκλήρωση στην ανισότητα

Η απώλεια του οικονομικού ρόλου για τα ορεινά ΣΥVOδεύτηKE και α/Ίό μία

ανισότητα κυρίως κοινωνικό-οικονομικήπου παρ::>υοιάστηκε με πολ/ές μορφές.

Εξάντληση των ΑVθρώπινων πόι::χ.:ιν: η έλξη που ασκήθηκε ωΊό τους αστ Ι κους

πόλους στέρησε τις ορεινές περιοχές από το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό

(νέους, τεχνικούς, ειδικούς, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό).

Εξάντληση των φυσικών και παρ:χγωγικών πόρ:.>ν; ΟΟσικών, ενεργειακών,

υδάτινων, οι οποίοι διοχετεύονταν στα πεδινά, στεr:χ:wτας τα ορεινά ωΊό

την προστιθέμενη αξία.

Οικονομική και χρηματοδοτική εξάρτηοη από τις πεδινές ζώνες για τις

προμήθειες, για την κατανάλωση, για τις επενδύσεις και τις τεχνολογίες.

Αυτές οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες οδήγησαν στην

περιθωριοποίηση κι ωΊΟμόνοοη των ορεινών, και γίνονται εμψ::ι:νείς με τη μΟΡ.ρή

εδαφικών ανισοτήτων. Οι διαφορετικές μορ:ρές της ανισότητας που προέκυψαν

σχετίζονται με το επίπεδο και τις φάσεις ανάπτυξης των συναφών πεδιάδων, ή

των περιφερειών και των κρατών που τις περιέχουν.

1. ΠεριπτΟΟεις όπου η ανάπτυξη των πεδιάδων ήταν πολύ σημαντική και

συντελέστηκε με μία «αποση::άγγιση» πόι:χι:ιν από τις ορεινές περιοχές. 'Όσο

πιο ανωπυγμένη είναι η πεδιάδα και όσο πιο μεγάλη η O\J\!6φεια με τα

ορεινά, τόσο η ανισότητα παίρνει μορ:ρές διαφ::φετικές από την εδαφική

απομόνοοη. Η πεδιάδα χρησιμοποιεί και πάλι τις ορεινές περιοχές για νέες

όμως δραστηριότητες, υπό τη μορφή νέων εξαρτήσεων που επιφέfX)υν νέες

ανισότητες.

2. Περιπτώσεις όπου οι ορεινές ζώνες είναι από μόνες τους υποανάπτυκτες και

καθολικά ανισόρρσπες σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες στην ΕυΙ:Χ:>πη.

Η «αποστρ6:γγιση» των πόρων έγινε κυρίως με τη μορφή της μετανάστευσης

των πληθυσμών ΠfX)ς τα αστικά κέντρα ή προς άλλες βιομηχανοποιημένες

εθν ικές ή ευρωπα"ίκές περιφέρει ες. Αυτές ο ι ορε ι νές περιοχές unoφtfX)UV

από ανισότητες δύο μοι::ψ;:ιν: τις δικές τους ανισότητες (περιφερειοποίηση

και απομόνωση) και τις ανισότητες της περιφέρειας.

ΔΙΙΙΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάχη e. S Ταμουρίδου Ε.
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3. Μεταξύ των δύο παρ:::mάνω ακρ:χίων περιπτώσεων υπάρχουν ενδιάμεσες

καταστάσεις όπου οι ορεινές ζώνες βρίσκονται σε περιθωριακές

περιφέρειες, οι οποίες όμως δεν είναι και υπανάπτυκτες ιβαucφικό δάσος

στη Γερμανία, κεντρικός όγκος στη Γαλλία) .

4. Μία ξεχωριστή περίπτωη είναι αυτή της Σκοτίας και ιδίως των Highlands.

Εδώ η ανισότητα ξεκινά από πολύ παλιά και τίθεται με όρους εγκατάλειψης

και απομόνωσης του μεγαλύτερου μέρους του σκωτικού εδάφους.

5. Ξεχωριστά θα πρέΠΕΙ να εξεταστούν ορισμένες περιπτΟΟεις ανισότητας που

υπέστησαν κάποιες μεθοριακές ορεινές ζώνες στην Ελλάδα και στη Γερμανία,

οι οποίες πριν από το 2Q
Γbγκόσμιo Πόλεμο ευνοούνταν από τ ις επαφές και

τις συναJ..).αγές με χώρες της ανατολικής Eυ~πης, εποφές και σuνα)...k;cγές

που σήμερ:χ είναι σχεδόν ή τελείως ανύπαρκτες.

1.4.3. Τα αίτια των ανισοτήτων

Ι

Είναι πλέον αποδεκτό ότι η ανισότητα της αvάnτυξης δεν προκύπτει από τις

καθυστερήσεις που προέκυψαν στην αναγκαστική πορεία της σταδιακής ανάπτυξης

που αvαμένεται ή που προωθείται σε κάποιες περιοχές. ΟΟτε απορρέει μόνον

από τ ις αδυναμίες των πόρων, των ανθρωπολογικών παρ::χγόντων, των φυσικών

δυσκολιών σχετ ι κών με το περιβάλλον ή με «εξωτερικούς τομείς». Όλες αυτές

οι πιέσεις υπάρχουν εκ των πρ::χΥμάτων και αλληλοεπηρεάζονται. Η ανάλυσή

τους όμως, οδηγεί σε δομικά αίτια συναφή με τους μηχανισμούς ανάπτυξης των

μοντέρνων οικονομιών.

J
Γι' αυτό το λόγο, είναι απαρ::ι:ίτητο να ξεκινήοουμε από την αναγνώριση αυτών

των δομικών αίτιων. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις αυτών των αιτίων που

επιδρούν στην οικονομία των ορεινών περιοχών και η σχέση που υπάρχει μεταξύ

αυτής της οικονομίας και αυτής των «ισχυρών» ζωνών παρ::>υσιάζει, σε κάθε

χώρ:), ριζικές διαφορές ΑVΌΛOγα με τα ιδιάζοντα χαρ:χκτηριστ ικά της κάθε

ζώνης. Γενικά, τα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάλυση της εμq:6'vισης αυτών

των αίτιων είναι:

ΔΙΠ1ιΩΜΑΤΙΚΗ EPΓlιΣIA: ΔcrμOυλάKη ε. ! ΤαμουρΙδου Ε.

να απcχρρό'ξOUΝ μ ία

επενδύσεων-έρεUΝΑς-

τομέων

μεταξύ

παΡ::χγωγ ι κών

αποκλίσε ις

• Η διαφορετική ικανότητα των

προστ ιθέμενη αξ ία και τις

καινοτομίας που πρ::>κύπτουν.

• Η διαφορετική θέση των επιχειρήσεων σε αυτές τις παρ:χγωγικές διαδικασίες

και στ ις διαδικασίες συγκένΤΡι:ισης ανάλσγα με τους διαφ::φετ ι κούς

συνδυασμούς των συντελεστών παρ:χγωγής.

• Η διαφορετ ική κατανομή των επιχε ιρήσεων αυτών στο χώρο.

J
J
J
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ο συνδυασμός αυτών των χαι::ακτηριστικών προκάλεσε μία ελικοειδή πορεία

ανισοτήτων, οι οποίες οδήγησαν τις ορεινές περιοχές σε γενική αδυναμία και

σε ΑVξανόμενες πιέσεις. Έτσι, η διαχρονική εξέλιξη των κλάδων και της

τεχνολογίας που έπαιξαν σημαντ ικό ρόλο στ ις διαδικασίες συΥκέντρωσης

οδήγησε σε ασφυκτικές δυσχέρειες στην ανάπτυξη, προκαλώντας ανισότητες

μεταξύ κλάδων και μεταξύ περιοχών, που επηρέασαν τ ις «ισχυρές» περιοχές,

ιδ ίως ΑUΤές που δεν κατάφερ::χν να αναπ,αχχ;φμοστούν. Αυτές ο ι αv ισ6τητες

έπληξαν τις αδύναμες περιοχές, όπου στη σι.rvέχεια τα μειονεκτήματα και οι

πιέσεις σwά'vτησαν τις αδύVΑΜες και συχνά πεπαλαιωμένες παι:αγωγικές δομές.

Η αδυναμία αναπροσαρμογής, και η ακόλουθη περιθωριοποίηση των αναπτυξιακών

δυναμικών, επαυξάνει με τη σειρά της τις πιέσεις στις ορεινές περιοχές. Η

απουσία αυΤOσιNτη,ocι(ιμενων διαδικασιών σuγKένΤρ:.χJης στις ορεινές ζώνες, όπως

και στ ις WJ..ες αδύναμες περ ιοχές, έχε ι μ ία αρνητ ική επίδ,α::ωη στ ις ισχυρές

περιοχές, στερώντας τις από διεξόδους και δυναμικές κινήσεις, και

π,ocικαλώντας αβεβαιότητα και φθίνων δυναμισμό στο σύνολο της οικονομίας.

1.4.4. Οι ορεινές ζώνες unό την οπτική της σχέσης ανάπτυξη- υπανάπτυξη

Τα αίτια των χωρικών ανισοτήτων ε ί\ΙCX ι θεμελιωδώς τα ίδια με αυτά που

χαρ::::ι:κτηρίζουν τους μηχανισμούς της υπανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Σε

τελική ανάλυση, αυτά είναι που διαμoρ:pWoυν τις υπάρχουσες αναλογίες μεταξύ

κεντρικών και περιφερειακών χωρών, μεταξύ Βορρ& και Νότου.

Όμως, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ανισότητες που επηρεάζουν τα ορεινά

δεν λειτουργούν με γι:αμμικό τf::όπo, έτσι και όλες οι ορεινές ζώνες σε σχέση

με τους γενικούς και ειδικούς μηχανισμούς της οικονομικής ανάπτυξης, δεν

χαρ::::ι:κτηρίζονται τόσο ως ζώνες υπανάπτυξης.

ΈΡευνες που διεξάχθηκαν σε πολλές ορεινές ζώνες της ΚΟινότητας δείχνουν ότι

υπάρχουν ζώνες αδιαμφισβήτητα υπανάπτυκτες, σε στασιμότητα ή σε

παλινδρόμηση, ζώνες λίγο ανεπτυγμένες σε ανάκαμψη (π.χ. Highlands) και

ζώνες που χα,α::α<τηρίζονται από μία μεγάλη οικονομική άνθηση (π.χ. Haute

Saνoie) .

Στατιστικές, οι οποίες δείχνουν το βαθμό ανάπτυξης των ορεινών, δεν

υπάρχουν. Έμμεσα μπO,ocιύμε να παp::::ι:τηρήσoUΜε, συγκρίνοντας τη συχνότητα του

ορεινού Xαρc<Kτήρ::::ι: των περιφερειών της Κοινότητας με το σύνθετο δείκτη που

υπολογίστηκε από την Επι τ,ocιπή για τη μέτρηση της οξύτητας των περιφερε ιακών

π,ocιβλημάτων, ότι στις 40 περιφέρειες του 1985, οι ορεινές περιοχές

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ: Δαμουλάκη Ε. S τα/10υρίδου Ε.
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ανέρχονταl του).άχ ιστον σε ποσοστό 50%. Από την άλλη, στο σύνολο των 30

λιγότεp::l ανεπτυγμένων περιφερειών, η πλΕιοψηφία αποτελείται από ενότητες

που το μεγαλύτερο μέρος τους (πάνω από το 50%) είναι ορεινό.

Είναι OλoφXvEp:> 61 L, ακόμα και αν απαρεύγουμε να παρ::tδεχθoύμε πως όλες οι

ορεινές περιφέρειες είναι υπανάπτυκτες, το μεγαλύτερο ποσοστό των λιγότερο

ανεπτυγμένων περιφερειών είναι αυτές που είναι κατά κύριο λόγο ΟΡΕινές.

Βάσε ι πρόOφ:::tτων παρο:τηρήσεων κα ι βάσε ι της σύγκρισης βασικών στατ ιστ ι κών

δεικτών, μπορούμε να διακρίνουμε σε γενικές γp::q.lμές τρεις τύπους ορεινών

ζωνών αvάλoγα με την ανάπτυξή τους.

• Η μεγάλη πλειοψηφία παfX>UCJιάζει συγκεκριμένα χαι:χχκτηριστικά υπανάπτυξης

και παι:ακμής τόσο αναφορικά με το Kr::άτOς μέλος, 600 και αvαq::oρικά με την

Κοινότητα. Στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των ζωνών, ορισμένοι σημαντικοί

δείκτες όπως η δημOγr:xxφΙKή εξέλιξη και η βάση της αγροτικής παρ:χγωγής

είναι αρνητικοί.

• Αντίθετα, κάποιες ζΏVες παr:;oυσιάζουν καταστάσεις που Xαρcσ<τηρίζoνται ca1ό

μία ΠΡ:χρανή οικονομική άνθηση στην οποία συνήθως αντιστοιχεί και μία

δημOγΡCφΙκή αύξηση. Πρόκειται για ορεινές ζώνες μεγάλου lJψoμέΤΙ::Oυ, ή

γενικότερα για ζΏVες στις οποίες μία σημαντική τουριστική ανάπτυξη

τοπικού χαρακτήρα στηρίχθηκε σε μία ευρέως βιομηχανοποιημένη κατάσταση.

Η άνθηση ΑUτΏv των ζωνΏV γέννησε νέες ανισότητες, τόσο σε επίπεδο

OΙKOνOμΙKΏV δομών (π.χ. εγκατάλειψη της γεωργίας), όσο και σε χωρικό

επίπεδο (επέρχονται νέες πολώσεις στους κόλπους του ορεινού χώρου,

τίθενται νέα πr:;oβλήματα λόγω της υπερεκμετάλλευσης του εδάφους).

• Τέλος, υπάρχουν περιπτΟΟεις που Xαρcσ<τηρίζOνται από την ύπαρξη κάποιας

ι σορρ::>Πίας που πρ:χγματοποιήθηκε έμμεσα, με την ολοκλήρ:.>ση μεταξύ

γεωργίας - βιομηχανίας στα πλαίσια των OρεινΏV ζωνCιN και μεταξύ OρεινΏV

ζωνών και πεδιάΟΟς. Πρόκειται για μία ισοΡρ::>πία συνήθως πρόσκαιρη, είτε

επε ιδή περιλαμβάνε ι β ιομηχαν ία εκτ εθε ιμένη στην κρίση των κορεσμένων

KMΔΩV, είτε επειδή στηρίζεται σε μία εύθr:αuστη παραγωγική δομή,

εκτεθειμένη στην κρίση της αγοράς, όπως π.χ. στην περίπτωση του

γάλακτος.

Αυτή η σχηματ ική ανάλυση βοηθ6:ε ι να συμπεράνουμε ότ ι ούτ ε ο ι καταστάσε ις

οικονομικής άνθησης, ούτε αυτές των ανισοτήτων μποr:;oύv να llρ:xJφtr:;ow ένα

αξιόλογο μοντέλο ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές.

ΔIIIΛr.MATIΚH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. ! Ταμουριδου Ε.
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1.4.5. Συμπεράσματα

Οι παραπάνω διαπιστωσεις, όπως διαμορΡωηκαν οδηγούν στα πα,αχκάτω

συμπη:::ό:σματα:

• Σε ένα μεταβλητό βαθμό, λόγω των γεωφυσικών χαρακτηριστ ικών τους, όλες

οι ορεινές περιοχές είναι ζώνες μειονεκτικές. Αυτό σημαίνει πως

υπόκεινται σε μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα και στις οικονομικές και

κοινωνικές πιέσεις που τα διαδέχονται. Εν τούτοις, δεν είναι αυτός ο

παρ:Χγοντας που κof!ορίζει τις δυσκολίες στα ορεινά και την ανάγκη για μία

ξεχωριστή πολιτική προς άρελος τους.

• Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μέρος των ορεινών περιοχών είναι και ζώνες

υπανάπτυκτες. Η περιθωριοποίηση των ανaΊ1τυξιακών διαδικασιών πρ;:>στέθηκε

στα φυσικά μειονεκτήματα, οξύνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις.

• Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ορεινές ζώνες είναι ζώνες ανισορροπιών.

Ακόμη κα ι όταv UΠΆΡXε ι άνθηση ή εμφ::::Νής ι οορι:οπ ία, ο ι ορε ι νές ζώνες

είναι στ ιγματ ισμένες από μία ΑVΙOOpρ:::ιπία απέναντ ι στ ις κυρίαρχες

οικονομικές και κοινωνικές δυναμικές.

Γι' αυτούς τους Μγους, οι ορεινές περιοχές δεν έχουν ανάγκη μόνο

ενθάρρυνσης και αποζημίωσης, αNi:x μίας πολιτικής που τροποποιεί κατά γενικό

τ~πo τη σχέση της με την οικονομία και την κοινωνία. Ήδη, έχει αρχίσει w

διακρίνεται μία κινητικότητα των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών προς αυτή

την κατεύθυνση (Α. Amato, 1998).

1.5. Φυσιx6t Xαpαιcτηριστιιcόt των Eυρωnα·ίΙCΏΝ Ο.Π.

Η Eυ~πη είwι μία ήπε ιρος κατακερματισμένη Μγω του αvαyλύψ:Jυ της, με

σχετικά μικρές πεδιάδες που διαδέχονται ορεινούς όγκους μεσα(ου υψομέτρου.

Συχνά, οι ορεινές κορυιΡ::>γι::αμμές λειτουργούν ως όρια κρχτών: σε αυτές τις

περιπτώσεις, και στα πλαίσια πάντα της περιφερειακής πολιτικής, απαιτούνται

μέτρα διεθνούς συνεργασίας.

Το βορειοδυτικό τμήμα χαρακτηρίζεται από βουνά που εκτείνονται νoτιoδυτι~

πι:ος βoρειex:::tνατoλΙKά από την Ιρλανδία μέχρι το Βόρειο Ακρ:ι>τήρι (μέσω

Αγγλίας, Σκοτίας και ΣKαvδιναβίας). Στο Νότο, το αλπικό σύστημα απλώνεται

ελικοειδώς πι:ος τα ανατολικά, από τα Καντάβρια Όρη ως τα Βαλκάνια, μέσω των

πυρηναίων, των 'Aλrιεων, των Καρπαθίων, των Διναρικών oι:oσειρW. Ανάμεσα στα

δύο συστήματα, αρχαίοι όγκοι απλώνονται από το γαλλικό Massif Central μέχρι

τη Βοημία μέοο των Ρηνικών σχιστολιθικών οροσει.οον (βλ.Χάρτη 1).

ΔΙΠΛΩΜΆΤΙΚΗ εΡΓΑΣΊΑ: Δαμουλάκη ε. Ι ΤαμουρΕδου ε.
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Τα βιοκλιματικά συστήματα στις ορεινές περιοχές δ lC«jX)ΡOnoιοίΝται ΑVΆΛoγα με

το υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος. Εάσει κριτηρίων, όχι μόνο ορο

γενετικών, αλΝ:ι. κυρίως γεω--κλιματικών, οι ορεινές ζώνες της Eυρ:iιπης

διαχωρcζονται σε γενικές γραμμές στα παρακάτω κυρίαρχα σύνολα:

Καληδόνιες ορεινές περιοχές (Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδ[α)

Ερκύνιες ΟΡΕινές περιοχές που υποδιαιρούνται σε χαμηλές (Βέλγιο,

Λουξεμβούργο, Γερμανία) ι μεσαίες (Γαλλία, Γερμανία) ι και ιουρασικές

(Γαλ/ία, Γερμανία)

~ενΤΡΙKός ορεινός όγκος (Γαλλία)

Αλπικό σύστημα, Αλπικό τόξο (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) και Πυρηναία

(Γαλλία, Ισπανία)

Μεσογειακές ορεινές περιοχές: Απέννινα (Ιταλία), μεγάλα μεσογειακά νησιά

(Ιταλία και Γαλλία), Ιβηρικά όρη (Ισπανία, Πορτογαλία), Ελληνικά όρη

Μικρά ορεινά νησιά.

Σε καθένα από αυτά τα σύνολα υπάρχουν διάφορ::::ι υψομετρικά στοιχεία στα

οποία, α:vάλOγα με τις κλ ι ματ ικές συνθήκες και τη γεωγι::οφική θέση,

συναντώνται ποικίλοι τίmOΙ βλάστησης (A.Arrato, 1998):

Χαμηλά ορεινά: το κατώτατο όριο μπορεί να είναι ανάλογα με την

περ[πτωση, από 600 ως 800 μέτρ::::ι.

• Mεσcxία ορεινά: ως τα 1500-1800 μέτ,cα.

• Ψηλά ορεινά: πάνω από 1800 μέτρ::ι:. Αυτά δεν ΟΙΛΙα\Ιτώνται παι::ά σε ορισμένα

συστήματα (κυρίως στ ις Άλπε ις και στα Πυρηναία) .

Πιο αναλυτ ικά:

Οι οΡχαίες οροσειρές της βόρειο-δυτικής Ευρώπης

Αυτές βρίσκονται σε μεγάλα γεωγ,cαφΙKά πλάτη, είναι μεΣCXίOυ υψομέτρου με

κυκλικές ισοϋψείς. Είναι εκτεΘειμένες οε δυτικούς ΆVεμOυς και γι' αυτό με

αΡ::Ηή δ:::χσική κάλυψη, ανήλιες, με υγι:χ;ι:σία και ερημωμένες. Δεν υπάρχει

καλλιεργητ ική δι:χ;ι:οτηριότητα πΆVω από τα 300 μέτ,cα και δάση πάνω από τα 400

μέτι:χ;ι:. Η παι:αγωγική δι:χ;ι:στηριότητα απουσιάζει από τη στιγμή που οι φυσικές

συνΘήκες δεν ενθαρρύνουν τους αγρότες, και μόνον λίγες μΟρ:Ρές αγροτικής

οικονομίας μπορούν να αναπτυχΘούν.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη ε. Ι Ταμσυρίδου ε.
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Οι ερκύνιες οροσειρές της εύκρατης Eυμjnης

Αυτά τα βουνά, με κυκλικές ισοϋψείς, ηΠΕιρωτικό κλίμα, κρύους χειμώνες, και

καλοκαίρια με εναλΝχγές ήλιου και βροχής, καλύπτονται από δάση Kωνoφόρ:JV

και είναι ακόμη πυκνοκατοικημένα. Το γαt.λΙKό Massif Central είναι

ολοκληρ:.:ιτικά απο ΙΚ ιοπο ιημένο και έχε ι εUΝOηθεί από υποστηρικτικές

βιoμηχαvίες, όπως έχουν ευνοηθεί τα πλούσια σε μεταλλεύματα γερμανικά βουνά

από την εκμετάλλευση των υΟΟτ ικών αποθεμάτων και τα Βόσγια Όρη από την

εκμετάλλευση των ποταμών (βιομηχανία υq:ασμάτων, κτλ.). Όλες αυτές οι

δρ:χστηριότητες έχουν σταδιακά εξασθενήσει.

Οι ψηλές σρσσειρές ΑλΙΗ'κού τύπου:

Αυτές οι Οp:xJειρές είναι τα Πυρηναία, οι Άλπεις και τα Καρπάθια. ΈχOΥV

τακτικά στοιχισμένη φυτ ική κάλυψη (φυλλοβόλα, κωνοφόι::χ:χι λιβάδ ια, βρ:Χχους

κα ι πάγους) ανάμεσο: σε μεσογειακά και ηπε ιρωτ ικα κλίματα κα ι παρ::ιυσιαζOΥV

πλατ ιές, ξηρές, ηλιόλουστες κοιλάδες στ ις οποίες ευδοκιμούν τα δημητριακά,

τα φι:χιύτα και τα αμπέλια. Σε αντίθεση με τις κοιλάδες, αυτές οι περιοχές

είναι αραιοκατοικημένες, καθώς το καλοκαίρι και το χειμώνα η μετακίνηση

προς και από τους ορεινούς βοσκότοπους είναι επίπονη. Οι θερινοί βοσκότοποι

παραχωρούνται πλέον για χειμερινή αναψυχή.

ΟΙ μεσογειακές ορεινές περιοχές

Το to:λίμα τους χαι::ακτηρίζεται από ζέστη και ξηρ::χσία. Αυτό περιλαμβάνει την

καλλιέργεια των φυτών που ωριμάζoυv πριν το καλοκαίρι (δημητριακά) και την

παρουσία των δενδροειδών καλλιεργειών ή άρδευση. Το βoυvό είναι συχνά πιο

φιλόξενο από τα πεδινά και κάποιες q;oρές πιο πυκνοκατοικημένο. Στο παρελθόν

αποτελούσε επίσης καταφύγιο από τον πόλεμο και τη λεηλασία (πλιάτσικο)

(CEMAT, 1992, 81-821.

1.6. Αναδρομή στις ΠολιτιΧές των Eυρωnα'ίιtών Χωρών

Οι κυβερνητικές πολιτικές δ ιαφέΡOΥV από χώρ:) σε x~ ανάλογα με τη

σπουδαιότητα που δίνεται στην ΑVΆΠτυξη των ορεινών περιοχών. Yπάρxoυv

εξειδικευμένες πολιτικές στις: Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία, ισπανία, Ιταλία

και Πορτογαλία. Σε άλλες χώρες ακολουθούνται γενικευμένες πολιτικές

περιφερειακής ανάπτυξης.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. 1 Ταμουρ(δου Ε.
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Τα μέτρ)' για τη συγχΡ'Χτηση του πληθυσμού βασίζονται κυρίως στη δημιουργία

διαφ::ψοποιημένων απασχολήσεων και στη βελτίωση του εισοδήματος, των

επικοινωνιών, των τεχνικών και κοινωνικό-πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

Ελάχιστη είναι, όμως, η επιτuχία των μέτρων αυτών. Το φυσικό περιβά!λον

προστατεύεται σε κάποιες χώρες με τη δημιουργία φυσικών πάρκων,

ζωνοποιήσεων, ΑVΑOOσώσεων και την περισσότερ::ι ή λιγότερ::> αυστηρή επιβολή

των νομικών προβλέψεων. Η προστασία της πολιτ ΙΟΤ ικής κληρονομιάς είναι σε

γενικές γραμμές λιγότερο ικανοποιητική.

Ειδική επιχορήγηση ΠΡοσ:Ρέρεται ΣUΝήθως όταν υπάρχουν συνεταιρισμοί ορεινών

κοινοτήτων, ανοπτυξιακά πρ::ιγr:άμματα και ειδικοί <ιΧ'ρείς (Ελβετία, Ιταλία) ή

«ορεινοί επίτροποι» (Γαλλία) αρμόδιοι για το συντονισμό των αναπτυξιακών,

επενδυτ ι κών σχεδίων και για την παροχή υποοτηρικτής υποδομής. Το σύστημα σε

αυτές τις χώρες περιλαμβάνει επίσης ειδικά προγρ)'μματα που σχετίζονται με

τον τουρισμό (π.χ. σχέδια για χειμερινό αθλητικό τουρισμό), με την

αποκατάσταση του εδά<ιχ:ιυς, την προστασία του περιβάλλοντος και μέη::α

κοινωνικής πρόνοιας για αγρότες.

Μία συνήθης πρ:χκτική των ευΡωπα'ίκών ΚΡ:χτών είναι η οριοθέτηση ζωνών με

ιδιαίτερ:χ xαfXtΚτηριστΙKά G:χ:πε να γίνουν ειδικές δημόσιες επεμβάσεις. Αυτές

οι οριοθετήσεις εγγι:άφονται στο κλασικό πλαίσιο των πολιτικών αvαδιανoμής

του πλούτου: οι λεγόμενες περιφερειακές ζώνες προσδιορίζονται με σαφή

κριτήρια σε κΟΟε χώρ:;ι και προωθούν πολιτικές που υποστηρίζουν τις

οικονομικές δι:αστηριότητες. Σε αυτή την τάση εγγρ5:φεται και η οριοΘέτηση

των ορεινών περιοχών. Στη λύση αυτή κατέφυγαν η Γερμανία, η Ελβετία, η

Αυστρία κι η Ιταλία για να ορίσουν τις ορεινές τους ζώνες στο μεσοπόλεμο,

ώστε να στηρίξουν τη γεωργία τους στο πλαίσιο των πολιτικών αγροτικού

εκσυγχρονισμού. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήΘηκαν ήταν γεωγρ::χφικά και

κοινωνικό-οικονομικά. Η Μεγάλη Βρετανία οριοΘέτησε μειονεκτικές ζώνες 10

1946 και δημιούργησε ένα πλαίσιο στήριξης των KτηνOΤρCφων με τίτλο

«Εξισωτική Αποζημίωση». Η Γαλλία, τέλος, οριοθέτησε το 1961 μία ορεινή ζώνη

με χαρ:χκτηριστ ικά γεωγρ::χφικά (σε μεγάλο βαθμό) στα πλαίσια μιας

αναδιαρθΡωτικής πολιτικής για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Από μία

περιορισμένη εφαρμογή στην αρχή, η παρεχόμενη βοήθε ια ήταν πιο σημαντ ική

στις αρχές της δεκαετίας του '70, κυρίως όταν έδωα:tv τη δυνατότητα στους

αγρότες να πάρουν εξισωτική α/10ζημίωση ειδική για τα ορεινά. Η οριοθέτηση

των απόκληρων ζωνών, εξεταζόμενη παι:;άλληλα με την οριοθέτηση των ορεινών,

δεν oλOKλη~ηKε.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δα/Jουλάκη ε. ! Τα/Jουρίδου Ε.



,

"K~E~.~AΛA,-,-,~IO,,--~lO~'---,O~I---,O~P~E~IN~E~Σ,--,Π~E~P~I~O~X~E~Σ,-"Σ~T~HN~E~γ~P~Ω~Π~Η'--- 23

1.7. Αναδρομή στ ις ΠρακΤικές της ΈUρωnα"ίκής Evωσης

Η πρόκληση των ταξLνομήσεων που επ lτρέπε l ιιχρέλε ια από τα δ ιάφορ:χ

υποστηρικτικά μέτρα είναι τέτοια που απαιτεί περιοδικές αναθεωρήσεις: αυτές

αποτελούν και την αq:oρμή για σκληρές διαμάχες μεταξύ του κράτους και των

αγροτικών συνεταιρισμών (~, 1992: 82).

Η Ευρωπα"ίκή 'EνUXτ/, στις αρχές της δεκαετίας του '60, α:ρού επικεντρώθηκε

στην οργάνοοη των αγoρΏv και στην επεξεργασία των Κοινών Αγρ:::nικών

πολιτικών, υιοθέτησε την πρακτική της ζωνοποιησης: το 1975 αποφασίστηκε μία

πολιτική για τις ορεινές και τις μειονεκτικές ζώνες. Δίνοντας μία

αποζημίωση στα μόνιμ:χ φυσικά μειονεκτήματα που επηρεάζοιΝ αυτές τις ζώνες,

η Επιτροπή των BpυξεΛΛΏV στόχευε στο να «συνεισφέρει στην επιδίωξη της

αγροτ ικής δρ:χστηριότητας και στη διατήρηση του ελάχιστου πληθυσμού και της

συντήρησης του φυσικού χώρου». Έκτοτε, αυτή η απόφαση OOlορρέει απευθείας

από τη συνένοοη της Μεγάλης Βρετανίας το 1973, που διαπι:::αγματεύτηκε την

είσοδο της, ζητώντας την υιοθέτηση ενός πλαισίου στήριξης για τους αγρότες

των μειονεκτ ι κών ζωνών. Το σύστημα των εξ ισωτ ι κών αποζημιώσεων που

υιοθετήθηκε από την Κοινότητα, επιτρέπει στους αγρότες αυτών των περιοχών

να εΠUφεληθoύν από μ ία χρηματοδοτική στήρ ι ξη σημαντ ι κού ύψους, ευvooντας

κυρίως τα κατεξοχήν προ·ίόντα αυτών των περιοχών και την κτηνοη:χχρία

βοοειδών και προβάτων.

Στα τέλη της δεκαετίας του '60, η φύση των συνολικών ευρωπαϊκών επεμβάσεων

τέθηκε σε επανεξέταση. Οι αρχές των επεμβάσεων της αγροτ ικής πολιτικής

αμφισβητήθηκαν. Οδήγησ::χν σε μία αγροτ ική υπερπαρχΥωγή αβάστακτη για τον

κοινοτικό προϋπολογισμό. Η εισaγωγή γαλακτοκομικών ανα:ροι:;ών το 1984 και η

ανασύσταση, έπειτα, των δομικών αρχών οδήγηοο:ν τα tq:ότη μέλη στην αναζήτηση

αγροτ ι κών αποζημιώσεων στο πλαίσιο επιδοτήσεων για τις προβληματ ικές

περιοχές. Η κατάταξη των ανάλογων περιοχών, έπρεπε να οριστεί αναλογικά με

τη συνολική επιφ:)νεια του κρ:)τους-μέλους. Η προσχώρηση των ζωνών που

θεωρούνταν ως μη προβληματ ικές στην κατηγορία των με ιονεκτ ι κών ζωνών

οδήγησε σε μία συνεχή επανεκτ ίμηση των κριτηρίων ταξ ινόμησης, καθώς η

ΠρJ.\τoβoυλία αφέθηκε στα κρ:Χτη μέλη. Έτσι η κατηγοριοποίηση έγινε μία

πρόκληση όλο και πιο σημαντ ική.

Με την είσοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας επαναπροσδιορίστηκε με τη

σειρ& της η ειδική για τα ορεινά πολιτική με έναν απρό:Jμενo -για τα ορεινά
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αγροτικά labby- τρόπο. Σε αυτές τις χώρες, η αναλογία των μειονεκτικών και

των ορεινών ζωνών είναι σημαντική. Η προσχώρηση τους αύξησε σε μεγάλο βαθμό

τη συνολική επιΦvεια. Έτσι, από το 1984 ως το 1991, το ποσοστό των

μειονεκτικών ζωνών αυξήθηκε από 43,5% σε 55% της κοινοτικής αγροτικής

επιφ:)νΕιας. Σε αυτό το ποσοστό οι ορεινές ζώνες που είχαν πι::χ:>σδιοριοτεί

στις έξι χώρες αντιπι:oσωnεύOυν το 17%. Μέσα, όμως, σε αυτό το ανομοιογενές

σύνολο, η ορε ινή εul::ιωnα"ίκή ζώνη έγινε ένα μεσογε ιακό qxoνόμενο αφού περίπου

το 80% των καλλιεργούμενων εκταρίων στα ορεινά βρίσκονται στις χώρες του

Νότου: ΕλΜδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Η κύρια παρ:χγωγή αυτών των

ζωνών είναι η ελιά (30% του συνόλου της ΕΕ), τα φρούτα (25%), το σταφύλι

(12%), τα βοδινά (18%), τα αιγοειδή (54%) και η εκτραρή ΠjX>βCnων. Έτσι,

αυτή η πολιτική που αρχικά υιοθετήθηκε και για τ ις ζώνες βόσκησης και

εκτροφής βοοε ιδών, βρήκε μ ία περιορισμένη εq::αρμoσιμότητα στ ις χώρες του

Νότου. Οι έννοιες των μειονεκτικών και των ορεινών ζωνών KάλΥΨΑV πολύ

διαφορ:.ποιημένες καταστάσεις και αυτό αποδυνάμωσε το περιεχόμενο τους. Κατά

τον τρόπο αυτό, προέκυψε και η έννοια των μεσογειακών ορεινών περιοχών στο

ευρωπωκό λεξιλόγιο. Η σημασία της έπαιρνε όλο και μεγαλύτερη σημασία στα

πλαίσια της νέας αντίληψης για χωροταξικό σχεδιασμό.

Η μεγέΘWση της Κοινής AvotXις σταδιακά ανέτρεΨε τ ις περιφερειακές

ισορροπίες. ΤΟ εΡ:;:Ιτημα των περιφερειακών ανισοτήτων και του χωι:::οταξικού

σχεδιασμού απασχόλησαν ως εκ τούτου την Επιτροπή. Ξεκίνησε μία περιφερειακή

πολι τ ική και το 1975 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ:). το π~τo δ ιάστημα, ο ι ζώνες που επc..χpελoύνταν από το Ταμε ίο ήταν

αυτές που πλήττονταν από αποβιομηχάνιση, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και

στην Ιταλία. Αργότει:χχ, με την είσοδο της Ef.λάδας, και τέλος της Ισπανίας

και Πορτογαλίας, από το Ταμείο εΠUΧΡελήθηKαν οι KcΘυστερημένες περιφέρειες.

Από το 1985, η περιφερειακή πολιτική μετασχηματίστηκε με μία πολύ σημαντική

απόπειι:χχ, τα Μεσογειακά Oλoκληρ:.:ιμΈΝCX ΠΡογρ:)μματα (ΜΟΠ), και το 1989 με την

προσπόΘεια ανασύστασης των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο στόχος των MJΠ ήταν να

προετοιμάσουν τις οικονομίες της μεσογειακής ζώνης της Ef.λάδας, της νότιας

Γαλλίας και της Ιταλίας για την είσοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Αυτή η π~τη απόπειι:χχ για προώθηση μίας cψ:xιρικής πολιτικής αγροτικής

ανάπτυξης συνοδεύτηκε από πολλούς προβληματ ισμούς των υπευθύνων της

Επι τροπής. Η ανάγκη να συνοδεύεται η διαδικασία προσ::φμογής της ευρ>Jπα"ίκής

γεωργίας έγινε απαι:χχίτητη αφού η γεωργία από μόνη της δεν μπορούσε πλέον να

κινήσει την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές ζώνες. Το 1988, η δεύτερη

αναθεώρηση, αυτή των Διαρθρ:.:ιτ ι κών Ταμείων, είχε ως αποτέλεσμα το

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη ε. ι Ταμουρ{δου Ε.
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διπλασιασμό των πιστώσεων τριών Ταμείων του ΕΊΊΙΑ:, του Ευρωπα'ίκού

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευι:χι:ιΠα"ίκού Γεωργικού Ταμείου

Πι:χ>οονατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΙΊΙΕ)- και να τα κινητοποιήσει για μία

περίοδο από 10 1989 ως το 1993 προς όφελος των ζωνών και των πληθυσμών

στόχων.

Αυτή η αναθεώρηση έκανε ξεκάθαρη την προτεραιότητα που δόθηκε ΣCην αγροτική

ανάπτυξη. Στ ις ζώνες-στόχους μnOjX)W να χρηματοδοτηθούν μέτρ:χ που

aπoβλέπoυν στη διαφοροποίηση των αγι:χ>τ Ι κών δρ:::ωτηριοτήτων, στην προώθηση

των τυπικά τοπικών Πρ:J"ίόντων, στη διατήρηση των φυσικών πόρ:ι:ιν και του

περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη των ορεινών πολιτικών και του αγροτοτουρισμού,

στην επιμόι::φΊχJη του εργατικού δwαμικοu και τη βελτίωση των βασικών

υποδομών. Σε αυτή την κατάταξη, η ορεινή ζώνη όπως ορίστηκε 10 1975, δεν

λήφθηκε υπόψη σε αυτό 10 βαθμό παr;ά τις αιτήσεις πρ::>ς την Επιτρ::>πή.

Στη δεύτερη αναθεώρηση, η ορεινή ζώνη βρίσκεται χωρισμένη σε τρεις

κατ ηγορί ες:

1. Οι αναπτυξιακά KαθυΣCερημένες περιοχές του στόχου 1

2. Οι ευαίσθητες αγρ::>τικές περιοχές του στόχου 5β

3. ΤΟ υπόλοιπο της ζώνης που δεν σχετίζεται με καμιά κατηγοριοποίηση

αντιμετωπίζεται χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Εξεταζόμενη τότε ως υποπρ::>"ίόν της ΚΆΠ, η αγροτ ική ανάπτυξη εξελίχθηκε με

σειf=:ά προτεραιότητας ως μέσο για επίτευξη του στόχου της οικονομικής και

κοινωνικής συνοχής. Οι νέες ευρωrια"ίKές κατευθύνσεις για την αγρ::>τική

ανάπτυξη και τη χωρ::>ταξία περιόρισαν τη μέριμνα για τις ορεινές περιοχές σε

δεύτερο πλάνο, κυρίως για αυτές με υγρ5 κλίμα που δεν εμφο:νίζονται ΣC ις

νέες σταΤΙΣCΙKές αναλύσεις, όπως οι πιο στερημένες. Αν αναφερθούμε ΣCις

τελευταίες στατΙΣCΙKές που εκδόθηκαν αnό την Επιτροπή, η κατάταξη των 179

περιφερε ιών της ΕΕ κατατάσσε ι την πλε ιοψηφία των μεσογε ιακών περιφερε ιών

στο τέλος του καταλόγου. Τα επόμενα χρ5νια, αυτές οι περιφέρειες θα

συνεχίσουν να είναι το αντικείμενο της αnoμόνωσης αnό την Επιτρ::>πή των

Βρυξελλών.

Η εμq:όν ιση των εννο ιών των μεσογε ιακών ορε ινών ζωνών κα ι των εύθραυστων

αγρ::>τικών ζωνών σcη γλώ::;οο των ευρωrια"ίKών πολιτικών, δείχνει ότι η

ευρωπα"ίκή δόμηση είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου της

ζωνοποίησης. Αν αυτές οι έννοιες μεταφράζουν τ ις γεωγραφικές και κοινωνικο

οικονομικές πι:::αγμ::χτ ικότητες, οι τελευταίες προκύπτουν και αnό την ίmαρξη

των ισχυρ:;'ν δεσμών στο εσωτερικό της ΕΕ μεταξύ των διάφορων ομάδων που

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. \ Ταμουρίδου Ε.
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υπερ:)'σnίζoνται τα ΣUΜφέρ:ιντα των ορεινών πληθυσμών σε τοπικό επίπεδο.

Ανάλογα με τις πρακτικές που θα επιλεχθούν, οι αγρότες βρίσκονται

περισσότερο ή λιγότειχ> ενταγμένοι σε διαφορετικούς παρχγωγικούς κύκλους,

από τους οποίους διεκδικούν στήριξη της παι:αγωγής τους ή του συστήματος

εκμετάλ/ευσης. Μέοο στο ntαίσιo των εwαιών και των οριοθετήσεων αυτών,

αφήνεται να φ::χνε ί ο ευκαιριακός κα L ευαίσθητος πολ ι τ ι κός χαι:χχκτήρ:)'ς των

πρακτικών αυτών (ΕΠΠΕΡ, 1998: 35-37).

1.8. Οι Κοινοτικές Πολιτικές για τον Ορεινό χωρο - Προσεγγίσεις

Η προσέγγιση των πρ:ιβλημάτων των ορε ινών περιοχών που εντάσσονται στ ις

πολ ι τ ι κές που εφa:ρμόζoνται μέχρ L σήμει:ο: στα πλαίσια της Ευρωπα"ίκής

Κοινότητας, παίρνει τρεις διαφορετικές μορφές (Α. Amato, 1998: 43-55).

Έμμεση προσέγγιση

ΤΟ βουνό δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο στις σφαιρικές ή τομεακές

πο'\ιτικές. Επω:ρελείται, όπως και ωλες ζώνες, από την εφ:φμογή της

οριζόντιας ή τομεακής νομοθεσίας: τόσο από αυτή που αφορά στο σlJvoλo του

χώΡ:)υ (περ ιφερε ιακό, εθν ι κό ή κο ι νοτ ικό), όσο και από αυτή που αναφέρεται

σε ξεχωριστές ζώνες.

• Νομοθεσία: εθνική και περιφερειακή

Γενικά, ο αντίκτυπος των τομεακών πολιτικών έχει νόημα μόνο όταν αυτές

υπε ισέρχονται σε πεδία σχετ ικά με το ορε ι νό, το φυσικό περι βάλλον και με

τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί. Τέτοιες πολιτικές είναι οι

περιβαλ/οντικές και οι δασικές. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις κυριαρχούν

στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία .

• Κοινοτικές διατάξεις

Η ΚAIl αν και δεν περιλαμβάνει μέτΡ:χ που εΠΙKεντ~νoνται στον ορεινό χώρ;:>,

είναι η πολιτική με τον πιο έντονο αντίκτυπο σε αυτόν. Δεδομένου ότι η

λογική που τη διέπει ουσιαστικά ευνοεί την πεδινή και αδικεί την ορεινή

γεωργία, η επικράτηση της μηχανικής προσέγγισης μεγαλώνει το κενό μεταξύ

των δύο αυτών μορφών γεωργίας.

Στα πλαίσια της ίδιας της περιφερειακής πολιτικής διαπιστώνεται η απουσία

ξεκάθα'ι:ων κατευθύνσεων προς τις ορεινές ζώνες. Συνεπώς, η διαδικασία

χρηματοδότησης των υποψήφιων προγραμμάτων ευνοεί τις πιο δυναμικές ζώνες,

ακόμη και στους κόλπους των λιγότερο ανεπτυγμένων xωι:&v της Κοινότητας.

ΔΙΩΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. ι Ταμουρίδου Ε.
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Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής, η Κοινότητα έχει υιοθετήσει μία

ΟΕι[:ά από μέτι:α που δεν αφ::>ρούν παρά αποσπασματικά στις ορεινές ζώνες. Μία

τέτοια πολιτική, εκτός από τις αδuνaμίες σt:p:)'ΙΡΙKότητας που οοι:χ>υσιάζει,

παΡ:η.ιελεί τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήμcπα στα ορεινά.

Τομεακή nrxx;tγyι ση

Οι ορεινές περιοχές αποτελούν το αντικείμενο ειδικών τομεακών πολιτικών.

Ανάμεσα σε αυτές, κυρίαρχο ρ6λο κατέχει η αΥρ::nική. Αν κι αυτή η τακτική

δηλώνει τη σημλ'οία που δόθηκε στη γεωργία για την ανάπτυξη και τη διατήρηση

του βΟιΝού, πολλές <ρ:ιρές οδηγεί τους φ::φείς διαι:pJι:χvv επιπέδων στην εκτίμηση

πως έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις ΟΡΕινές περιοχές.

• Αγροτικές τομεακές πολιτικές για τις ΟΡΕινές περιοχές: ίχνη αυτών των

πολιτικών, που είναι ανύπαρκτες οε κοινοτικό επίπεδο, βρίσκουμε στη

Γαλλία και λιγότερ;:> στην Ιταλία. Aip:)ρoιN κυρίως στην ανάπτυξη του

τουρισμού και στην προστασία του περιι;6λλοντος, κc8ώς και επιδοτήσεις

στις λαϊκές τέχνες και την αγροτική κοποικία.

• Εθνικές και περιφερειακές πολιτ ικές που ευνοούν την ορεινή γεωργία

Η αvP;:>ΤΙKή προσέγγιση για τα ορεινά είναι η πιο διαδομένη, μαζί με αυτή

που ονομάστηκε έμμεση, την οποία και περιλαμjXxνει (οδηγία 75/268/CEE).

Αυτόνομη αγρ;:>τ ική πολιτική για τις ορε ινές περιοχές εφ::φμόζεται στη

BcιΊJαρία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, και στην ΕλλάΟΟ.

J
Ι

j

• Κοινοτική πολιτική για την ορεινή γεωργία

Η κοινοτ ική παρέμβαση επιχε ιρήθηκε με την οδηγία 75/268/CEE και τις

νεότερες τροποποιήσεις της, από τις οποίες οι πιο σημαντικές εισήχθησαν

με τον κανονισμό (CEE) 797/85, ο οποίος αναφέρεται σε μέτρα που αφορούν

τόσο στ ις ορε ινές περιοχές, όσο και σε άλλες ζώνες που θεωρούνται

μειονεκτικές. Αποτελούνται από: α. δημιουργία ευνο"ίκών συνθηκών για τις

επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλ/εύσεις, β. εκχώρηση εξ ισωτ ικής

αποζημίοοης, γ. παι:αχώρηση βοήθειας σε συλλογικές επενδύσεις για την

παι::x::ιvωγή χορτονομής.

Πέρα από τα κοινUNικό-παραγωγικάμέτρα της παραπάνω κοινοτικής οδηγίας,

το πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για την αvP;:>ΤΙKή γεωργία έρχονται να

συμπληρ:iχJoυν κάποιες «ειδικές ενέργειες» των κατευθιJνσεUN του F'B::CA.

j

J

Μετά από ολική εκτίμηση της κοινοτικής πολιτικής, προκύπτει ότι στις

ορεινές ζώνες, όπως και στις άλλες μειονεκτικές περιοχές, η στήριξη των

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη 8. i Ταμσυρίδου Ε.



1

1
1
1
1
1

Ι

]

j

J

"K~E~Φ~AΛA::::='~O--,,'Ο~'c..::Ο~'c..::Ο=Ρ~Ε='Ν~Ε~Σ~Π~Ε~Ρ~'~Ο~Χ=Ε=Σ,-"Σ=Τ~ΗΝ"-,Ε~Υ~ΡΩ",,Π~Η,--- 28

επενδύσεων λε ι τούργησε ουσιαστ ικά με τον ίδ ιο τΡ)πο που λε ι τούργησε και

στ ις ισχυρές περιοχές. Η Πρ:JσδoKία ήταν να μετατι::αnoΎV οι γεωργοί των

OρεινΏV α/16 παρ:χγωΥοί, σε συγκαλυμμένους και βοηθούμενους αvέργoυς,

επιμελούμενων την προστασία του περιβάλλοντος.

Σφ?:ιρική και Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Η σφαιρική προσέγγιση θεωρεί τον ορεινό χώρο στο σύνολο του, διατηρ:iιντας

ταυτόχρονα όλη την πολυπλοκότητα και την ΠOλVΜOρ:ρία σε κάθε διάστασή του:

οικολογική, οικονομική και παp:xγti1γΙKή, κοινωνική, πολιτιστική, νομική και

εκπαιδευτική. Η oλoιςληfXι.1Jένη προσέγγιση ωΊό την άλλη πλευρά, εκτός από το

να λαμβάνει υπόψη την ενότητα και το πολυδιάστατο των ορεινών θεμάτων,

αναδεικνύει τους δεσμούς που ενώνουν τις διάφορες όψεις, τομείς και

διαδικασίες, και στηριζόμενη κυρίως πάνω στις σχέσεις που υπάρχουν με τις

άλλες ζώνες, πι::ιοτείνει την OλoKλήρ<Wη των διάφ::>ρ:uν επεμβάσεων. Από τα

παρ:::mάνω διαφ::χίνεται, πως η σqx:tιρική πι::ιοσέγγιση δεν συvεπάγεται αυτομάτως

και την ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Μια τέτοια ολοκληρωμένη - σφαιρική προσέγγιση ανιχνεύεται σε:

• Εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για τα ορεινά

Παρ)δειγμα αποτελεί η περίπτ<Wη της Αναπτυξιακής Επιτροπής για -τα

Highlards, η οποία είναι ένας φορέας περιφερειακής ανάπτυξης που

χαp:::tκτηρίζεται από τον πoλίmλευι::ιo και διατομεακό χαp:::tκτήp:::t των δρ)σεών του.

Σε αυτήν την Επιτι::ιοπή καταλογίζεται μία από τις πιο σημαντικές δρ)σεις, με

χαι:χχκτήp:::t ολοκληρ:.:,μένο και σφα ιρικό, που πρ::χγματοποιήθηκαν σε ορε ι νές

περιοχές. Η δρ)ση αυτή ήταν και η πρώτη χρονολογικά από μία σειρ) από άλλες

δρ)σεις παρόμοιου χαι:χχκτήρα, αφού η Επιτροπή συστήθηκε μόλις το 1966. Όσον

αφορ) την cη:o:ΙΡΙKή ανάπτυξη, η αποτελεσματικότητα της δρ)σης περιορίστηκε

από την πολυπλοκότητα των ιδρυτ ι κών εξουσιών και από δυσκολίες συντονισμού

των διάφορ:.:,ν εθνικών πολιτικών στην περιφέρεια που έδρασε η Επιτροπή.

Ο Ιταλικός Νόμος για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών (1971) που ήταν και

ο πρώτος σε Κοινοτικό επίπεδο που αντιμετώπισε τις αντίστοιχες περιοχές

μέσα από το πρίσμα της σφαιρικής ανάπτυξης. Ο αρνητ ικός απολογισμός αυτού

του Νόμου αρείλεται στην έλλειψη της απαp:::tίτητης χρηματοδότησης, στην

συνολική απoτuχία της πολιτικής προγρ::χμματισμού στη Xώρ:t' και τέλος, στον

άσχημο συντονισμό μεταξύ δράσεων, έργων και οικονομικών πόρων.

ο Κα-ταλονικός Νόμος για ης ορεινές περιοχές (1983) εμβαθύνει σε μεγαλύτερο

βαθμό απ' ότι ο ιταλικός στις σύνθετες απόψεις που χαρακτηρίζουν τη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάχη Ε. ! Ταμουρίδου Ε.
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σφαιρική και ολοκλη,οομένη προσέγγιση των ορεινών πι::οβλημάτων. Υπογρ::ψμίζει

πως η οικονομική ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ορεινών πόΡ:ΙΝ Θcx πρέπει να

μην αντ ιπαρ::χβάλλονται με την προστασία της φυσικής, ιστορικής και

πολιτιστικής κληρ::>νομιάς.

Ο Γαλλικός Νόμος για την <<ανάπτυξη :και την προστασ(α των ορεινών περιοχών»

(1985) αποτελεί τον πιο πρ:'>cη.ατo και πιο προοδευτικό στην Ευρώπη μέχρι και

σήμερ::χ. Και αυτό, όχι τόσο για τις διαδικαστικές μεθόδους προγρ:::ψματισμού

που 00lOρρέOVΝ από την εΘν ική θεσμική πρ:χγματ ικότητα, όσο για το είη::ος των

νομικών πλαισίων με σφαιρικό και ολοκλη,οομένο χαρ:χκτή.αχ. Πρ:)βλέπει αρχές

και διαδικασίες, ενώ μπαίνει σε βάθος σε συγκεκριμένες δρ'Χσεις και

πολιτικές για τα ορεινά.

• κοινοτικούς θεσμούς και οργανισμούς

Η Επι τponή της Εαι; το 1979 εξέδωσε μ ία ενδ ιαφέρουοο μελέτη με τίτλο

«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» με εΠΙKέντpwη σε 6 άξονες:

ενημέpwη, επεξεργασία της επιστημονικής βάσης, χωροταξικός και

περιβαλλοντικός σχεδιασμός, περιφερειοποιήση των τομεακών δράσεων,

συνεργασία πέρα από τα κοινοτικά σύνορα, εργαλεία στήριξης- προώθησης.

ΠρογfXqJματα που περιλαμβάνουν ορεινές περιοχές είναι τα <<Ολοκληρωμένα

ΠρογfXqJματα Ανάπτυξης» και τα Μ:)Π (Μεοογειακά Ολοκληρωμένα ΠρογfXqJματα).

ΤΟ E:ιrpαtα'ί:κό Κοινοβούλιο, η Οι:ιι::ονομι:ιι::ή :και Κοινωνι:ιι::ή Επιτροπή αν και

πι:χ>σέγγιOCN το ζήτηιχχ αποκλε ιστ ικά μέοο τομεακών πολιτικών, μερίμνησαν

έμμεοο για τις ορε ινές ζώνες μέοο των ολοκληρωμένων πι:χ>γραμμάτων.

Η ~ϊ:ιι::ή Επιτροπή πήρε θέση σε πλήθος ζητημάτων σχετικών με την ανάπτυξη

των ορεινών περιοχών, αNi::t διαμόΡ:Ρ:.>σε μία σφ:::ι:ιρική πι:::οσέγγιση μόνον όταv

πι:χ>έκυψ:Ν συγκεκριμένα θέματα, όπως η γεωργία και ο τουρισμός.

1.9. Προσδιορισμός και Οριοθέτηση των Ο.Π. στην Παρούσα Νομοθεσία

Το πλαίσιο της νομοθεσίας και των πολιτικών στην Κοινότητα δείχνει την

ύπαρξη ενός μεγάλου αρ ιθμού κρ ι τηρ ίων πι:χ>σδ ιορ ισμού και ορ ιοθέτησης των

ορεινών. Τα περισσότερα κράτη μέλη οριοθετούν τις περιοχές αυτές με βάση τα

ΚΡ ι τήρ ια της οδηγίας 75/268/CΈE (βλ.Παράρτημα-Μέι:χ>ς Α), πρ(:(γμα που έχε ι

επιφέρει μία μερική εναρμόνιση των κριτηρίων ταξινόμησης. Αυτή η ενcφμόνιση

λαμβάνει υπόψη της τα εδάφη όπου η αγροτική δραστηριότητα περιορίζεται από

κλιματικούς (λόγω υψομέτρου) παράγοντες ή από μεγάλες κλίσεις ή από

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ εΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. 1 Ταμουρίδου ε.
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συνδυασμό και των δύο. Από τη μία πλευ,cά, αυτά τα κριτήρια οδήγηοον στον

αποκλεισμό κάποιων χ!ΦJ (Μεγάλη Βρετανία, IΡΛΑVδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο)

από τα εΔCφη που καταχωρήθηκαν ως ορεινά, και από την άλλη ίσχυσαv με

ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες.

Σχηματικά, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις τύπους πολιτικών για τις

ορεινές περιοχές, οι οποίες συχνά ισχύouν ταυτόχρονα, αλΝχ με διαφορετικό

βάρος. Με βάση τη σειρ:Χ σημαντ ικότητας αυτές είναι:

]

]

Ι

J

•

•

•

•

Η υπολειμματική J'X)λιτική: προερχόμενη από την έμμεση πολιτική, είναι η

πιο διαδεδομένη πολιτική που χαρ:χκτηρίζει στο μεγαλύτη:::ο βαθμό την

παρούαχ σχέση μεταξύ των ορεινών και των διόφορων πολιτικών. Σε αυτές,

τα ορεινά θεωρούνται ως υπόλειμμα σε σύγκριση με τις άλλες ζώνες, cφ::>ύ

δεν απoτελoύv πλέον αντικείμενο σημαντικών κοινωνικό-οικονομικών

διαδικασιών. Υπάρχει η πιθανότητα να «ω:Ρεληθούν» από γενικές πολιτικές,

αλλά αυτές από τη στιγμή που διαμO,c:φWOνται για τη στήριξη των

οικονομιών των διΝατών ζωνών, δεν αφήνουν στα ορεινά άλλη εναλλακτική

από το να υποστούν τον αντίκτυπο της αυΘόρμητης εξέλιξης των οικονομικών

διαδικασιών.

Η πολιτική της εκμετάλλευσης και της αnoικιOl'X)ίησης. Από πολ/ές απόψεις

οι ορεινές περιοχές τείνουν να γίνουν αντικείμενο ενδιαφέροντος για την

αστική οικονομία και τους αστικούς πληθυσμούς, ενδιαφέρ::>ν που σε πολ/ές

περιπτΟΟ-ε ις παίρνε ι τη μορφή εκμετwv.ευσης: μέσω μίας πολιτικής

τουριστ ικής πρ:;ιβολής, cψ)ρ:)" τους περι βαλ/οντ ικούς πόρ:;ιυς ή τη δεύτερη

κατοικία η οποία αποβλέπε ι στ ις ορεινές περιοχές για εκμετwv.ευση, ή

μέσω μίας ενεργε ιακής πολι τ ικής, α/fX)ρ:)" τους υδό:τ ι νους πόρ:;ιυς πρ:;ις

αξιοποίηση για τις ανάγκες και την κατανάλωση στα πεδινά. Ακόμη και στις

περιπτΟΟεις όπου οι σημαντικές εξωτερικές επενδύσεις έχοιΝ στηριχθεί

στις ορεινές ζώνες, η συναλλαγή μεταξύ ορεινών και πεδινών παρέμεινε τις

περισσότερες φ::φές ά'vιση και οδήγησε σε μία σχέση αποικισμού.

Πολ Ι τ ική στήρι ξης. Είναι το ουσιαστ ικό χαι:ακτηριστ ικό που «περιβάλλε ι»

τις πολιτικές ώστε τα ορεινά να ω::Ρελούνται με <»:ρή τρόπο. Ως στοιχείο

της τομεακής προσέγγισης, είναι συνημμένη μέχρι και στις σύγχρ:;ινες

αγροτικές ορεινές πολιτικές.

Η πολιτική προστασίας/επιβάρυνσης. Κατά του αφ:::Νισμού των ορεινών και

την εντεινόμενη οικολογική υποβάθμιση, έχει αρχίσει να εφρμόζεται μία

πολ ι τ ι κή προστασίας του περ ι βάλλοντος με αντ ιφτικό χαι:ακτήι:α: τα ορε ι νά

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη Ε. ! Ταμουρίδου Ε.
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θεωρ::>ίΝται ως ένα αγαθό προς «ταρίχευση» ωτε να μπορεί η αστική κοινωνία

να συνεχίσει να επωφελείται από αυτά. Η πολιτική αυτής της Προ<Πασίας δεν

είναι τ ίποτα &λλο παι::ό' μία πιο μοντέρνα και εκλεπτυσμένη εκδοχή της

πολιτικής εκμετάλλευσης, και είναι ολαράνερο ότι θα πρέΠΕΙ να εναρμονιστεί

με μία πολιτική στήριξης, αφού είναι aσύμβατη με κάθε πολιτική ανάπτυξης

και παι:::αvωγΙKών οικονομιών (A.Arrato, 1998: 55-56).

1.10. Μετρα για τις Ορεινές Περιοχές

Τα μέτΡ::χ που έχουν ληφθε ί από πλευρ:)ς Eυρ:uπαIKής Ένωσης, όσον αφοι:;ό' στη

στήριξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, είναι τα Μεσογειακά

ΟλΟκληρ:ι:,μένα Ι1ρ::>γf=άμμcπα (M:Jn), ο L τοπ ικές αναπτυξ ιακές Πj:X.ι)ΤOβOυλί ες Leader

Ι & 11 με αρκετά ενθαρρυντ ικά aNix μεμονωμένα αποτελέσματα, οι εξ ισωτ ικές

αποζημιώσεις προς τους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για

την απώλεια εισοδήματος που υφίστανται λόγω μόνιμων και φυσικών

μειονεκτημάτων, οι οικονομικές ενισχύσεις σε ατομικές και ΣUλ/OγΙKές

επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές για την παραγωγή ζωoτρoφW, βελτίωση και

εξοπλισμό βοσκοτόπων Kα€ώζ' και για επενδύσεις εκτός κτηνοτρ::χρίας, οι

Ο ικονομικές εν ισχύσε ις αΥι::οτοτουριοτ ι κών και αΥι::οτοβιοτ εχν ι κών επενδύσεων.

Ενδεικτικά, στη συνέχεια αναφέι::ονται πρoγfXψματα και ι<ανονισμοί της

Ευρωπα"ίκής Ένωσης που αν και δεν αqx>ι::oύν αποκλειστικά στις ορεινές και

με ιονεκτ ικές περιοχές, τ ις συμπεριλαμβάνουν εντούτοις στ ις δρ&σεις τους.

Στο Παρ:5φτημα δίνονται αναλυτικότει::α: στοιχεία για ορισμένα από αυτά τα

Προγράμματα και τους Κανονισμούς.

Το ΠΡόγραμμα βελτ(ωσης χαι εξcnλισμoύ βoσ1toτά'uv εφ:::φμόζεται στις ορεινές

και μειονεκτικές περιοχές από το 1985 με τον Καvoνισμό 797/85/Fα< και

συνεχίζεται με τον ΚαvOVισμό 2328/91/ΕΟΚ.

ο ΚαvOνισμός 866/90/Εα< αναφέρεται στη βελτίuχJη των συνθηκών μεταποίησης

και εμπορίας των γεωργικών προΊόντων, αντ ι καθ ΙσΊώντας τον Κανονισμό

355/77/ΕΟΚ. Στα προΊόντα των οποίων ενισχύονται η επεξεργασία, η μεταποίηση

και η εμπορία, περιλαμβάνονται σχεδόν όλα τα ελληνικά αΥροτικά προ"ίόντα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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ο ΚαΝονισμός 2092/91 αφορά στην προώθηση του προγράμματος βιολογικής

γεωργίας. Στόχοι του πρ:>γράμματος είναι η μείtιXJη της ρύπανσης που πρ::>καλεί

η γεωργία, η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας και της δημόσιας

υΥείας.

Ο Κανονισμός 2078/92 αφορά στις διάφορες φιλοπεριβαλλοντικές ενέργειες

(θέσπιση-διατήρηση κανόνων πρ::>στασίας και βελτίωσης του περιβάλ/οντος, του

φυσικού χώρου, του τοπίου των φυσικών πόρων, των εΟΟφών, της γενετ ικής

ποικιλομορ:ρίας) και στην εφ::χρμοΥή τους σε κάθε διάσταση της γεωργικής

δΡ:::ι:στηριότητας.

ο Κανονισμός 2080/92 για την οικονομική ενίσχυση των δασικών μέτΡ.Ν στη

γεωργία ΣUΜβάλ/ει θετ ικά στη βελτ ίUXτ/ των ε ισοδημάτων των κατόχων οριακών

γαιών και στην άμβλιΝοη του φ::χινομένου της διάβι:χ.χπις-ερημοποίησης των

ορε Lνών οερ ιοχών. Ο Κανον ισμός 2078/92 πlΧΨλέπει ΠfX)γρ:)'μματα

αντ ιδιαβρωτ ικής προστασίας, ΠfX)στασίας οικοτόπων ιδιαίτερης σημασίας και

της άγριας πανίδας και χλωρίδας τους, προστασίας αγροτ ικού τοπίου και

διαχείρισης εγκαταλειμμένων γαιών.

Ο Κανονισμός 2158/92/εας έχει ως στόχο τη μείωη του αριθμού πυρκαγιών και

της επιqriνειας που καίγεται.

Ο Κανονισμός 950/97, αντικαθιστώντας τον Κανονισμό 2328/92 (ο οποίος με τι

σε ι~ του αντ ικατέστησε τον Κανονισμό 797/85/ΕΟΚ έχε ι ως στόχο τη

βελτίUΧ;Η της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθρ:;χ,-εων. Για τις

γεωργικές δΡCXστηριότητες σε μειονεκτικές περιοχές χορηγείται η εξισωτική

αποζημίωη (ειδική ενίσχυση) και αφοι:ά τόσο στη φυτική, όσο και στη ζωική

παρc:xγωγή. ΤΟ ύψος της ορίζεται κάθε χρ6νο με από:Ρ::χση της Επιτροπής Τιμών

και Εισοδημάτων.

Τα ΠρoyJχ'Xμματα VALOREN (1990-1992) αφορούν στ ις με ιονεκτ ικές περιοχές για

την αξιοποίηση της ενδογενούς ενέργειας. Στόχος τους είναι η εκμετάλλευση

των τοπικών ενεργειακών πόρων και η ofJθoλoγική χρήση της ενέργειας με

σεβασμό ΠfX)ς το περιβάλλον.

Στο Πρόγρcφμα INI'ERREG [(rnΓ.I (1990-93), ΙΝΤ.ΙΙ (1994-σήμεΡCX)] το Μέτρο

3.4 α::por;ά στη δ ιαχε ίριση και προστασία των ωαών (Ύποπρ6γΡ:ψμα 30 «Ανάπτυξη

Αγροτικού Τομέα»). Ω:ρελούμενοι είναι οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών και

των νησιών όπου Eb γίνουν οι παρεμβάσεις, καθώς και αγροτικοί

συνεταιρισμοί.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. 1 Ταμουρίδου Ε.
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Το Πρόγραμμα IE.ADER (Liaisons Entre Actions de Developpeιrent de l' έconαni.e

Rurale, ή Δεσμοί μεταξύ των δr:άσεων για την ανόπτυξη της αγι:::>οτ ικής

οικονομίας) είναι μία κοινοτ ική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν περιοχές

του στόχου 1, 5β και 6. Εασικός στόχος των LEΆDER Ι (1991-1993) & LEΆDER ΙΙ

(1994-99) είναι η ενθάΡρwση των τοπικών πρωτοβουλιών αγροτικής ΑVώnυξης.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Κ. ! Ταμουρίδου Ε.
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2.1. Ιστοριχό Ανάπτυξης του Ορε ι νού Χώρου

~ την Ελλάδα, το 42,6% της συνολικής έκτασης χαρακτηρίζεται ως ορεινό ~ι

το 27% ως ημιορεινό. Από τη δεκαετία του 1950, μετά από τον εμφύλιο ~ι

την ωΊΟκατάσταση της τάξης, όταν άρχιoov οι μεγάλες εργασίες χu:poταξικού

σχεδιασμού και η μηχαvoπoίηση της παρ:χγωγής στ ις πεδινές περιοχές, οι

ορεινές περιοχές γνώριαχν μία απότομη και μαζική έξοδο. Μέοο στο πλαίσιο

της έξαρσης για επενδύσε ις στη β ιoμηχαv ία και στ ις μεγάλες πόλε ις ως

προτεραιότητα, αυτές περιθωριοποιήθηκαν. Η κατάσταση οξύνθηΚΕ τα επόμενα

χρόνια, και μόνο στις aπαρxές της δεκαετίας του 1970 παρατηρούνται κάποιες

ανατρεπτικές προς αυτήν δρ:χσεις, με τη μοι:φή ιδιωτικής ΠΡ:ι:ιτοβουλίας. Στη

συνέχεια, το κρ:χτος ευαισθητοποιήθηκε με διάφ:)ι:::α χωροταξικά σχέδια, χωρίς

ωστόσο αξ ιόλογα αποτελέσματα καθώς τα προγι:άμματα αφορούα:χν αποκλε ιστ ικά

στη δ ι ευθέτηση του xώf::oυ. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των πεδινών

έναντι της στασιμότητας των ορεινών, οι ανισότητες οξύνθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, οι δr;άσεις από την πλευr;ά των φορέων για την ανάπτυξη του

ορεινού χώρ:)υ έχΟ\Ν ένα ιστορικό μόλις 15 ετών. Αυτές οι π~ειες

ομαδοποιούνται σε τρεις διαδοχικές q:άσεις που αν και πρόcη:o:τες,

διακρίνονται και χρονικά.

O:Jov αφορ:) την αποτελεσματικότητά τους, οι προσπάθειες αυτές, και ιδιαίτερ::χ

στις δύο πρώτες q:άσεις, δεν στέφθηκαν με επιτυχία αφ;:ιύ οι δημογι:::οφικές

εξελίξεις τα τελευταία 15 χρόνια αλλά και οι σχετικοί οικονομικοί δείκτες

]

J

J

]

J

•

•

•

Η q:άση της oΡΓΆVωeπις και της εφαρμογής :ιι::οι νΏV αvαπτυξ ια:ιι::ών μοντέλων που

στηρίζονταν κυρίως σε μεγάλα ανaπτυξιακά έργα unοδομής, αλλά και

δημιουργίας σημαντικών μονάδων για την απασχόληση μεγάλου αριθμού

εργατικού δυναμικού.

Η q:άση της σύνταξης μελετΏV, της προσέγγισης του ορεινού xώρσιJ με

μεγαλύτερη έμφαση στο «τοπι:ιι::ό». Οι μελέτες που αναφέρονται στο χώιΧ> αυτό

δεν ήταν όμως OλoKληρ:.Jμένες, αφού δεν λαμβάνοιΝ υπόψη τους τ ις τοπικές

ιδιαιτερότητες και δυναμικές.

Η q:άση της «ε:ιι:: των :ιι::άτω προς τα ΆVω» προσέγγισης, στα πλαίσια μίας

προσπάθειας να ακολουθηθούν οι διεθνείς εξελίξεις και να εφαρμοστούν τα

ευρ:.Jπα"ίKά προγι:άμματα. Η προσέγγιση ήταν ιδιαίτη::α σημο:ντ ική για την

εφαρμογή των προγρ:::ψμάτων LEADER και βοηθήθηκε με το πέι:::ασμα από τον

πρώτο στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. \ Ταμουρίδου Ε.
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ανάπτυξης καταδεικνύουν μια συνεχιζόμενη αγροτική έξοδο. Αυτή, Αv και δεν

ανέρχεται στα υψηλά επίπεΟΟ των αρχών της δεκαετίας του '50, εντείνει την

εγκατάλειψη και την περιθωριοποίηση του ορεινού χώρου.

Στ ις δύο πρώτες q::άσεις αγνοήθηκε το τοπικό στοιχείο ως επίπεδο λήψης

απαΡ:)οεων και πρ:.:ιτοβουλιών. Τα Kέντr:;α αποΦοεων κα ι σχεδιασμού ωΊε ίχΑV

γεωγr::αφικά και διοικητικά από τις εν Μγω περιοχές, με αποτέλεσμα να

δημιουργούνται εξαρτήσεις του ορεινού χώρου από μακρινά και ξένα κέντρ::χ. Αν

και οι δ~σεις που επιχειρήΘηκε να ειωχθούν ήτΑV καινοτόμες, τα

αποτελέσματα δεν ήταν θετικά. Κι αυτό γιατί αφ' ενός ο σχεδιασμός δεν

ενσωμάτωσε τις τοπικές οικονομίες και τις ιδιαίτερες δυναμικές, και αφ'

ετέρου οι δράσεις που προέβλεπε ο σχεδιασμός ήταν ασύμβατες με τις

παραδοσιακές τοπικές κοινωνίες και χώρ:::>υς.

Σwειδητοποιώντας τη σημαντικότητα όΛΩV των παρ:::σιό'vω στοιχείων για τη

βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η τακτική που

ακολουθείται σήμερ:χ δίνει βάρ:::>ς στο ενδογενές δυναμικό. Αυτό άλλω:πε

qΧ)'ίνεται και στην τρίτη q:άση, όπου επιχειρείται η «εκ των κάτω» ανάπτυξη,

δηλαδή μία ανάπτυξη με ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων σε όλες τις

q;άσεις του σχεδιασμού και στην υλοποίηση των πρ:::>γρ:χμμάτων. Η νέα αυτή

προσέγγιση, εφόσον ξεπερ:χστούν κάποια εμπόδια και αποφευχθούν κάποιοι

κίνδυνοι, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Οι κίνδυνοι έγκεινται Πρ:.)ταρχικά στην υλοποίηση ενός αvστoύ «διαγν<ιχ:πικού»

που να ανιχνεύει με οοφήνεια τις ιδιαιτερότητες και τις δυναμικές σε κάθε

ορεινή μικρ:::>-περιοχή ξεχωριστά. Έπειτα, θα πρέπει οι αναπτυξιακές ενέργειες

να συνδέονται τόσο στο επίπεδο των τομέων της οικονομίας μίας συγκεκριμένης

περιοχής, όσο και σε επίπεδο όλων των περιοχών σε τοπικό, περιφερειακό και

ΕUρωΠα"ίKό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως η ανάπτυξη σε ένα τομέα της οικονομίας

θα πρέπε ι να γίνεται έτσι ώστε να μην θίγονται και να μην εξασθενούν οι

βασικές παραδοσιακές δραστηριότητες σε έναν άλλο τομέα. Για παράδειγμα, οι

επιδοτήσεις για επενδύσεις στον τριτογενή τομέα (αγρ::>τοτουρισμός) είναι

δυνατόν να συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση του ΠΡ:,:ιτογενούς καθώς οι

επενδύσεις σε αυτόν θα μειώνονται και οι νέοι θα στρέφονται σε απασχολήσεις

με γρήγορες αποσβέσεις KεqΧ)'λαίOυ. Η διασύνδεση των αναπτυξιακών ενεργειών

όμως θα πρέπει να γίνεται και ολοκληρωμένα στα διάφ::)ρ::χ επίπεδα". Οι

μεμονωμένες παρεμβάσεις δημιουργούν συνήθως συνθήκες ανταγωνιστικότητας

μεταξύ των περιοχών, παι:;ά πr::o::ιvouΝ την αναγκαία ΣUΜΠληρ:vματικότητα.

ΔιnΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη Ε. Ταμουρί δου Ε.
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Για να υπάρχουν, όμως, θετικά αποτελέσματα της όλης αναπτυξιακής

προσπάθειας δεν αρκεί να γίνουν κάποιες καινοτόμες ενέργειες «στα τυφλά»

π.χ. μικρές βιοτεχνίες (ΜΜΕ) ή πληθώρ:): αγροτοτουριστικών καταλυμάτων, όταν

δεν έχει διερευνηθεί και εξα(ψΧλιστεί εκ των προτέι:χι:ιν η αnoρp:'Xρηση των

προ'ίόντων ή υπηρεσιών που θα llf)OKύψoVΝ. Με αυτή την tWOLa, για τις ορεινές

περιοχές με την τόσο εύθρ:wστη οικονομία, είνο:ι πολύ πιο σημαντ ικ6 νο:

γνωρίζει κανείς να πουλάει παρ:) να γνωρίζει να παι:6vει. Οι νέες πολιτικές

για τις ορε ινές περιοχές που χαρ:)σσονται από τους οργαν ισμούς και άλλους

φορείς, αρείλOUΝ να λάβουν υπόψη τους όλα τα παρ:mΆVω για τη αιχπή

προσέγγιση του πρ::ψλήματος, ώστε να υπάρχουν βιώσιμες ελπίδες για το μέλλον

των ορεινών περιοχών μας (Αγροτική ΈΡευνα & τεχνολογία, Ιούλιος-Σεmέμβριος

1997: 6-9).

2.2. Xαραιcτηριστικά των Ελλην ι κών Ορεινών περιοχών

Η ανάλυση της κατάστασης και της εξέλιξης του ορεινού αγι:οτικού χώρου

αρείλει να προσεγγισθεί μέσω δύο βασικών εννοιών που εKφf=όζOυν τις χωρικές

και τις κο ι νωνι κο-οικονομικές αλλαγές στο εσωτερικό του αγροτικού

ειδικότερα, και του ελληνικού γενικότερ::χ χώρου:

1. Των τonιιαJv ή ζωνιιαJv συστημάτων παραγωγής, τα οποία χαρ::χκτηρίζονται από

συμπληρωματικότητασε επίπεδο εκμετάλλευσης, κοινότητας και περιοχών και

από σημαντικές αλλαγές οι οποίες εντείνονται λόγω της ΚΑΠ. Η

συμπληρωματικότητα αυτή α/ρΟρά στα τοπικά συστηματα καλ/ιεργειών και

διαχείρισης του χώρου και στις σχέσεις μεταξύ συστημάτων παρ::χγωγής σε

επίπεδο ζωνών και περιοχών.

2. Του κατώτερου Xωριιcoύ συστήματος που πολώνε ι ένα μικρ6 αγροτ ικό κέντρο

και του οποίου η οικονομία κυριαρχείται από τη γεωργιιαΊ δραστηριότητα

και από την πολυδραστηριότητα. Ο ρ6λος του εμψανί ζεται σημαντ ικός για τη

συνοχη, OργάνUXτ/ και ανάπτυξη αυτού του χωρικού συστηματος. Αποτελεί

σήμερα μικρή τοπική <<μηη::όπολη» που συγκεντρWει περισσότερο ως τόπος

εγκατάστασης και όχι απασχόλησης, τον περιβάλλοντα πληθυσμό και

ιδιαίτερ::χ τον ημιορεινό. Η ανάπτυξη του συνδέεται με το εμπόριο, την

κατανάλωση και τον έλεΥΧΟ μέρ:>υς των εισΡοώνΙεκρ:>ών του πρωτογενούς. Το

πρόβλημα τίθεται από την αδυναμία αυτής της τοπικής οικονομίας να

υποστηρίξει και να συμμετέχει η ίδια στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας

τοπικά, παρασύροντας και την «ενδοχώροο) της (ΕΠΠΕΡ, 1998: 37).

ΔιnΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. t Ταμουρίδου Ε.
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Οι ορε ινές περιοχές της Ελ/άΟΟς έχουν όN::i. τα χαΡχκτηριστικά των

μειονεκτικών περιοχών, τα κυριότερα από τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια:

1. Κυριαρχία του πρωτογενούς τομέα (με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

ο τομέας αυτός στην Ελ/άδα, όπως χαμηλό επίπεδο τεχνολογίας λόγω

δυσμενούς αν&:Υλυφουι δ ιαρΘρωτ ι κές αν ισορροπίες στ ις αγορές γεωΡγΙκών

προϊόντων, ατελείς διαρθρώσεις κτηνοτροφίας, κτλ.)

2. Μικρές και κατατμημένες ιδιοκτησίες

3. Περ ιορ ισμένη άρδευση

4. Φτωχό έδαφος

5. Χαμηλή παρ:χγωγικότητα των μέοον παρ:χγωγής

6. ΥποβαΘμισμένα βοσκοτόπια

7. Διασπορ5( του πληθυσμού σε μεγάλο αριθμό οικισμών

8. Εγκατάλειψη εκτάσεων
]

] 9. Γενικά προβλήματα οικονομικά,

οικολογικά.

κοινωνικά, δημογι:::οφικά αλN.:t. και

]

J

J

Στην Ελλάδα, σύμιιχυνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ, ως ορεινές περιοχές

χαρακτηρίζονται αυτές που:

• βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μέτρων, ή

• έχουν κλίση μεγαλύτερη του 20%, ή

• έχουν συΥχΡ6νως υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτι:ΧJ\l και κλίση μεγαλύτερη

του 16%.

Είναι γεγονός ότι οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από σημαντικό

περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και σημαντική αύξηση του

KόσcOυς εργασίας που οφείλεται είτε:

.:. στην ύπαρξη δυσμενών κλιματ ι κών συνθηκών -λόγω υψομέτρου-, οι οποίες

επιβραδύνουν τη βλαστητική περίοδο

.:. στην ύπαρξη μεγάλων κλίσεων που δυσχει::αίνουν τη χρήση μηχανημάτων ή

αυξάνουν υπερβολικά το κόστος χρησιμοποίησης ειδικών εξαρτημάτων.

Ο αριθμός των ορεινών περιοχών της Ελλάδας σύμφωνα με την παραπάνω κατάταξη

είναι περίπου 7.000, αφού το 70% της έκτασης της χώρας καταλαμβάνεται από

ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Οι χρήσεις γης στις ορεινές περιοχές της

χώρας φ::χίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη f;. ι Ταμουρίδου Ε.
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Πίνcncας 2.1.: Kατιxvoμι; xpfper.rv γης στO\l ελληνιχ6 ορεινό χώρο

]

1
l
1

χρήσεις γης "",_ (σε Ha) Ποσοστό (%)

rεωργική γη 769.400 14

Δάση 1.736.000 30

Αλπικές περιοχές & 2.845.300 50

μερικά δασοσκεπείς εκτάσε ις

Νερά, οικισμοί 320.900 6

!!9:t!i: σ..xρισr~, 1995: 3.

Οι χρι'ισεις γης στο σύvoNJ της x~ς είναι οι ακόλουθες:

Πίναιcας 2.2.: Rαταvoμι; χΡφεων γης στο σύνολο της χώρας

]

1

Χρήσεις γης Doσoστό (%)

rεωργική γη 30

Μερικά δασ::xJκεπείς 26
εκτάσε ις

Δάση 19

Δασικοί βαJκόΤOπσι 19

Μη παρ::χγwyική γη 6

!!!JX!j: σ.XριστarDύ.λαι, 1995: 3.

Η απασχόληση του ορεινού πληθυσμού αφοι:ό κυρίως σε:

αναδα~εις,φuτώρια,δασικές εργασίες (συγκομιδή δασικών προϊόντων,

διευθέτηση χειμάρρων, ωοική οδοποι ία, κτλ.)

γεωργία (14% της έκτασης του ορεινού όγκου) με είδη όπως σιτηρ:),•

•
]

πατότες, κτηνοτροφικά φυτά, κτλ.

• κτηνοΤΡαΡία, η οποία πρ::ryμ::tΤOπσιείται σε μεγάλο τμήμα της έκτασης του

ορεινού όγκου (των μερικών δασοσκεπών, των αλπικών, ~ και των

γεωργικών εκτόισ'εων) και αφ::>ρ)' αιγoπpόΒCΠα (ο. Χρ ιστοπούλου, 1995: 1-4).

2.2.1. EUΓxέντρωση του πληθυσμού στον ορεινό χώρο

Η δημογρ::ιφική εξέλιξη στις Ευρύτερες ορεινές περιοχές σχετίζεται με τις

γενικότερες KOΙΝΩVΙK6-0ΙKoνoμΙKές και πολιτ ισt ικές αλ).αγές ΠΩV

συvτελέστηκαν στο εωτερικ6 του vrnίθροu χώρov τις τρεις τελευταίες

δεκαετίες. Το ότι εδώ και είκοοι χρόνια η Vrιαιθρoς δεν έχει πληθυσμιακές

ΔΙΩΛΩΜΑΤΙΚΗ εΡΓΑΕΙΑ: Δαμoυλ6Kη~. , ΤαμουρΙδου ε.
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α/1ώλειες, δε σημαίνει πως δεν uπήρξΑV μετακινήσεις και ανακατατάξεις στη

δομή του σικιστικού δ ικτύου. Αυτή η δU'\.lCXJ.l Ι ΚΙ) ΙΟΟΡΙΧ>Πία που ouντηρήθηκε,

οδήγησε σε σημαντικές διo.φ::>ρJΠOιήσεις στο εοοτερικό του αγΡ:;>Τ ικού xι4:x>u. Η

σημερινή Εικόνα έχει ως εξής:

Τα πεδινά, κcxΘΏς και οι όμοΡΕς ημιορεινές κοινότητες έχοιΝ σuγκρ:rτήσ'ει

τον πληθυσμό τους, χωρίς όμως να Ε1Jr4XXVΙζονται τάσεις βελτίωσης των

δημc:>γρ:η)ι κών τους δομών.

Οι ημιορεινές και ορεινές κοινότητες χ6νοιΝ σε nληθuσμό και ο εναπομένων

είναι γει:χχσμένος.

ο πληθυσμός ΣVΓΚεντι:;:ώνεται στις ~oπόλεις.

Η εικόνα αυτή είναι προ"ίόν τόσο της εξασθένισης των τοπικών ιστΏV όσο και

των αJV.ι::ryr:iN που συντελέστηκαν στα rxφ::xγωγικά ΣVστήμ:;xτα, ιδιαίτερ:χ στον

ορεινό και ημιορεινό x~.

Η μετα'\άστεVΣΗ 100 ορεινού πληθυσμού ΣUΝτελέστηΚE την εικαxtετία 1961-81

προς τα μεγάΝ:χ αστικά κέντρ:χ πριν ακόμη ισχύσει η ΚΆΠ σε Κοινοτικό επίπεδο.

ΑΩ6 το 1981 και μετά, οι ελληνικές ορεινές περιοχές ΣVΓΚp:Xτηrov τον

ηληΘVσμ6 τους. Μετά από την εφ:::φμογή της ΚΑΙΊ, αναπτύχθηκαν τα μιΚΡ::Ι αστικά

Kέντ~, γεγονός που συνέβαλλε ουσιαστ ικά στη ΣVΓΚp:Xτηση των νοικοκυριών

στην ύn::ι'ιθΡO. Η αv6:nτυξη, όμως, αυτών των κέντρων οφείλεται περισΟΟτερο

στην εισροή του πεδινού πληθυσμού προς αυτά. Επομένως, οι δεσμοί μεταξύ

ορεινών περιοχών και των μΙKι:χiιν αστικών κέντρων της VΠαίθΡOυ είναι σχεδόν

ανύπαρκτοι γεγονός που καταδεικνύει ένα χωρικό κενό μεταξύ τους, που βάλλει

τη συνοχή των εδαφ:)διοικητι κών ενοτήτων στ ις οποίες ΑVήKOVΝ.

Δεδομένης της παρούοος δομής των οικισμών στον ορεινό χώρο, η ανάδειξη

μΙKρ:iιv κέντρων στον ορεινό χώρο, με σκοπό την αποφυγή των παρ:::ariνω

npJβλημiτων, δε κρίνεται β ιι;χ,.ιμη τόσο λόγω ουσιαστ ι κών ελ/ε ίψεων των

ορεινών οικισμών, όσο και λόγω του ήδη μεγάλου nλfιθoυς Kέντρ:JV στα πεδινά.

Γι' αυτό το 'M:Jγo, ο ημιορεινός-ορεινός πληθυσμός κατευθύνεται πρJς τα μικΡ::ι

αwχ:ιτ ικά κέντρ:χ με οικονομικές και noλιτ ιστ ικές λε ι τουργίες και με

συγκενΤι:;χ.,Jμένες υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι ορεινές γεψγικές

εκμεταλλεύσεις δεν εγκαταλείπονται λόγω των νέων δεδoμΈΝΩV στη γεωΡΥία

(εκσυγχρονισμός συστημ:πων ~, ομάδες ot.NεΡ'Υασίας) και την εύκολη

πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις. Otαν όμως η δρ:χστηριότητα είναι η KτηvoΤJ:'X)φία

και η απόσταση ορεινού' - πεδινού αγροτ ικού κέντρου με:γαMιvει, cxrKXl τείται η

διαμονή του KΤηνoτρόqχ)u στους ορεινούς οικισμοίις (Δ.I'oίJσιoς, 1999).

ΔIΠΛα-JATIKH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλά"κη Ε. Ταμουρί δου Ε.
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2.2.2. Διοικητική διαίρεση των ορεινών ενότητων

Σε πολλές πεΡΙΠΤΟΟΕις οι ορεινές περιοχές είναι «Θύματα» των διοικητικών

διαιρέσεων που συντελέστηκαν στο εσωτερικό του ελληνικού υπαίθριου χώρ::>υ.

ΙδιαίτεΡ::::ι: η διαίρεση σε νομαρχιακό επίπεδο συνέβαλε στην περιθωριοποίηση

και στην εγκατάλειψη, αφού ενιαίες εκτάσεις με κοινά χαΡ:χκτηριοτικά και

ιδιαιτερότητες διαμελίστηκαν από τα όρια δύο ή περισσοτέρων νομών. Αυτή η

κατάτμηση συνέβαλε αρνητικά στη χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή των

ορεινών και τις απoδUΝΆΜ<ιXJE έναντι των σύγχρονUN ανταγωνιστικών συνθηκών

ανάπτυξης.

Έτσι τα «κομμάτ ιco> που συνθέτουν μία ενιαία περιοχή απoτέλεσ::tν αντ ικείμενο

διαχείρισης από δΙαqΧ>ρεΤΙKOύς φορείς, που χάp::t'ξαν διαφ::φετικές πολιτικές

και έθεσαν διαφ::ιρετικούς ή και αντ ικι:::ουόμενους στόχους σε όω τα πεδία

δ.cάσης. Η γεωγι:αφική συνοχή υπέστη μεγάλο πλήγμα και aπό τη λογική που

διέπει τη χάι:αξη του οδικού δικτύου, λογική που στηρίχθηκε στην υφιστάμενη

διοικητική διαίρεση. Το δίκτυο σχεδιάστηκε ~ε να ενώνει τις περιφερειακές

ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού με την πρωτεύουσά του. ΚΟπ' αυτόν

τον τι::όπο, επιχειρήθηκε η ενσωμάτωση των αντίστοιχων κοινοτήτων στο

εσωτερικό των νομαρχιακών ορίων. Ακόμη όμως και αυτή η δ.cάση, όπως και η

ανάπτυξη των αγροτ ι κών δι::όμων (ιδ ιαί τεfXX στα πλαίσια των roΊ), έγινε

καθυστερημένα, επιτείνοντας τη γεωγι:αφική απομόνωση. Σε tvα επόμενο επίπεδο

η καθυστέρηση αυτή aπoθάρρυνε και την επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων, με

αποτέλεσμα να μην αναπτυχθούν τοπικές σχέσεις και συνεργασίες.

Ακόμη και το κατώτατο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης -οι Κοινότητες και οι

Γεωγι:αφικές Ενότητες- και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων με βάση αυτή

τη διαίρεση, διασπά την ενότητα του χώρου και δε δίνει μία εικόνα συνολική

των τάσεων και της κινητοποίησης στο ζωτ ικό χώρο των τοπικών κοινωνιών.

Άλλωστε, μία ολοκληρωμένη και σφ:::tΙΡΙKή πι:::οσέγγιση του ανθρωπογενούς χώρου

καταδεικνύει πως «τα αίτια των προβλημάτων -οικονομικών, κοινωνικών,

διαχειριστικών- εντοπίζονται στις όμορες ημιορεινές περιοχές και στα

γειτονικά μικρά αγροτικά κέντι:α της πεδινής ή ημιορεινής ζώνηQ>. Η εξέλιξη

της πληθυσμιακής κατανομής, η εξασθένιση των τοπικών κοινωνικών ιστών και

οι α"J..λ:ιyές στα παρ::χγωγικά σuστήμ:πα στο εσωτερικό της υπαίθρου, και

ιδιαίτερα μεταξύ ορεινών - ημιορεινών περιοχών, οδηγεί σε μία επανεξέταση

της βέλτιστης διοικητικής χωρικής μονάδας (Δ.Γbύoιoς, 1999).

Οι νέες τάσεις για ~ιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση

περιοχών επιβάλλουν εκ των π~των μία διεύρυνση των

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμοuλάκη ε. ! Ταμοuρίδοu Ε.
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διοικητικών ενοτήτων ώστε να επεκταθεί ο ζωτικός χώρος ΤΩv τοπικών

κοινωνιών με σκοπό την άρθι:ωση με το ευρότερο τοπικό. Επιπλέον, σχέσεις

ΣUΝεργασίας και ενιαίας διαχείρισης με γειτονικές περιοχές ίδιου χαρχκτήι:::α

που, όμως, εντάσσονται σε άλλη διοικητική ενότητα, θα βοηθήσει στην

ανασυγκρότηση του ιστορικού τους χώρου, αυτού δηλαδή που β ίΩVΑΝ και

ΣUΝτηΡOύooν μέοο από ΠαΡχδοσιακές δι:::αστηριότητες στο mρελθόν. Η διεύρυνση

της διοικητικής μονάfuς καθώς και η θέσπιση εδαφικών ενοτήτων στο εσωτερικό

του ορεινού χώρ::>υ με σκοπό τη διαδημοτική συνεργασία για την αντιμετώπιση

των ίδιων θεμάτων και προβλημάτων, κρίνεται αναγκαία όχι μόνο για την

οικολογική-οικονομική-κοινωνικήενίσχυσή του, αJV...ά και για την εναρμόνιση

με τις νέες διαρθρωτικές, αγροτικές και περιβαλλοντικές πολιτικές της

Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

2.2.3. Δασικές περιοχές: χλωρίδα - πανίδα

Η Προ<:ηΧ)ρά του δάσους είναι μεγάλη και ποικίλη, τόσο στη διατήρηση της

οικολογικής ισορροπίας, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη

βελτίωση του βιοτικοΟ επιπέδου. Σημαντικός είναι ο ρόλος του και στην

προστασία των ε~ και του νεροΟ. Μ:Χλιστα σuγKι:;::αΊεί το βρόχινο νερό και

παράλληλα μειώνει τις πλημμυρικές παροχές κατά 30-60%, εμποδίζει την

αναστροφή των θερμοκρασιών και τη δημιουργία νέφους ατμοαραιρικής ρύπανσης.

ΣπουΟΟία είναι και η προαρορά του ως παρ:χγωγικοΟ πόρου. Το ελληνικό δάσος

καλύπτει το 30% της εγχώριας κατανάλωσης σε προϊόντα ξύλου.

Στην Ελ/άδα, η δασική βλάστηση που αφοι:ά την ημιορεινή-ορεινή περιοχή

διακρίνεται σε τέσσερις ζώνες. Στους λόφους και τις ημιορε ινές περιοχές

βρίσκεται η ζώνη της χνοώδους δρυός (με την επιστημονική ονομασία Q..ιercus

pubescens) ή n:::φαμεσoγειαχη ζώνη, όπου συναντώνται η καστανιά, οι

φυλλοβόλοι δρυς, κλπ. Στις ορεινές περιοχές, συναντάται η ζώνη των δασών

της οξ ιάς και της ελάτης κα ι σε π ιο μεγάλα υψόμετρ:χ, η ζώνη των ψvχρΌΒιων

κωναρόρων (λΕUKόδερμOς και δασική πεύκη, ερυθρεΜτη). Στα υψηλά όρη

βρίσκεται η τέταρτη ζώνη, η εξωδασιΙCΉ με παiιδη και θαμνώδη βλάστηση.

Το 38,5% των ελληνικών ΟΟΟΟν είναι κωναρόρ:χ και το 61,5% είναι πλατΟφυλλα.

Στα πρώτα ανήκουν τα έλατα, η χαλέπιος πεύκη και άλω είδη. Στα δεύτερ:χ

ανήκουν οι φυλλοβόλοι δρυς, άΛJν:x. φυλλοβόλα είδη, καθώς και αείφυλλα, όπως

αριές, κουμαριές, πουρνάρια, σχίνα και πολλά ά.'ΛΝ:ι..

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. ! Ταμουρίδου ε.
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Η ποικιλ[α των ελ/ηνικών ΟΟΟΟν είναι πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά για τις

ορεινές περιοχές αναφέρονται:

• Οι μεσογειακοί θαμνώνες, τα μακί, που κάποτε ήταν πανύψηλα δάση και στη

συνέχεια υποβαθμίστηκαν από τις qχ.:ιτιές και τη βοσκή, με τις

αγριoχαρouπιές, τα χΡυσόξυλα και τ ις αγριελιές, τ ις ήμερες KOUΜαριές, τα

πουρνάρια και πλήθος ωv..ωv φυτών.

Στα ψηλά ορεινά δάση της Πίνδου και της Ροδόπης υπάρχει τελείως

διαqχ:φετ ική βλάστηση. Στη Ροδόπη βρίσκεται το μοναδικό στη χώρ::)" μας

παρθένο Μσος, με τη δασική πευκη, την ερυθρελάτη και τις λευκόκορμες

σημύδες. Η Πίνδος πάλι ξεχωρίζει με τα έλατα, τις οξιές, τη μαύρη και τη

λεuκόδερμη πεύκη, το λεγόμενο ρ6μπολο, που αντέχει στο ψύχος.

Στο Πήλιο το τοπίο αλλάζει με τις καστανιές και τις φιλλύρες να

κυριαρχούν.

Η ΠΡ)γματική μοναδική ελληνική χλωρίδα περιλαμΒΆVει επίσης μία τη::άστια

ποικιλία σπάνιων αι:ωματ ι κών και φ:::φμακεuτ ι κών φuτών, ένα σημ:::ΝΤ ικό

βιολογικό απόθεμα για το μέλλον.

Μέσο: στα ελληνικά δάση ζει και μία σπάνια πανίδα. Για παρ:'χδειγμα, στον

Εθνικό ΔΡUΜό Βίκοu-AOCιu στην Ήπειρο επιβιώνOUΝ ακόμη πολλά είδη με'rάλων

ζ~ν nou αnειλoύνται με cφ:wισμό, όπως αρκούδες, λύκοι, ζαρκάδια,

αγριόγατοι και ίσως οι τελεuταίοι λύγκρες και βίδρες. Επίσης, στα δάση και

στ ις unαλπΙKές ζώνες KαταφέρνOUΝ να επιβιώσoUΝ μεταξύ άJ'.J...ων και σπάν ια

αρπακτ ικά ποuλιά, όπως αετοί, όρνεα, γurιαεΤOί, γύπες, Κ.ά. Όλα ΑUτά τα είδη

αnειλoύνται με αφ::χνισμό από την καταστροφή των βιοτόπων τοuς και ειδικότερ::::ι:

των δασών, αλ).fx και αnό ασuνείδητοuς κυνηγούς.

Το ελληνικό δάσος κ ινδUΝεύε ι από την αλ/αγή στις χρήσεις γης &χσικών

εκτάσεων. Αuτές οι εκτάσε ις έχουν χάσει την ΑUθεντ ική δασική όψη τοuς λόγω

ανθρωπογενών ή μη επεμβάσεων (uλοτόμησης, ιmερβOOκησης, εκχέρ<ΧιΧτ/ς,

διάβρωσης, πuρκαγιάς, κτλ). Μερικές από τις ΣUΝέπειες της έλλειψης α.χπής

οργάνωσης των δασικών χρήσεων στον ορεινό χώρο είναι η ιmoβό'θμιση των δασών

και των βοσκοτόπων, η επιταχυνόμενη διάβρc.:χJη των ε&χφών, ο ΑUξημένOς

KίνδUΝOς ΠUΡKαγιών, η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική καθυστέρηση.

Στην επόμενη σελίδα, παρ::χτίθεται ο Χάρτης 2 nou απεικονίζει τα

σημαντικότεp:t ορεινά OΙKOΣUστήματα στον ελλαδικό χώρο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ; Δαμουλάκη Έ. ' Ταμουρίδου Ε.
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Ο 'Eλμoυvτ MπάouΜΑv περιγι:ό::ρει την ξεχωριστή ποικιλία και σπανιότητα της

ελληνικής φύσης ως εξής (Ν. ΖΑΛΑΏρας, 1991: 19-23): «Πουθενά στην Ευρώπη σι

συνθήκες δεν είναι τόσο ευνοϊκές για την ΑVώπυξη μίας τόσο σπάνιας

χλωρίδας. Αυτό αΡείλεται στη γεωλογική ιστορία του τόπου, στις ιδιαίτερες

κλιματολογικές συνθήκες και προπάντων στη γεωΥΡα:ΡΙκή του διαμόpφ:;YJη και

τοποθέτηση, που τον κάνει να έχει μία κατα:πληκτική ποικιλία φυτών από την

Ευρώπη, τη Μεσόγειο, την Αοία και τη ΒόΡειο Αφρική. Σε αυτά, πρέπει να

προσθέσουμε το διαμελισμό σε βουνά, χcrp:jδρες, ποταμούς, λίμνες και νησιά,

που το καθένα ΠΡι:χ;φέρει τις δικές του οικολογικές ΣUΝθήKες, ιδιαίτειχχ

ευνσί"κές για την ανάπτυξη χωριστών φυτικών κοινωνιών. Μέσα σε avτή την

ποικιλία βιοτόπων βρίσκονται τα εκπληκτικά αγριολούλουδα των χιονισμένων

KOρυqxlJν, τα aνθεKτιKά ξηρόφυτα των βράχων, τα μυ{'Χ;)δάτα βότανα των λάρ:JJν, οι

περικοκλάδες των δασών κι όλα αυτά τα oπ6vta και ενδημικά φυτά, που δίνουν

στην ελληνική χλωρίδα τη μοναδικότητά της».

2.3. Βασιχοί ΠαΡχγωγιχοί Κλάδοι στον Ορε ι'Vό χώρο

Σαν ορεινός χώρος, εννοείται ο χώρος εκείνος στον οποίο επικρ:χτεί απόλυτα

το ορεινό έδαφος, το έδαφος δηλαδή που λόγω της ανώμαλης διαμόρφωσης είναι

αφενός μειωμένης γονιμότητας και γενικά ακατάλληλο να δεχθεί εκτεταμένες

γεωργικές καλλ.ιέργειες, και aφετέρoυ εξαιρετικά ευαίσθητο στην ανθι:χillΊινη

μεταχ.ε ίριση, επ ιδεκτ ικό απόπλυσης κα ι παρ:)OVΡ:Jης, με συνέπειες τόσο την

ποιοτική χειροτέρευσή του μέχρι και της ολοκληρωτικής αχρήστευσής του, όσο

και την πι:;όκληση ζημιών και καταστpcχpW σε μακρινότερες πεδινές

καλλιέργειες, εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα.

Β:χσικοί παΡ:::ι:γωγικοί κλάδοι, προσαρμοσμένοι στην παρ::rγωyΙK6τητα του ορεινού

εδάφους, είναι η δασοπονία, η γεωργία και η κτηνοτρ::χρία. Αυτοί, βασικά,

διαμορ:ρώνουν την οικονομία του ορεινού πληθυσμού και από αυτούς εξαρτάται η

εδαφοπροστατευτική και υδρονομική κατάσταση του ορεινού χώρου. Κάθε

απαίτηση, λοιπόν, για ρύθμιση των βασικών παΡ:::ι:γωγικών κλάδων του ορεινού

χώρου στα πλαίσια των εδαφοπρσστατευτικών και υδρονομικών απαιτήσειw,

συνεπάγεται αυτόματα ρυθμιστική επέμβαση στην όλη οικονομία του ορεινού

πληθυσμού, επέμβαση στις παραγωγικές σχέσεις, επέμβαση στον ορεινό χώρο.

A)..)"fj, και κάθε ρυθμιστική επέμβαση σε κάποιον από τους βασικούς παΡ:::ι:γωγικούς

κλάδους μεμονωμένα, που δημιουργεί διαταραχή στην όλη ορεινή οικονομία, δεν

είναι αποτελεσματική μα ούτε και κοινUNικά δίκαιη. ΚάΘε παρέμβαση πρέπει

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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να εξααΡαλίζει στον ορεινό πληθυσμό, φορέα και εφαρμοστή του όποιου

π~γρ::ψματoς ανάπτυξης, ένα ανθ~πινα ανεκτό βιοτικό και πολιτιστικό

επίπεδο. Γι' αυτό και κάθε ά).λος δευτερεύων οικονομικός κλάδος στον ορεινό

χώρο (μελισσοκομία, αλιεία, κυνήγι, οικοτεχνία, τουρισμός, κτλ.), πρέΠΕΙ να

είναι ενταγμένος στο γενικό ρυθμιστικό σχέδιο σ::Ν κλάδος μίας ενιαίας

οικονομίας, της ορεινής οικονομίας.

Κάτω από μία τέτοια θεώρηση, ούτε οι κύριοι παρ:χγωγικοί κλάδοι, ούτε οι

δΕUτερεύOντες και οι συμπληρωματικοί ].ll10POW να αντ ιμετωπίζονται χωριστά

Σxv αυτοτελή μερικότη:::α προβλήματα. Και αυτή ακόμα η κοινωνική πρόνοια κι η

δημόσια αντίληψη, παίρνοιΝ άλλο νόημα στον ορεινό χώρο και για τον ΟΡΕινό

πληθυσμό.

2.3.1. Ορεινή γεωργία

2.3.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Ο πρωτογενής τομέας συμπεριλαμβάνοντας και τα δάση ήταν πάντα ο στυλοβάτης

των ορεινών περιοχών. Σε αυτές όμως τ ις περιοχές, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η

παρ:χγωγικότητα ανά ενεργό αγι:;ότη είναι αρκετά χαμηλά. Κύρια αιτία για τη

σχετικά μικρή βιωσιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτές τις

περιοχές είναι τα μόνιμα φuσικά μειονεκτήματα, nOU σε συνδuασμό με την

έλλειψη κοινωνικής υποδομής ωθεί τα νεαρής ηλικίας άτομα να μεταναστεύσουν.

Στην Ελλάδα, το 42,6% της συνολικής έκτασης χαρακτηρίζεται ως ορεινό αφού

έχει υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, ενώ το 27% είναι ημιορεινό (200-600μ.).

Στις ορεινές περιοχές βρίσκεται το 19,4% των καλλιεργούμενων εκτάσεων (6,5

εκατ.στρ.), και το 21,6% των σuνoλΙKών γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρ:)ς.

Η μέση έκταση γεωργικής εκμετάλλεuσης είναι μόνον 35 στρέμματα, ενώ στ ις

πεδινές είναι 40 στρέμματα. Αναλuτικότερα:

• περισσότερες από το 60% των εκμεταλλεύσεων έχουν μέγεθος συνολικής

καλλιεργούμενης έκτασης μικι:;ότερο των 5 εκταρίων

μόνον το 22% των εκτάσεων αυτών αρδεύεται

οι κύριες καλλιέργειες είναι: σιτηρ:), βρώ::Jιμα όσπρια, KτηνOΤ~ΙKά φuτά

για ξηρές ζωoτ~ές, δέντρα για ξηρούς καρπούς, ελαιόδεντρα, αμπέλια για

οινοποίηση, κλπ.

D
J

•

•

•

το φαινόμενο τοu πολuτεμαχισμού

εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών

είναι σύνηθες στις αγροτ ικές

J
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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Στο διάγι::αμμα 2.1. φχίνεται η ποσοστιαία συμμετοχή των εκτάσεων ορισμένων

καλλιεργειών που καλλιεργούνται στα ορεινά σε σχέση με το σύνολο της χώρ:χς.

Παρ:χτηρείται ότι πάνω aπό το 50% των σιΝολικών εκτάσεων συγκεκριμένων

καλλιεργειών βρίσκονται στις ορεινές περιοχές.

Διάγρoιμ;.n 2.1.

Ποσοστό έκτασης επιλεγμένων καλλιεργειών στις

ορεινές περιοχές προς σύνολο Χώρας

Ί

]

1

10' 20' 30' 40'
ποοοι:πό1%)

".

.Σιτηρά

.Αρωματ ικά
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ΩΛοιπά πυρην6καρπα

.Ξηρο ( καρπο (

DΟlνος πoι6Τηlας

DΟlνος επι τραπέζιος

.ΣταφΟλl

61:1' ΟΣταφ(δα

J

!!!J:i!j: Α.ffiιάκα, 1996: 5.

Μία αντίστοιχη κατάταξη εμφ:χνίζεται αν εξετάσουμε τον αριθμό των

εκμεταλλεύσεων ορεινών περιοχών που καλλιεργούν KόnoΙO συγκεκριμένο πρ::>'ίόν:

παρ:χτηρείται ότ ι το 68% των σιΝολικών εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν

βρώσιμα όσπρια βρίσκεται σε ορεινές περιοχές, το 63% των εκμεταλλεύσεων με

ξηρ::ιύς καρπούς, το 61% με mφηνόκαρllCt, κτλ.

Εξετάζοντας τη μέση έKΤOC7η των ορεινών εκμεταλλεύσεων με συγκεκριμένο είδος

καλλιέργειας mρ:xτηρ::ιύμε ότι είνctι <X\'ιfώς μικρ6τερη aπό την αντίστοιχη για

το σύνολο της χώρ:χς και διαφορ::ιποιείται ανά είδος καλλιέργειας. Για τις

δυναμικές καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά) η μέση καλλιεργούμενη έκταση με σιτηι:ά

είνctι 24 στρέμματα περίπου (για το σύνολο της χώρ:χς είναι 33 στρέμμαrα),

ενώ για μη δΥVΑΜΙKές καλλιέργειες (π.χ. βρώσιμα όσπρια) μόνον 2 στρέμματα.

Για ορισμένες καλλιέργειες, όπως ελαιόδεντρα: και σταφίδα, ισχύει το

αντίστρcψ:): η μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά εκμετάλλευση στις ορεινές

περιοχές είνctι μεγαλύτερη aπό την αντίστοιχη για την χώρ:χ κι αυτό εξηγείται

ΔΙΠιιΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάχη ε. Ι Τaμουρlδου Ε.
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από το γεγονός ότι οι καλλιέργειες αυτές πρ:χχ:φμόζονται καλύτερ:χ στις

εδαφοκλιμοπολογικέςσυνθήκες των ορεινών περιοχών.

Όσον αq:Όρ) στ ις αρδευόμενες εκτάσε ις, μόνο το 22% των συνολικών εκτάσεων

των ορεινών περιoχCιN αρδεύονται και κυρίως οι κα)λιέργειες κηπευτικών και

οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι εκτάσεις των κηπευτικών στις ορεινές

περιοχές είναι πολύ μικρές και χρησιμοποιούνται κυρίως για αυτοκατανάλω:π]

ΙΑ.Πλιάκα, 1996: 1-6).

2.3.1.2. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών χαρακτηρίζονται από:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. Ι Ταμουρίδου Ε.

Τα διαρθρωτικά αυτά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων σε συνδυασμό με την

έλλειψη τοπικών δικτυων εμπορίας των Πρ:J'ίόντων και με την απομάκρυνση από

τα μεΤα/Ιοιητικά και καταναλωτικά κέντι::α έχουν σ:t συνέπεια, οι παpι:xγr.iJYOί των

ορεινών περιοχών να α/Ιολαμβάνουν μικρότει::α εισοδήματα σε σχέση με τους

παι::;αγωγούς των πεδινών περιοχών.

Η υφιστάμενη δ ιαρθρωτ ι:κή πολ ι τ ι κή μέοο της εφ::φμογής της Κο ινοτ ι κής Οδηγίας

του 1975 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 2328/91 παρ6λο που στοχεύει στη

διατήρηση μη αvταγωνιστι κών -από άποψη κόστους παρ:χΥωγής- εκμεταλλεύσεων,

για λόγους χωΡ:Ηαξικούς, για την πρχπασία του περιβάλ/οντος, και για τη

μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, δε φαίνεται να πετυχαίνει τα επιθυμητά

αποτελέσματα.

Στην πράξη, η ε ισοδηματ ι:κή δ ιαι.ρoρ:S' μεταξύ των δ ιάqχ)ρων με ιονεκτ ι κών ζωνών

της Ευι:;ώπης εντείνεται, ενώ παρxrηρείται μία τάση επανεθνικοποίησης της

Κο ι νής Αγροτ ι κής Πολ ι τ ικής.

Στην Ελλάδα ε ίναι δύσκολο να εφαρμοστεί οπο ιαδήποτε διαρθρωτική πολιτ ική,

αι.ρού δεν υπάρχει ειδική πολιτική γης, επαρκείς οικονομικοί πόροι για

επενδύσε ις και τα ΠΡOγράμμa:τα αναδασμού αντ ιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες

εφαρμογής στις ορεινές περιοχές λόγω γεωλογικών συνθηκών. Η κατάσταση

περιπλέκεται περισσότερο με τη ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ που επιχειρήθηκε

μετά το 1992 σε βασικούς τομείς καλλιεργειών.

1
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1. το μικρό μέγεθός τους

2. το μεγάλο αpιΘΙU6 αγροτεμαχίων

3. την αδυναμία άρδευσής τους

4. την περισρισμένη δυνατότητά τους για καλλι έργε ια κάθε

πΡΟ'ίόντος.
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Ο βc8μός της ανταγωνιστικότητας ορισμένων KατηγoριΏV παι:αvωγών κινδυνεύει

να χε ιι:χ>τερεύσει από τις νέες σχέσεις των τιμών Π.χ. σιτηr:ό', Π,αιJτε"ίνOύχα

π,οο"ίόντα.

Οι τάσεις έντονης οικονομικής υποβάθμισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που

διαρθρωτ ικά είναι οι πιο αδύναμες (ορεινές περιοχές) είναι πλέον γεγονός,

με αποτέλεσμα να αυξΆVεται ο αριθμός των παρ:::ηωγών που τείνουν να

εγκαταλείψουν τη γεωργική δρ::ωτηριότητα. Ο συνηθέστερος τρόπος

αντιμετώπισης των οικονομικών δυσκολιών είναι η βοήΘεια υπό μΟρ:Ρή

ενισχύσεων, όχι μόνο εξΙαιJτικών αντισταθμίσεων αλN:J. και ενισχύσεων της

αγροτ ικής παr::ανωγής, μέσω της στήριξης δηλαδή της αvor.:b.ς του προ"ίόντος.

Ο στόχος δεν είναι η παρεμπόδιση της ελεύθερης λειτουργίας της ι:χΥοΡό.ς αλΝ.χ

η ύπαρξη μίας υγιούς σχέσης (για ορ ισμένο: αντ ιπι:χ>σωπευτικά πι:χ>·ίόντα των

ορεινών περιοχών) με την αvor:6 μέσω μίας πολιτικής ποιότητας και πι:χ>ώθησης

πα,α:Χδοσιακών προ"ίόντων, ενθαΡΡWΟντας επίσης τ ις τοπικές αγορές και δίκτυα.

Για παr:6δειγμα, ο κλάδος αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών που ευδοκιμεί

ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και για τον οποίο δεν υπάρχει κοινή

οργάνωση της αvor:6ς, θα πρέπει αρχικά να υπάρξει καταγραφή όΝ.iΝ των

αυΤαΡυών και καλλιεργούμενων ειδών που παρατηΡΟWται στον ορεινό όγκο της

Κο ι νότητας.

Η Ελλάδα, Μγω των ειδικών ε&χφοκλιματικών συνθηκών, εwοείται από βοτανική

άποψη και γι' αυτό ΣΥVΑΝτά κανείς χιλιάδες είδη αυταρυών φυτών στις ορεινές

περιοχές της. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη πολιτική

προώθησης των παραδαnακών φυτών π.χ. τα/ι βοwού, φ::::ι:σκόμηλο, θυμάρι, κτλ.

όπως και βελτίωσης των ποιοτικών πρoδιαγ~ των καλ/ιεργούμενων ειδών. Η

Κοινότητα θα πρέπει να προωθήσει την καλ/ιέργεια αυτή καθορίζοντας μία

ειδική στρεμματική ενίσχυση για τις ορεινές περιοχές και μόνο.

Τελειώνοντας με την ανάλυση του φυτικού τομέα πρέπει να τονισθεί ότι ο

cn.rvδετικός ιστός των ορεινών περιοχών είναι 11 γεωργία. Στόχος δεν είναι να

αναπτυχθεί μία ανταγωνιστική γεωργία στα ορεινά αλλά να διατηρηθούν οι

πληθυσμοί των ορεινών περιοχών 00 διαχειριστές του φυσικού περιβάλλοντος

και της φυσικής κληι:::ονομιάς μέσο: από τη συνέχιση της γεωργικής

δραστηριότητας. Πα.cάλληλα, όμc,χ;', πρέπει να υπάρξοw ενέργειες και σε άλλους

τομείς (π.χ. κοινωνική υποδομή), με στόχο μία ολοκλη.οομένη ανάπτυξη της

υπαίθρου, οι οποίες θα λειτουργήσουν ανατρεπτικά στις τάσεις απερήμωσης της

ελληνικής υπαίθι:::ου (Μ.Μπίστη, 1996: 4-11).

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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2.3.2. Δασοπονία

ΟΙ σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και ΟΟσους είχαν υπερενταθεί από τις αρχές του

αιώνα και η κάθε οικονομία πρ:xmαθOύσε να αναπτυχθεί για λογαριασμό της σε

βάρος της άλλης. Ενώ αρχικά η γεωργία είχε αναπτυχθεί σε βάι:::ος του δά.σους,

στο τέλος του αιώνα μας παρουσιάζει μία κρίση και τα δάση ανακτούν μεγάλο

ενδιαφέρον. Σήμερα, ξεκινά η δημιουργία ενός εξαρχής στενού συνδέσμου

μεταξύ της γεωργίας και του δάσους, που στην ορεινή χώρα μας μοιράζονται το

μεγαλύτερο τμήμα του εδάφους της. Σύμφωνα με τις παρούσες εξελίξεις,

φαίνεται ότι οδηγούμαστε στα πλαίσια μίας αμοιβαίας ανταγωνιστικότητας των

κλάδων αυτών με καλύτερη ισορροπία μεταξύ τους, πf=άγμα που σημαίνει ότι ένα

τμήμα της ΟΟσικής ανάπτυξης θα ΠΡχγματοποιηθεί περισσότερ::> σε στενή

συνεργασία με το γεωργικό τομέα.

Στην Ελ/άΟΟ, όπου επ ιπρ:)σθετα unάρχoυv σημαντ ικές επ ιΦνε ι ες ακαλ/ιέργητης

γης, ή επιΦνειες οριακής γεωργικής απόδοσης, επι~εται η ενθάρρυνση της

δενδροφύτευσης. Από οικονομικής πλευρ)"ς, η δασοκομία για την κατηγορία των

εδαφών αυτών αποτελεί αξιόλογη εναλλακτική λύση της χρησιμοποίησής τους από

τη γεωργία.

Η ξυλοκαλλιέργεια, η οποία ιχΝ όfX>ς είχε σχεδόν ξεχασθεί, αρχίζει πλέον να

επανέρχεται. Αποτελεί σοβαρή εναλλακτική λύση, ακόμα και σε μη περιθωριακές

γεωργικές εκτάσεις, αφού η πλεονασματική γεωργική παραγωγή έχει

δημιουργήσει τερ)"στια οικονομικά ΠfX>βλήματα στην Ευρι:.:ιπα·ίκή Ένωση.

Ξυλοκαλλιέργεια εννοούμε την καλλιέργεια δασοπονικών ειδών γρήγορης

ανάπτυξης. Στο παρελθόν, γινόταν λόγος για ενεργειακές φυτείες ή ενεργειακά

δάση, αφού τότε η ενεργειακή κρίση είχε επηρεάσει τη ζωή και την οικονομία

σχεδόν όλι.iN των κρατών.

Οι δασικές δf=:άσεις πρέπει να αναπτuχθoύν με μόνιμη συνεργασία μεταξύ των

άλλι.ιΝ βασικών παρ:χγωγικών κλάδων, με στόχο:

1. Τον εκσuγXfX>νισμό των δασικών φυτειών, που υπάρχουν ανάμεσο: σε γεωργικές

εκμεταλλεύσεις, μέσο: από ένα σύστημα το οποίο θα αποκτά γεωργο-δασικο

κτηνοτροφική ή δασικο-γεωργο-κτηνοτροφική ή κτηνοτροφο-δασι κο-γεωργική

μορφή w&1v:Jyα με τις φυσικές πλουτοπαραγωγικές Ιτ/Υές και το διαθέσιμο

ανθ~πινο δυναμ ι κό.

2. Την ενθάρρυνση της δενδροφύτευσης ορισμένων εκτάσεων εγκαταλελειμμένων ή

μειωμένης γεωργικής απόδοσης (π.χ. Κανονισμός 2080/92) .

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. ! Ταμουρ{δου Ε.
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3. Την ενθό:ΡριΝση της ξυλοκαλ/ιέργειας στα πλαίσια της γεωργικής

αμε ιψισποι::άς με ταχUΑUξή δασοπονικά ε ίδη μ ικι::;ού περιτρ::)που χι:όνου.

4. Την ανάnτυξη της δενδι:::οκαλλιέργειαςγια την rκxρ:xγωγή ξύλου σε μεγαλύτερ:χ

χρονικά διαστήματα σε συνδυασμό με βοσκή ή καλλιέργειες αμειΨιοποι:άς.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις περισσότερο ορεινές και μειονεκτικές

περιοχές της Ελλά&Χς, ΣUμβιώνOιN με την κτηνοτροφία και το ΟΟσος. Σε

αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ελβετία, Αυστρία, Φιλανδία, η συμβίωση

αυτή έχει καθ ιεΡ:.>θε ί και ΑVΑΜφίβoλα αποτελεί οδηγό για παρόμοια μοντέλα

διαχείρισης ορεινών περιοχών.

Η μέχρι σήμερ:χ δάσωση γεωργικών εΟΟφών, που ξεκίνησε στη χώr::α μας από τις

αρχές της τελευταίας δεκαετίας, έχει καλύψει μία ελάχιστη επιφ:Xvεια και

γίνεται με δασοπονικά είδη, η επιλογή των οποίων επηρεάζεται από κέντρ::< ή

παρ:nρύνσεις, οι οποίες δε βασίζονται σε κάποιο σχέδιο ολοκληρωμένης

ανάπτυξης της κάθε ορεινής περιοχής.

Όπως και σε όλα τα κρ:Χτη μέλη της ΕΕ, έτσι και στην Ελλάδα τα τελευταία

ΧfX'>νια το ενδιαφέρJν για τα δάση επισκιαζόταν από τη γεωργία και παρέμεινε

στο περιθώριο των κύριων ενασχολήσεων. Ακόμα και σήμερ::< που έχει

αναγνωρισθεί η οικολογική και προστατευτική λειτουργία του δάσους, ο ρόλος

του στη διατήρηση του περιβάλ/οντος, στην πρ::>στασία των υδρολογικών

συστημάτων, του εδ::χψ)υς, της πανίδας και της χλωρίδας, η κοινωνική και

ψuxαγωγΙKή του λει τουργία, δεν έχε ι γίνε ι απόλυτα κατανοητή η οικονομική

λε ι τουργία του δάσους ως πηγής ανανεώσιμων πρώτων υλών επ' αόριστον, όταν

γίνεται σωστή χρήση και διαχείριση τους σε ένα μικτό σύστημα στο οποίο

συμμετέχει η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοπονία.

Μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα στrxπηγικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, οι

προοπτικές συγκρ5:τησης του πληθυσμού μπορεί αρχικά να μην είναι άμεσcx

ορ::<τές. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, από την άλλη, κατά την εγκατάσταση

των φυτειών, την καλλιέργεια και διαχείριση των μικτών αυτών συστημάτων, Θcx

αποδείξει την αυξημένη ζήτηση σε απασχόληση και βελτίωση τού μέχρι σήμερ::<

παραμελημένου βιοτικού επιπέδου των περιοχών αυτών.

Η παρoύσcx απόδοση των δασών μας με 300 κιλά ξύλο ανά στρέμμα, είναι μία

ΠΡ:χγματ ική κατάσταση, ωστόσο όταν αναφεfX'>μο:στε στη δενδροφύτευση και την

ξυλοκαλλιέργεια δεν εννοούμε τέτοιες αποδόσεις. Αντίθετα, στόχος είwι

αποδόσεις της τάξης των 3.000 κιλών ανά στρέμμα, παρ:χγωγή δασικών πρ:>"ίόντων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλδκη Ε. ~ Ταμουρίδου Ε.
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πολλαπλάσιας αξίας, π.χ. καρυδιάς, καστανιάς, KεΙ::ΙCXOιάς {Π. Ψαρρ6ι.ς, 1996: 1

5} .

2.3.3. Ορεινή κτηνοτροφ(α

2.3.3.1. Γενικά

Η ορεινή κτηνοτροφία αποτελεί βασικό μοχλό διατήρησης και ανόnΤUξης των

ορεινών και npoβληματιΙCΏV περιοχών, κι επειδή επεκτείνεται σε πολλαπλές

δραστηριότητες Θεωρείται κλάδος ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Σύμφωνα με Θετικές

εξελί ξε ις βασικών μεγεΘων, η κτηνΟΤΡαΡία στον ορε ινό χώρο σημε ιώνε l αργή

α)..)ji σταθερή πρόοδο.

Παρ:Χλληλα, όμως, διαπιστώνονται ουσιώδεις ελλείΨεις σε βασικές υποδομές και

εντοπίζονται ΑVεπάΡKE ιες 6σσν oψ::){Xt στο χειρισμό των εδαφικών πόρων και

στην ένταξη των κτηνστρ:::φικών καλλιεργειών στο ευρύτερο πλαίσιο της γεωργό

κτηνοτρ:χΡ ικής δρ::χστηρ ιότητας. Τα τελευταία xιX>v ια, η αγορ6ι. των προ"ίόντων

της ορεινής κτηνΟΤΡαΡίας δέχεται ισχυρές πιέσεις από εισαγωγές ομοειδών

ΠΡΟ"ίόντων, ενώ το έλ/ε ιμμα προσφοι::άς-ζήτησης συνεχώς δι ευρύνεται. Οι

πιέσε ις αυτές μελ/οντ ικά προβλέπεται να ενταθούν στα πλαίσια της

διεθνοποίησης της αΥοι::άς, όπως προβλέπει η σuμφωνία της GAΊT/ΠOE.

Σε ό'}.n τα επίπεδα της cιγΡOΤΙKής πολιτικής, που αφορούν στις θεσμικές

προοορμογές, 10 κοινωνικό-διαρθρωτικό n'}.nioΙO, α).λά και την ΚΑΠ,

προβλέπονται ενισχύσεις για το μεγάλο μέρος της κτηνοτροφίας των ορεινών

προβληματ ι κών περ ιοχών. Ένα πρόγρ:::q..ιμα ολοκληρωμένης αvόnτυξης της ορε ινής

κτηνοτροφίας θα στηρίζεται στο σ\JνOλO των κινήτρ:.Ν που προβλέπονται και που

ενδεχόμενα θα πρέπει να διευρυνθούν ή να τροποποιηθούν.

2.3.3.2. Κτηνοτροφία και αvόnτυξη ορεινών περιοχών

Η κτηνοτροφία, ως παραγωγική δρ:xσrηριότητα, ΣUΜβάλ/ει σημαντ ικά στη

διατήρηση και την αναβάθμιση του ορεινού χώρου, λόγω της ξεχωριστής

ιδιότητας ορισμένων συστημάτων εκτροφής να προσcφμόζονται αποδοτ ικά στ ις

δύσκολες φυσικές συνθήκες των OρειVΏV περιοχών και να διαμOρφ:;>νoUΝ μία

αξ ιόλογη βάση δι:::αστηριότητας για τους πληθυσμούς τους. Αναλυτ ι κά, η

κτηνοτροφία ΣUΜβάλ/ει ως εξής:

• διαμOι::φWει ένα σχετικά μεγάλο μέρος του εισοδήματος, της απασχόλησης

και της Πρ:)Οτιθέμενης αξίας στο σ\JνOλO της ορεινής οικονομίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. , Ταμουρ{δου Ε.
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• υποβοηθά την ανάπτυξη άJV.J.JN τομέων σε αυτό το χώρ::)

•

]

l

l

• τα προϊόντα δ ιαηχχρής που παρΧΥΌνται από τους τομείς της ορεινής

κτηνοτροφίας θεωι::ούνται ότι είναι υψηλJjς ποιότητας, λόγω κυρίως των

φυσικών μεθόδων διατροφής που εq:αρμόζονται στη βαση της χρησης της

φυσικής χλωρΙδας, της εφαρμογής οργανικής ουσίας στην καλλιέργεια των

κτηνοτροφικών φυτών, κτλ.

η ορεινή κτηνοτροφία προαρέρει πρ6ίόντα για τη διατροφή και συντήρηση

του ορε ι νού πληθυσμού στα πλαίσ ια της αυτοκατανάλωσης ή της cm' ευθε ίας

πώλησης, καθώς και για τον εq:oδιασμό των αστικών αγορών, στις οποίες η

ζήτηση για προϊόντα ποιότητας συνεχώς διευρύνεται

• ΣUΜβάλλει, επίσης, στην ανάπτυξη του ορεινού, εγχωρίου και ξένου

τουρισμού, προαρέροντας προ"ίόντα γνω:Jτής ποιότητας προέλευσης και

ορεινής οικονομίας σταθμίζεται στο μέτρ::> της σq:::αΙΡΙKής παρ::>υσίας και

ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τους επιμέρους τομείς της

ζωικής παραγωγής. Έτσι, για την ανάπτυξη της ορεινής κτηνοτρ:φίας

εκπονούνται ολοκληρωμένα τομεακά πρ::>γράμματα που περιλαμβάνουν πολλαπλές

συναφείς δραστηριότητες.

Από όσα διατυπώθηκαν, διαπιστώνεται η ουσιαστική επίδραση της ορεινής

κτηνοτροφίας οτη διατήρηση των ορεινών περιοχών. Προκειμένου να εκπονηθεί

ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης κτηνοτροφικής ανάπτυξης των ορε ινών περιοχών,

είναι απαραίτητο να επισημανθούν οι παr:άγoντες που ευνοούν την ανάπτυξη

αυτού του κλάδου σε μόνιμη βάση καθώς και οι παι:;ό:γοντες που 0Ο10θαρρύνουν

τέτοια δραστηριότητα.

Ταμουρίδου Ε.ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη ε.

ιδιοτυπίας των οποίων τα οργανοληπτικά χαι:ακτηριστικά σχετίζονται σε

μεγάλο βαθμό με τις συνθήκες εκτροφής της ορεινής κτηνοτροφίας

ευνοεί την προστασία του περιβάλλοντος στις ευαίσθητες ορεινές ζώνες και

προστατεύει από τη διάβΡWΗ τα επικλινή εΜφη στο βαθμό που

επ ι τυγχΆVετα ι:

ορθολογική διαχείριση των φυσικών βιοτόπων

συνδυασμός της ζωικής παρ::χγωγής με καλ/ιέργειες εμπλουτιστικών

καλλ.ιεργε ιών κτηνΟΤιχ>Ψικών φυτών, συστηματ ική εναλλαγή τους και

χρήση μεγάλου ποσοστού ψuxανθών ΠΡ::χ:ιαρμοσμένα στο περιβάλλον αυτών

των ζωνών

ΣUΜtp:ιNα με τα παρ:::σιάνω, το ε ιδ ι κό βάρ::>ς του κλάδου αυτού στο ΣWON:; της

•

Ι

1
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]

J
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2.3.3.3. Συνεταιριστική δράση, μεταποίηση και εμπορία

Τα περιθώρια παρέμβασης των συνεταιρισμών είναι τη:άστ ια σε όλη την κλίμακα

των δρ::χστηριοτήτων της ορεινής κτηνοτροφίας, λόγω των ουσιαστικών κενών που

διαπιστώνονται στον ομαλό εφοδιασμό των μονάδων σε μέοο παρ:χΥωγής, τη

διαχείριση των νομευτ Ι κών πόρων, την αξιοποίηση και τη διακίνηση των

προ"ίόντων, κτλ. Με εξαίρεση έΝΑV μικρό αριΘμό περιοχών (βλ. Ήπειρος),

απαριθμούνται σήμερ::χ μικρής κλίμακας ΣUΝεταιριστικές δρ::χστηριότητες που

αφορούν κυρίως στη λει τουργία τυροκομείων και στη διακίνηση των προ'ίόντων.

Η ορεινή κτηνοτροφία κατά την περίοδο της ToυΡKOKρxrίας γνώρισε άνΘηση με

τη μορφή των «τσελιγκάτων», που αnoτελoύooν συνεταιρισμούς OλOκληfXι)μένης

δι:άσης στον τομέα της αιγΌπροβατοτροφίας. Εκείνη την περίοδο, ο ορεινός

χώιχ>ς εποικίστηκε μαζικά και η αιγοπιχ>βατοτρ::ιφία συνιστούσε βασική πηγή

εισοδήματος του πληθυσμού.

Η σημερινή υποτονική παρουσία στη διατήρηση του φυσικού περιβάλ/οντος με

μεθόδους ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων με εκ περιτι:χ>πής βόσκηση

σχετίζεται με την εγκατάλειψή του, με ένα σύνολο πι:χ>βλημάτων, καθώς και με

την ααιriλεια ως πιχ>ς τη μακfX)χρόνια ενασχόληση με την κτηνΟΤι:χχΡία λόγω της

αμφισβητούμενης διαδοχής.

ΤΟ γενικό σχήμα της μεταποίησης και εμπορίας των κτηνοτροφικών πιχ>"ίόντων

στις ορεινές περιοχές παρουσιάζεται ως εξής:

Το μερίδιο της διακινούμενης παρχγωγής εκτός περιοχής είναι σημαντ ικά

μικρότερο από εκείνο της παραγωγής στις πεδιάδες. Αντίστοιχα, είναι μεΥάλο

το ποσοστό της αυτOκατΑVΆΛΩΣΗς των απ' ευθείας πωλήσεων και της τοπικής

διάθεσης.

Η παΡ::χγωγή OIJI)ήθως διακινείται μέοο στο Δήμο ή την Κοινότητα XUΡίς τη

μεσολάβηση λιανοπωλητή. Σε όλες τ ις περιπτώσεις, οι μονάδες μεταποίησης

είναι μικρές, διάσπαρτες, παρουσιάζουν ελλείψεις που α::poι:x>ιJν στον

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, στον εργαστηριακό έλεγχο, στην πο ιοτ ική

κατάταξη και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Η οικοτεχνική μεταποίηση συναντάται συχνά στον ορεινό χώρο και σχετίζεται

κυρίως με την τυροκόμηση και την παρ:χγωγική αλλαντικών (π.χ. λουκάνικα

Πηλίου, Μετσόβου, γλίνα Μάνης, κτλ.)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. \ ΤαμουρΙδου Ε.
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2.3.3.4. Οι βασικές εξελίξεις

α. Πι;ωΤΟΥενής παραγωγή

Σύμ(jXι.)να με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές

συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερ::>ς αριθμός των αιγοπροβάτων.

Πίνακας 2.3. ΧωριιαΊ κατανομή πρωτογενούς κτηνοτροφιιαΊς nαρavωγής

Πρόβατα (%) Αίγες (%)

Πεδινές 38 30

Ημιορεινές 28 33

Ορεινές 34 40

Σ:ΥΝ:ν/) 100 100

!l!J::i:tJ: Σ. Σώκος, 1996: 8.

Τα κριτήρια της πιο πάνω κοπάταξης καθορίζονται στη βάση του υψομέτρου και

της κοινότητας μόνιμης εγκατάστασης του κτηνοτρόφου, σύμφωΝα με τα κριτήρια

κατανομής των αιγοπρ::>βάτων στις ορεινές και προβληματικές περιοχές της

Οδηγίας 75/268.

το 82% και το 90% των αιγών συγκεντρώνεται στις πιο πάνω περιοχές. Αυτό

σημαίνει ότι ο αριθμός πεδινών περιοχών θεωρούνται προβληματικές λόγω

τελμάτων ή ελών ή άJJν.iN μειονεκτημάτων, ciΛλά και διότ l αριθμός παρ:χγωγού

χρησιμοποιεί το 50% των εκτάσεων των προβληματ ι κών περιοχών για μεγάλο

χρονικό διάστημα.

Τα τελευταία χρόνια περιορίσθηκε αισθητά η αύξηση του ζωικού Kεq:αλαίOυ

αναπαρ:χγωγής. Οι παι:άμετροι παρ:χγωΥ;ικότητας βελτιώθηκαν την ίδια περίοδο.

Βελτίωση, επίσης, σημείωσε ο δείκτης γονιμότητας από 78% σε 82%, μειώθηκαν

οι απώλειες και συρρικνώθηκαν οι ξηροί περίοδοι των θηλυκών αναπαρ:χγωγής. Η

θετική εξέλιξη των δεικτών nαρ:xyωγΙKότητας είχε α::ι.ν συνέπεια ανάλογη αύξηση

της παp:::tγωγής γάλακτος και κρέατος.

Η εξέλι ξη των δε ικτών παΡ:χγωγικότητας της ορε ι νής βοοτροφίας ήταν

δυσμενέστερη σε σχέση με εκείνη της προβατοτροφίας. Οι εξελίξεις των

μεγεθών όοον αφοι:ό' στις καλλιέργειες των κτηνοτροφικών φυτών στον ορεινό

χώρο πρoσδιoρίζouν ουσιαστικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε όφελος της

κτηνοτροφίας.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. , Ταμουρίδου Ε.
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Οι εκτάσε ις των KαpΤOλίl?:αδων που χρησιμοποιούνται ωΊό την ορε ι νή

κτηνοτροφία αυξήθηκαν από 250.000 σε 300.000 στρέμματα, ενώ αύξηση σε αυτές

τις περιοχές σημείωσαν οι εκτάσεις ετησίων τριφυλλιών από 20.000 σε 30.000

στρέμματα. Αντίθετα, οι εκτάσεις της μηδικής στις ορεινές περιοχές

με ιώθηKΑV, ενώ οι αποδόσεις ανά στρέμμα αuξήθηKαν. Οι στρεμμcπ ικές

αποδόσεις στις πεδινές περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 1.000-1.300 χιλιάδες

τόνους. Μειώνονται επίσης αισθητά οι εκτάσεις και η παι:αγωγή ά)Jv"Jν

κτηνοτροφικών ΨVxΑVθών.

β. Οι επενδύσεις και ο εκσυγχρονισμός

Η βελτίr..:ιση και ο εκσυγχρ::>νισμός, στο μέτρο που παρ::nηρείται στην ΟΡΕινή

κτηνοτροφία, οφε ίλεται στ ις επενδύσεις που πρ:xγμcπoπoιούντα l σε όλο το

φσμα των δρ:::ι:στηριοτήτων της. Γb,cατηρείται ΑVΆΠτυξη ορισμένων κατηγοριών

επενδύσεων και K~υστέρησης σε ωλες που επίσης είναι καθοριστικής σημασίας

για την πρόοδο του κλάδου.

Διαπιστώθηκε υστέρηση όσον αφo;Xt στη χρήση Ψυχανθών, στην εναλ/αγή τους

στις καλλιέργειες και γενικότε,οο: στη διεύρυνση της ποικιλίας των

κτηνοΤι:χχΡικών φυτών. Διαπιστώνεται, επίσης, υστέρηση στη βελτίωση

διαχείριση των βοσκοτόπων και στην πρ:χγματοποίηση αντιδιαβ,α.:ιτικών έίY'{UN.

Κατ' αυτό τον τ,cΌπo, η διατρ:::ιφή των ζ~ν είναι ανεπαρκής και αποβαίνει σε

βά,οος της παρ::ι.γωγικότητας, ενώ προστατεύει ελλιπώς το περιβάλλον σε ό,τι

αφορ5:: στη χειμερινή διάβρ:.χJη και στην υπερβόσκηση.

Γενικά, πραγματοποιούνται επενδύσεις:

• Σε σταυλικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, διαμό,c:φ:uση χώρου, περιφρ5::ξεις,

οδοποιία, αρδεύσεις, γεωτρήσεις, διευθετήσεις χειμάρρων, υποδομές

βοσκοτόπων, κτλ.

Σε π,α.:ιτογενές επίπεδο υπάρχουν κενά όσον αφορ5:: τον εξοπλισμό πα,οο:γωγής

α:xvoδoτικών φυτών και χειρισμού χόρτου, καθώς και σε συνθήκες ζωοτροφών.

Μεγάλα κενά διαπιστώνονται ακόμα -πα;Xt τις μέχρι σήμε,οο: προ6δους- σε

υποδομές βελτίωσης ποιότητας, ποιοτικού ελέγχου, δικτύων παροχών ηλεκτρικού

ρεύματος και πόσιμου νερού (Σ. Σώκος, 1996: 3-15).

2.3.4. Πλαίσιο πολιτικής

Όπως αναφέρθηκε σε επίπεδο Ευ,α.:ιπα'ίκής Ένωσης, τα κίνητ,οο: που αφορούν στη

στήριξη των ορεινών - προβλημ::n ι κών περιοχών προβλέπονται μέοο από:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. j Ταμουρίδου Ε.
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1
•

•

την κοινωνική διαρθρωτική πολιτική

την ΚΑΠ, σε ορισμένες περιπτώσεις

• τ ις θεσμικές προαχρμογές

Επιγι:αμματικά, τα Kίνητ~ που μπορεί να αξιοποιηθούν από την ορεινή

κτηνοτροφία περιέχονται:

• στην κοινωνικό-διαρθρωτική πολιτική (Καν. 2328/91)

• στον Κανονισμό 866190 «για βελτίωση των δομών μεταποίησης - εμπορίας»

• στους Κανονισμούς για τα προ"ίόντα ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασίας

Προέλευσης) και αναγνωρισμένης ιδιoτuπ[ας 2081/92, 2082/92.

]

]

]

•

•

•

στο 20 χρηματοδοτικό Πλαίσιο Στήριξης, γενετική βελτίωση, κτλ.

στην ΚΑΠ για το αιγοπρόβειο κρέας (ειδική ενίσχυση για τις ορεινές 

προβληματικές περιοχές)

στα πιχιγρ:ψματα βελτ ίωσης της ποιότητας γάN::iκτoς

1

J
J

]

2.3.5. Ορεινός τουρισμός

Η Q'\.!άπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτει:::α κατά τον 200 αιώνα, είναι ένα q::αινόμενO

που έχε ι σημαντ ι κές επ ιπτώσε ις στην ο ι κονομ ι κή ζωή του τόπου ιmoδoxής,

χωρίς ωστόσο να υπολείπεται σε κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις.

Στις ορεινές περιοχές, τα τελευταία χpSνια, ο ορεινός τουρισμός αποκτά

ολοένα και μεγαλύτ ερη σημασία ενώ προσελκύε ι το ενδ ιαφέρον κι:ατ ι κών φορέων

και ιδ ιωτ ι κών οργαν ισμών κ ι επενδυτών. Τα τελευταία xpSv ια αναπτύσσεται

αυτή η μορφή του τουρισμού κι ιδιαίτεΡ::χ το σκι, καθώς και: ποδήλατο βουνού,

πεζοπορία, rafting, καγιάκ. Η α)J.,αγή του tpSnou ζωής των Νεοελλήνων, η

καταπίεση της πόλης, η προοορμογή στ ις ευι::χ.mα"ίKές σwήΘε ι ες, οδηγούν

πολλούς στα βουνά τα Σαββατοκύριακα.

Ο ορεινός τουρισμός περιλαμβάνει τις ακόλουΘες τρεις μορφές: τον εκδρομικό,

το χειμερινό και τον αγροτικό τουρισμό.

Eιcδρoμιιcός ή φυσιoλατριιcός τουρισμός

Ο εκδρομικός εKφ~ζεται με την μορ:ρή οργανωμένων ομ'χ&ι:ιν (α.:ιματείων) με

κοινό χαρ::χκτηριστικό την αγάπη προς τη φύση (φυσιολατρία). Στα σωματεία

αυτά μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές επιδιώξεις: α} την προώθηση του

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. ι Ταμουρίδου Ε.
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εοοτερικού τουρισμού οργανώνοντας ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές β)την

ΠΡοαρορά ιmηρεσιών στην περιφέρεια τόσο σε επίπεδο υποδοχής όσο και σε

επίπεδο μελέτης των τοπικών τουριστικών ζητημάτων.

Χειμερινός τουρισμός

Ο χειμερινός τουρισμός καλύπΤΕΙ το σύνολο των τουριστικών δι:αστηριοτήτων

που διεξάγονται κατά τους «αδρανείς μήνες» του χειμώνα, ειδικά στις ορεινές

περιοχές, σε συνδυασμό πάντα με ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες (χαμηλές

θερμοκι:::ασίες που πλησιάζουν τους QOC, πολύ χιόνι, κτλ). Τα άτομα που κάνουν

χειμερινό τουρισμό, και είναι συνήθως υψηλής εισοδηματικής στάθμης,

συνδέονται αποκλειστικά με χειμερινά σπορ και με παρόμοιες δραστηριότητες.

Για την Ελλάδα:, η χε ιμερινή περ[οδος σύμφωνα με τον Ear καλίmτε ι ένα

διάστημα 4 μηνών, από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 1'tXρτίου. Αυτό το

σχετικά π.ooσq::ατo είδος ορεινού τουρισμού συγκεντ~νεται χωρικά στα

χιονοδρ::>μικά Kέντ.cα και στις περιοχές VΎι:xJ από αυτά. Στη χώ;:χχ μας υπάρχουν

20 χιονοδρ::>μικά Kέντ.cα που κατανέμονται ως εξής:

α) 6)::άκη: Aντάλcψ:::lς ?iNθης, β) !'hκεδονία: Λα'ίλιάς Σερ~ν, Πισοδέρι

Φλώρι νας, Βίτσι καστοριάς, Βασιλίτσα Γρεβενών, <tαλαK.oo Δ,cάμας, Τρία-Πέντε

Πηγάδια Νάουοος, Σέλι ΒεΡμίου, ΠαΥγαίο Καβάλας, γ) Θcα:κV.ία: Περτούλι

Τρικάλων, Όλυμπος, Πήλιο, δ) Ήπειρος: Μετσόβου, ε) Στερεά EJWiάx,

Παρνασσός, Βελούχι Καρπενησίου, ΠάρνηΕΟ, στ) Πελοπόννησος: Χελμός, Μ):ίναλο,

ζ) Εύβοια: Δίρφυς, η) Κρήτη: Ανώγεια Ρεθύμνου.

Τα χιονοδρ::>μικά κέντ;:χχ κατατάσσονται σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά

(ΎΠΕΘΟ: 1987) ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις τους, ως εξής:

Α) Χ ιονοδρ::>μ ικά κέντ;:χχ εθν ικού επ ιπέδου: εξυπηρετούν κα ι καλύπτουν ΑVΆΓKες

επισκεπτών από όλη την χώρα. Στην Ελλάδα είναι τρία: ο Παρνασσός, το Σέλι

και τα Τρία-Πέντε Πηγάδια.

Β) Χιονοδρ::>μικά Kέντ.cα περιφερειακού επιπέδου: αυτά καλύπτουν τις ΑVΆΓKες

επισκεπτών σε επίπεδο περιφέρειας. Τέτοια είναι το Πήλιο, ΤΟ Φαλακρό

Δράμας, ο Μιλιάς ΣεpρW, το Πισοδέρι Φλώρινας και το Βελούχι Ευρυτανίας.

Γ) Χιονοδρ::>μικά κέντ;:χχ τοπικού επιπέδου: αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες σε

επίπεδο Νομού και τέτοια είναι τα ιmόλoιπα 12 χιονοδρ::>μικά κέντ;:χχ ('Ο.

Χριστοπούλου, 1991: 24-25)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. ! Ταμουρίδου Ε.
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Η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού έχει θετικά κι αρνητικά αποτελέσματα.

θετικές επιπτώσεις

1. Αύξηση ειοοδήματος των ορεινών πληθυσμών γύρω από τα χιονοδρομικά κέντι:α

(εξαι τ ίας των ΠOλλαnλασιαστι κών επιδράσεων του τουρισμού) λόγω: της

μερικής απασχόλησης σε αυτά, της εκμετάλ/ΕVσης τουριστικών καταλυμάτων,

της παροχή στους επισκέπτες γεωργοκτηνοτραρικών πρσ'ίόντων, ειΟΟν

οικοτεχνίας, της λειτουργία καταστημάτων πώλησης εξοπλισμού σκι.

2. Περιφερειακή ανάπτυξη με τα απαρα[τητα έργα υποδομής.

3. Συγκράτηση του ΟΡΕινού πληθυσμού στις εστίες του, (Νοδος του βιοτικού

του επιπέδου, δικαιότερη κατανομή ειοοδήματος.

4. Αποκέντρωση του τουριστικού κυκλώματος.

Αρνητικές επιπτώσεις

1. Η δημιουργία χιονοδρ::ψικών κέντρων απαιτεί μία σειι::ά tp'{<iN υποδομής, τα

οποία αποτελούν σημαντικές επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, η

εγκατάσταση πυλώνων και αναβατήρων επιβαρύνει και αλλοιώνει την

αισθητική του τοπίου.

2. Η τεχνολογία που απαιτείται για τη δημιουργία και τη λειτουργία των

κέντρων, καθώς και τα διάφ::>Ρ:χ είδη εξοπλισμού των σκιέρ, ε ίνc:ι ι Πp:J'ίόντα

ε ισ:χγόμενα. Η Πp:Jμήθειά τους, κατά συνέπε ια, οδηγε ί σε δ::xrιάνη μεγάλου

ποσού συναλλάγματος, σε πεΡ:χιτέρω επιβάρυνση δηλαδή του KρxrΙKOύ

np:JUnoλoYloμoCJ.

3. Οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας περιορίζουν κατά πολύ την

περίοδο του ορεινού χειμερινού τουρισμού. Έτσι, τα χιονοδp:Jμικά κέντρ::<

λειτουργούν για μικρ:) Χp:Jνικό διάστημα με αποτέλεσμα τα μηχανήματα που

υπάρχουν στα χιονοδp:Jμικά κέντρ::< υπocmασχολούνται ή παρ::χμένουν

αχρησιμοποίητα (θέματα Ορεινού Τουρισμού, 1996: 21-25).

ΑγΡοτοτσυρισμός

Ο ελληνικός αvp:Jτικ6ς τομέας, δύσκολα θα μnΟp:Jύσε να αψ:)μοιώσει Πp:Jγρ:)μματα

που στοχεύουν στη «μεγάλη γεωργική εκμετάλλευση». Η ίδια δομή της ελληνικής

αvp:Jτικής περιφέρειας υποδείχνει τις μικρές οικογενειακές μονάδες, όπου η

απασχόληση εξαντλείται μέσο: στα όρια των μελών της αγι::οτικής οικογένειας. Η

ελληνική πρ::<κτική και η σχετική με το θέμα βιβλιογι:::αφία, συνοΨίζουν τον όp:J

«αvp:Jτοτουρισμό»ως εξής:

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε:. \ Ταμουρίδου Ε.
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«Είναι εκείνη η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρους μη

αστικούς από τους ωrασxOλOύμενOυς, κύρια στον ΠΡ::υroΥενή και δευτερογενή

τομέα, και ειδΙKότερ:t σε οικογενειακής ή συνεταιριστικής μΟρ:Ρής μικρές

τουριστικές ομάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση του

αyΡOΤΙKOιJ; εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας, τόσο αnό την εκμετάλλευση

των τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια, pension, ξενώνες,

CdlΊpingsJ όσο και από την τρcφoδoσία των τουριστικών μονάδων με προί"όντα

τοπικής παραγωγής γεωργικών συνεταιρισμών».

Βάσει της εικοσάχρονης εφαρμογής του αγροτοτουρισμού στη Γαλλία, έχει

προταθε ί η εγκατάλειψη της ιδέας της συμπληρωματικότητας στο ε ισόδημα των

αvι::;oτών από τη γεωργία, με το αιτιολογικό των αρνητικών δ ιCt'ΠιστΟΟεων.

Παρ5λα αυτά, οι κοινωνικές και οι οικονομικές πρ:>εκτάοεις της εγκατάλειψης

της αρχής της «ΣUΜΠΛΗρωματικότητας» πρ:>ς την κύρια απασχόληση που είναι η

γεωργία, είναι μεγαλύτερες και σδιΝηρότερες όχι μόνο για την τοπική, αΝ/.χ

και την εθνική οικονομία, ώστε γίνεται δεκτή παρά τις αδιΝαμίες της.

Ιδιαίτει:;χ:χ για την Ελλάδα, σε καμιά περίπτωση δεν θα επιδιωκόταν η σταδιακή,

έστω, μετατρ:>πή του γεωργού σε «ξενοδοχοϋπάλληλο». Και αυτό γιατί στην

Ελλάδα η αρχή της «ΣUΜπληρωματικότητας» φαίνεται να έχε ι μεγαλύτερη

αποδοχή. Τα αίτια της αποδοχής ΑVτής θα πρέπει να τα CX\Iαζητήσει κανείς σε

Cα/τή τη διάρθρJXτ/ του γεωργικού τομέα της χώι:;χ:χς με τα έντονα πρ:>βλήματα

vπoonασχόλησης και ιδιαίτει:;χ:χ της εποχιακής UΠα::m::xσχόλησης. Ιδιαίτει:;χ:χ ο

σιNδVΑσμός «ενασχόληση του αρχηγού της αγι::::οτ ικής ο ικογένειας στη γεωργία»

και «ενασχόληση των μελών της οικογένειας σε αγρ:>τοτουριστικές

δι:;χ:χστηριότητεQ> φαίνεται να κερδίζει όλο και περιοσότερ:> έδαφος οε επίπεδο

σχεδιασμού (αλλά και ΠΙXO<ΊΙKώ'v εφαρμογών) πολιτικών αντιμετώπισης των

προβλημάτων των με ιονεκτ ι κών αγρ:>τ ι κών περιοχών, στο βαθμό που το

ΠΡ:χγματοποιούμενο ε ισόδημα από τις δp:::tστηριότητες ΑVτές (αγρ:>τοτουριστικές)

π ιστεύεται ότι ΣUΜβάλλει θετ ικά στην υλοποίηση του στόχου της με ίωσης της

διαιώμανσης του αγροτικού εν γένει εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα μίας μελέτης του Netherland Eoonomic Institute,

οι UΠCΑΝάπτυKτες περιοχές μπορ:>ύν να αποκτήσοιΝ υψηλούς ρυθμούς ανόητυξης

εφόσον έχοιΝ την δυνατότητα να ω:Ρεληθούν από τα ιδιαίτει:;χ:χ πλεονεκτήματα των

τομέων τους για τους οποίους ισχύοιΝ τα παρ:χκάτω:

1. Ο τομέας έχει σημαντικό μερίδιο στο αΜαθάριστο εθνικό πρ:>ϊόν.

2. Η αρχική εξειδίκευση του τομέα είναι υψηλή και τα επιπλέον ιδιαίτει:;χ:χ

πλεονεκτήματα του τελευταίου είναι σημαντικά.

ΔΙΩΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη ε. ι Ταμουρίδου Ε.
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3. Ο ρυθμός αvάnτuξης του τομέα συγκριτικά με τους άλλους τομείς είναι

υψηλός.

Έvας αρνητικός συνδυασμός των παρ:mάνω οδηγεί στην αναπτυξιακή υστέρηση της

περιφέρειας ή της περιοχής. Αν ο αγΡ:ιτοτουρισμός θεωρηθεί σαν ειδικότερη

περίπτωση του τομέα υπηρεσιών, δεν θα μπΟΡ:ιύσε οποιαδήποτε περιοχή να

βασίσει τη μακρ:>πρ)θεσμη αvάnτuξή της στον αγροτοτουρισμό διότι δεν

ικανοποιούνται η δεύτερη και η τρίτη ΠΡ:ιϋπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας

των υπηρεσιών στις περιοχές αυτές δεν έχει ούτε την απαιτούμενη υψηλή

εξειδίκευση, ούτε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τομέα σε σχέση με άλλες

l περιοχές είναι σημαντ ικά, ούτε -τ έλος- είναι βέβαιο ότι ο τομέας των

υπηρεσιών, και ειδικότει:α ο τουρισμός θα εξακολουθήσε ι να αυξάνεται

συγκριτικά με τους άλλους τομείς με UΨΗΛΌύς ρυθμούς. ΑλΜ και αν ακόμα

j

]
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1
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υποτεθεί ότι συμβαίνει το τελευταίο, ο αγρ:>τουρισμός θα πάψει να έχει τον

ιδιάζοντα χαι:ακτήι:α του και θα μετατρ:mεί σε βιομηχανικό τουρισμό με όλες

τις αρνητικές συνέπειες του τελευταίου.

Όσον αφορά στο ρ)λο του αγΡ:ιτοτουρισμού στην περιφερειακή αvάnτυξη, είναι

δυνατόν να καταγραφούν τα ΠαΡ::χκάτω συμπεράσματα:

1. Για να μπορέσει ο αγρ:>τουρισμός να διατηρήσει το χαρακτήι:α του και να

συνεισφέρει στην ισόPfX>πη ανάπτυξη της περιοχής απαιτείται η ενεργός

συμμετοχή και συνεργασία των περιφερειακών αρχών και της τοπικής

αυτοδιοίκησης. Αυτή η συμμετοχή ΠjΧ)ϋπoθέτει αφενός τη συγκεκριμένη

παρέμβαση στη ζήτηση του ΠΡ:ι"ίόντος κάθε τομέα, και αφετέρ:::>υ τη θεσμική

υποστήριξη που να ΠΡ:ισδιορίζει τις διαστάσεις μεταξύ των οικονομικών

δραστηριοτήτων της περιοχής.

2. Η αγΡ:ιτοτουριστική δραστηριότητα δεν θα έχε ι κανένα νόημα, αν δεν

Πρ:Jσδ ιορ ιστούν ΣUΓKεκριμένες πο ιοτ ικές ΠΡ:ιδ ιαγ(Χ1ψές και αν δεν υπάρξε ι

επιχειρησιακή οργάνωση των ΠΡ:::>σφερ)μενων αγροτοτουριστικών υπηρεσιών.

3. Οι αγροτοτουριστικές δραστηριότητες θα πρέπει να εμπεριέχουν στοιχεία,

όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής

κληρ:>νομιάς και φυσιογνωμίας, που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα του

αγροτοτουρισμού έναντι του βιομηχανικού τουρισμού.

Τα παι:ακάτω γενικότερα συμπη::άσματα οδηγούν σε ορισμένα μέτρα πολιτικής με

έμφαση στις ορεινές περιοχές. Τα μέτρα αυτά είναι:

=> Ett πρέπει να δοθούν κίνητρα και να υπάρξουν προΌποθέσεις για την ανάπτυξη

της μεταποίησης.

ΔΙΠΛΩΗΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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:::::) Να σταθειχιποιηθεί τουλάχιστον, η αγι:χ>τ ική παΙXXVΩVΉ σε ένα minimum επίπεδο

παι:;αγωγής ή σε έ,να minirnum ετήσιο ρυθμό αύξησης με την ειCΑΓΩΓΉ νέων

δυναμικών καλ/ιεργειών και την επιλεκτική στήριξη της κτηνΟΤρ:χΡίας.

=> MείUXJη του κόστους μετα:ρορ:Χς των πρ::>"ίόντων μέσω, κυρίως, της βελτίωης

της συγκοινωνιακής υποδομής.

:::::>Αξιοπο[ηση της κοινοτικής στήριξης όσον αφ:::>Ρ:Ι τις αγρ::nοτουριστικές

δρ:χστηριότητ ες.

=> Πρ:Jώθηση του αγροτοτοuρισμού μετά από ειδικές μελέτες και σχεδιασμό σε

<J1Λ>εργασία και με τη συμμετοχή των περιφερειακών αρχών και της τοπικής

αυτοδιοίκησης.

Αν τα παρ::mΆVω μέτρα πολιτικής δεν υλοποιηθούν και δε σιΛ>υπάρξouν, οι μεν

αγρ::>τοτουριστ ικές δρ:ωτηριότητες θα εκφυλιστούν και Θα αποτελέσουν μέρ:::>ς

του πακέτου του βιoμηχαvΙKoύ τουρισμού, η δε ανόπτυξη των συγΚΕκριμένων

περιοχών ή περιφερειών δε θα είναι ισόρι:χ>πη με τις γνοοτές αρνητικές

οικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συvέπειες που έχοιΝ

χαρακτηρίσει την ανάπτυξη πολλών περιοχών της χώρας μας (Γ.Βαφειάδης, κ.ά.,

1992) .

2.4. Διαπιστώσεις - RατεuθUνσεις

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι φανερό ότ ι για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη

των ορεινών περιοχών πρέπει αρχικά να βασισθούμε στην προστασία και

ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών τους πόρ:.:ιν (νει:ά, δάση, εΜφη, ορυκτό

πλούτο -αv υπάρχει). Η πρ:χnασία των &Χσών από πυρκαγιές και από άλ/ες

αιτίες uπoβάθμισής τους, η ορθολογική διαχείρισή τους, η διευθέτηση των

ορεινών χειμαΡρι:ιδών ρευμάτων, η προστασία των λεκανών απορροής, οι

ανα&Χαω-εις, είναι ενέργειες πι:χ>ς αυτή την κατεύθιΝση.

Απαραίτητη για μία βιώσιμη-αειφορική ΑVΆΠτυξη των ορεινών περιοχών είναι:

• η βελτίωη των βοοκοτόπων και του ζωικού κεφ::χι.αίου

• η ενθάρριΝση της μεταπο[ησης και εμπορίας των αγι:χ>τ ι κών πι:χ>'ίόντων

• η πι:χ>ώΘηση της καλλι έργε ιας αρ:.:ιματ ι κών φυτών

• η αξιοποίηση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. βιομάζας)

• η εκπα[δευση των αγροτών για μία γεωργία με λιγότερες εισροές και

περισσότει:χ> σεβασμό στο φυσικό περιβάλ/ον

• η πληροφόρηση των κατοίκων για αξιοποίηση διαρθρ:ι:ιτικών προγραμμάΊων της

Ευp:.mαΥκής 'Eνω:Jης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη f:. \ Ταμουρίδου Ε.
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η ενίσχυση της δάσωσης οριακών γαιών (ήδη γίνεται)

η ανάπτυξη μοΡρών τουρισμού, όπως αγροτοτουρισμού, Ο Ι κοτουρισμού,

αθλητικού, χειμερινού, συνεδριακού τουρισμού, δασικής αναψυχής, κτλ.

η δημ ιουργ[α αvαrπυξιακών φ::>ρέων στον ορε ινό χώρ:::> με στόχους: την

ενίσχυση τοπικών πι:χ.:ιτοβουλιών για αναπτυξιακές δι:χχστηριότητες, την

εκπαίδευση και ενημέι:χ.χπι των αγρ:::>τών, τη διευκόλυνση της εΠLκοινων[ας

και σύνδεσης με τα κέντι:χχ απαι;άσεων (υπηρεσίες, φορείς, κτλ.), την

πραγματοποίηση συνεP'fO'οιών και επαφών τόσο σε περιφερειακ6 όσο και σε

διεθνές επίπεδο.

Γενικά, η αξιοπο[ηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί \ΚΧ

αποτελέσε l πόλο έλξης και δι:χχστηριοτήτων στα πλαίσια της αε ιφι:χ>υ

ανόητυξης: η αξιοποίηση, δηλαδή, όλι..Ν εκείνων των στοιχείων που απουσιάζουν

από τις αστικές περιοχές -των «συγκριτικών πλεονεκτημάτων»- των ορεινών

περιοχών. Τα στοιχεία αυτά είναι το υγιεινό κλίμ::t, το καθαρό φυσικό

περιβάλ/ον, η πλούσια φυσική και πολι τ ιστ ική κληρονομιά, τα παρ::χδοσιακά

προϊόντα τοπικής παρ::χγωνής και εξαιρετικής ποιότητας, και γενικά η ανάπτυξη

δρ::χστηριοτήτων που δεν εξαρτώνται από μεγάλα μεγέθη και προηγμένες

οικονομίες μπορούν να οδηγήοουν στην οικονομική και κοινωνική ανόρθωση του

ορεινού χώρ:>υ μέοο στα πλαίσια του σεβασμού και της προστασίας τόοο του

φυσικού, όοο και του πολιτιστικού περιβά!λοντος (Ό.Χριστοπούλου, 1995).

ΔIΠΛα-fATIKH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. , Ταμουρίδου Ε.
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3.1. Το Παγγαίο μέσα στο Χώρο και τον Χρόνο

3.1.1. Ιστοριχή Αναδρομή

j 1 άγγειο, Παγγαίο και Παγγαίον είναι ονομασίες του Όρους που ξεκινούν από

την αρχαιότητα και υποδηλώνουν την <<Πάσα γη», δηλαδή το όρος που

περιλαμβάνει και συνδέει τις εύφορες πεδιάδες των Σερρών, των Τεναγών

Φιλίππων και την Πιέρια Κοιλάδα. Μία άλλη εκδοχή θεωρεί πως η ονομασία

ΠfXιέρχεται από τις λtξεις <<Παν» και «Αιγαίο», μία και το βουνό δεσπόζει στο

Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος. Σύμφωνα με μία τρίτη εκδοχή, το όνομά του το πήρε από

τον αιμομίκτη Παγγαίο που αυτοκτόνησε σε αυτό για να ησυχάσει από τις τύψεις

του.

Γvωστό από την πι:χ::.ιμη ακόμη αρχαιότητα, φημιζόταν για τα αργυpvρυχεία και τα

χρυσωρυχεία του, την ξυλεία του και τα ονομαστά αγριοεκατοντάφυλλα. Αναφορές

και πληροφορίες για το Παγγαίο δίνουν όχι μόνον αρχαίοι ΈΛληνες, όπως ο

Ευριπίδης, ο Θουκυδίδης, ο Αισχύλος κ.ά., αλλά και Λcnίνοι ΣUΓΓρ:ιφείς. Ο

ΌμηfXΙς αναφέρεται δε σε αυτό με την ονομασία «Νησήιον». ΤΟ Παγγαίο το

συναντούμε τον 50 αιώνα μ.Χ. με το όνομα M.:t.κέτιoν, ίσως από το μάκος (μήκος ή

ύψος) για το σχήμα του, και με το όνομα Σελμάτιον τον 100 αιώνα μ.Χ. Επίσης

και σαv Μ.nικία και foXtτίΊ(ιον, M=Vιακά και Καστανιά καθώς και σαv ΠιΡνάρι και

πουρνάΡ Νταγ ή Βουνό της Κοσρίνι τσας.

Στην αρχαιότητα, το Παγγαίο φημιζόταν για το M:::tντείo του Διονύοου που υπήρχε

στην κορυφή του όπου γινόταν η τέλεση των Ορ:ρικών Μυστηρίων, καθώς και για τα

εκατοντάφυλλα τριαντάφυλλα που χρησιμοποιούνταν στη λατρεία των νεκ~ν και

πιθctνότατα στη Διονυσιακή λατρεία. Κατά την αρχαιότατη παρ:)ΟΟση, ο Λυκούργος

κατεδίωξε τις Tpc:::ιqΌJOύς, τους ΣατύfXΙυς και τις Εό:κ.χες, οπαδούς του Διονύσου και

αυτόν τον ίδ ιο τον Θεό. Από αυτό τον μύθο ο Αισχύλος άντλησε την υπόΘεση της

τρ:χγωδίας του, ΛυκούΡΥεια.

Στα μέοο του ff'J Π.Χ. αιώνα, όταν οι Πιέρες εγκαταστάθηκαν στην μεταξύ

Σιη.1βόλου και Παγγαίου χώρ:(, εμφ:::<νίστηκε στο fbγγαίo η μυΘική μορ:ρή του Qι:φέα

με γνωρίσματα Θεού, ημίΘεου και ήρω:χ. Εκεί ο ιερ::>ς κιθa'ρωδός και γιος του

βασιλιά της Θράκης και της μούσας Καλλιόπης, κατασπαράχΘηκε από τις Μαινάδες.

Ο πατέι::ας του Θουκυδίδη Όλαρος είχε μεγάλα και πλούσια κτήματα στην περίφημη

Σκαπτή Ύλη του Παγγαίου με τα ονομαστά χρυσωρυχεία που τα εκμεταλλεύτηκαν

π~τoι οι Εό:σιοι, έπειτα οι Αθηναίοι και κατόπιν ο Φίλιππος. Όταν κατά τη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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διάρκεια του Πελοποwησιακοv πολέμου, οι Αθηναίοι κατηγόρηαχν τον Θουκυδίδη

για προδοσία, αυτός αναγκάστηκε -για να απαρύγει τον θCNατo- να αυτοεξοριστεί

είκοσι χρόνια (424 - 404 π.Χ.) στα κτήματα του πατέιχχ του. Στη Σκαπτή Ύλη

έγρ:χΦε την περίφημη ιστορία του.

Εξα ι τ ίας του πλούτου του, αnoτ έλεσε κατά κα ιρ:>υς χώιχ> δ ι εκδ ικήσεων των

εκάστοτε ισxυ~ν. Έτσι, αρχικά άνηκε σε διάφορες Θι:χχκικές φυλές (Πίερες,

Σάτρες, κ.ά.) ενώ στα τέλη του ::>-- π.Χ. αιώνα πέρ:χσε στην εnΙΡfX)ή του

Αθηνα"ίκού KrXπOυς, που μετά από πολ/ους CXΓΏνες κατόρθωσε να ιδρύσε ι πολύ

κοντά του την Αμφίπολη. Την εποχή της κυριαρχίας του Μ:Χκεδονικού Βασιλείου το

κατέλαβε ο Φίλιππος ο Β', ο οποίος εγκατέσrησε στην Αμφίπολη ένα από τα

βασιλικά νομισματοκοπεία, ενώ ο Μέγας λ/έξαvδΡOς από την ξυλεία του ναυπήγησε

το στόλο του. Τέλος, μετά τη διάλυση του Μ:χκεδονικού κιΧχτους η εκμετάλλευση

του πλούτου του περιήλθε στους Ρωμαίους.

Τον 150 αιώνα μ.Χ., μετά την άλωση της Κωνσταντ ινούπολης εγκαταστάθηκαν

Τούρκοι και κατά την εποχή του Αλή Παώ των Ιω:χννίνων εγκαταστάθηκαν

Hπειι:χiιτες. ΤΟ 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών καταφθάνουν στην περιοχή

ΘfxχKιώτες από την Ανατολική Θρ:Χκη, Mικρ:roιάτες και πόντ ιοι Έλληνες από την

ανατολική Ρουμελία.

Σήμερ:χ όλο το Ι1:χγγαίο ε ίναι κηρυγμένο ως ΑΡχαιολογικός Χώρος και Ιστορικός

Τόπος (ΦΕΚ 367/τεύχος 8'/26-06-1981, ΥΑ Α1/Φ18/31358/1074/ 8-06-1981) για να

προστατευτούν οι διάσπαρτοι αρχαιολογικοί του χώρ:)ι και η συνολική μορ:ρή του

βουνού από εργασίες που αλλοιώνουν τη γενική μορ:ρή του, όπως προβάλ/εται από

τις οδικές αρτηρίες που το πλαισιώνουν. Οι διάσπαρτοι αρχαιολογικοί του xώρ:Jι

χρονολογούνται από τα προ"ιστορικά χι:::όνια ως και την εποχή του Βυζαντ ίου.

3.1.2. Γεωγραφικό Πλαίσιο

Το Παγγαίο Όρος (βλ. Χάρτη 3.1) κατέχει στι:χχτηγική θέση στον ελλαδικό χώρ:)

αφού συνδώζει εγγύτητα σε θάλααχχ, σε υδάτινους πόρους (ποτάμια) καθώς και

σε σπουΟΟία οδικά πη::άσματα (βλ. κάθετους άξονες και ΕΥνατία οδός). Βρίσκεται

στο κέντρο της Ανατολικής Μ:Χκεδονίας καταλαμβάνοντας συνολική έκταση 324.000

στρεμμάτων. Περιβάλ/εται από τ ις εύφορες πεδιάδες των Τεναγών Φιλίrmων

(βορεΙο:::Νατολικά), της Πιέριας κοιλάΟΟς (νότια), και της πεδιάΟΟς του Νομού

ΣερρW (δυτ ικά). Βόρε ια και στα όρια των Νομών Σερρ{Ν και ΔΡ::φας βρίοκεται το

Όρος Μενοίκιο, ενώ νΟΤΙο:::Νατολικά βρίσκεται το Σύμβολον και νοτιοδυτικά το

Κερδύλλιο Όρος. Στην πεδιάΟΟ των ΣερρW και δυτ ικά του Όρους κυλά ο ποταμός

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάχη Έ. [, Tcιμoυρίδoυ Ε.
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Στρυμόνας, ενώ βορε ιοδυτ ικά κυλά ο παρ::χπόταμος του, Αγγίτης. Νότια, βρέχεται

από τον Στρυμονικό κόλπο (ή κόλπο Q:χιx:xνoύ), όπου εκβό'λ/ει και ο ομώνυμος

ποταμός. ΤΟ υπερθαλάσσιο ύψος του Ilαγγαίou :κυμαίνεται από 100 μέχρι 1.956

μέτι::χχ, με υψηλότερες κορυφές τις: <<ΜΧτι» (1.956 μ.), <<Τσεκούρι» (1.930 μ.)

και <<Αυγό» (1.900 μ.). Η ψηλότερη :κορυφή (1.956 μ.) βρίσκεται ανατολικά των

οικισμών Ροδολίβους και Πρώτης, ενώ η χαμηλότερη βρίσκεται ανατολικά του

οικισμού του Μικρού Σουλίου και έχει ύψος 850 μ. (βλ. Χάρτη 3.2) .

Το ανάγλυφο του εδάφους χαρ:χκτηρίζεται από την KOρuφoγρ:ψμή «Ξέqx.:ιτo» 

«Γυμνό» «Τσεκούρ Λ~) <ΦDπι» ή <illτεβέ Καράν» «Πιλάφ Τεπέ»

(τριγωνομετρικό 1.725) - «ΠηΥαδούλια» - <<Φρ::>ύριο» - <<Πλάνη» του !lα'γγαίoυ,

οποι ία ξεκινάει από τα όρια των Νομών Σερρών, ΔΡ:φας και Καβάλας και

καταλήγε ι στα παρ:)λ ια του Στρυμον ικού Κόλπου. Από την KOρυ«X)γρ::q..Jμή Cα/τή

ξεκινούν οι υπόλοιπες mυχώσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή μελέτης και

λόγω της μεγάλης έκτασης της περιοχής και του πολύμορφου ανάγλυφου

δημιουργούνται εκθέσεις κάθε δυνατού προσανατολισμού.

Σύμφωνα με μελέτη του ΑΠΘ, το Παγγαίο Όρος παρουσιάζει το μεγαλύτερο

ερευνητ ικό ενδ ιαφέρον από τους υπόλο ιπους ορε ι νούς όγκους της Ανατολικής

M:tκεδονίας (Μενοίκιο, ψβηλο, Σύμβολο) και έχει καταγι::χχφεί στα πλαίσια της

οδηγίας 29/43 (ΔίKΤUO <@ΎΣΗ 2000» ή <<NATURA' 2000») με τον κωδικό GR1l5005.

Δ ιο ι κητ ι κά, το ΠCι."γΎαίO δ ιχοτομε ί ται σε δύο Νομούς που ανήκουν σε δύο

διαφορετικές Περιφέρειες. Το βορειοδυτικό τμήμα του υπάγεται στην Enαpxία

Φυλλίδος του Νομού ΣερρW (Περιφέρεια Κεντρικής M:tκεδονίας), ενώ το

νοτιαχνατολικό στην Enαpxία Ι1:Χγγ{χίου του Νομού Καβάλας (Περιφέρεια

Ανατ.r1:n<.εδονίας και θρ:)κης). Η διχοτόμηση αυτή συντελείται στα όρια της

κοινότητας Κορμίστας και στη Μονή Εικοσι«Χ)ίνισοος. Από τη συνολική έκταση του

ορεινού χώρου (324.000 στρ.), τα 200.000 περίπου ανήκουν διοικητικά στο Νομό

Καβάλας και τα υπόλοιπα στο Νομό Σερρών.

Η ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου καλύπτει 35 δήμους και κοινότητες και των δύο

Νομών (βλ. πίνακα 3.1. και χάρτη 3.3) με συνολική έκταση 904.600 στρέμματα.

Αυτοί αποτελούν πλέον δημοτ ικά διαμερίσματα οκτώ (8) νεοσύστατων Δήμων όπως

Cα/τoί ορίζονται στο Πρόγρ::q..Jμα «Ι.Καποδίστριας». Οι πα(ΧΧΠάνω Νέοι Δήμοι είτε

είναι εντελώς ορεινοί (βλ. Δήμος Παγγαίου), είτε περιλαμβάνουν ορεινά

ημιορεινά και πεδινά τμήματα. Η ολοκληρωμένη μελέτη της περιοχής, μας οδηγεί

να λάβουμε και τις δύο περιπτώσεις υπόψη, ώστε να μην περιοριστούμε στη

μελέτη μόνο των άκρως ορεινών περιοχών, αN.f::t. και των περιοχών που

ενσωματώνονται σε αυτές λειτουργ<ικά και διοικητικά.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Έ. & Ταμουρfδου Ε.
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Πίνακας 3.1.: CY17\ χαι oρειVΌτητα

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΗΗΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕε ΝΕΟΙ ΔΗΗΟΙ ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Αμφ(πολης
κ. Αμφίπολης Π

Δ. ΒλευθΙπολης
Κ. Αμισιανών Η

Δ.
Αντ ιφιλίππωνΚ. Μεσολακκιάς σ Κ. Η

Κ. Παλαιοκώμης Π Δ. ΕλευθΙπολης Η

Κ. Ηλιοκώμης Π Κ. Κηπ(ων Η
Δ. Κορμίστας

Κ. Κορμίστας Η Κ. Κοκ/χώματος Η

Κ. Ν.Μπάφρας Π Κ. Χρυσοκάστρου Η

Ζ
Κ. Συμβολής Π Κ. Αιφοποτάμοu σ

α
Δ. Ορφανού.. Κ. ΑγΥ(στας Π Κ. Γαληψού Η.. Δ . Πρώτης

'" Κ. Κρηνίδας Π

Ι
κ. Κάρυανης Π

" κ. Πρώτης Η Κ. Ορφαν(ου Π

>: Δ. Ροδολίβοuς Η Κ. Οφρυνιου Π

C Δ.Ροδολιβους
Κ. Δομ (ρου κ. Ποδοχωριου ΗΠ

κ. Μικρο(ι ΣουλΙου Η >: Κ. Γεωργιανής Η
Δ. Παγγαιοu

C κ. Νικήσιανης Η
"Νέσι Δήμοι" σύμφωνα μ, το Πρόγραμμα

"Ι. Καποδίστριας" Κ. Παλαιοχωρίοu Η

Κ. Αυλής σ
Δ. Πι ερέων

σ - ορεινοί σΤΑ (h>600 μ. ) Κ. Δωματίων Η

Η - ημιορεινοί σΤΑ (2QO<h<600p. ) Κ. Μελισ/κομείοu Η

Κ. Με:σιάς Η
n - πεδινοί σΤΑ (h<2QO μ. )

Κ. Με:σοροπής σ

όπου h ~ υψόμετρο σε μέτρα
Κ. Μουσθένης σ

Κ. Πλατανότοπου Π

Κ. Σιδηροχωρίου Η

Q!1y[}: ΑπογΡχιή ΕΣΥΕ, 1991

'" Ο Δήμος Άμφίπολης περιλαμβάνει κυρίως πεδινούς και παr;αθO'λάσσΙOυς ΟΓΆ

καθώς και την ορε ινή κο ινότητα Μεσολακκ ιάς.

'" Ο Δήμος Κορμίστας αποτελείται από τους πεδινούς ΟΓΑ Ηλιοκώμης, Νέας

Mπόφρ::::tς και Συμβολής (πεδιάδα Σερρών) και από την ημιορεινή κοινότητα της

Κορμίστας.

'" Ο Δήμος Πρώτης περιλαμβάνει 2 πεδινούς σΓΆ και t\XXV ημιορεινό (Πρώτη) της

Επαρχ ίας ιroλλ ίδος του Νομού Σερρiιν.

'" Ο Δήμος Ροδολί βους περ ι λαμβάνε ι τους δύο (2) αΓΑ Ροδολί βους (πρ::>έρχεται

από τη συvένωση του Δήμου Ροδολίβους και της Κοινότητας Δομίρ::>υ) και

Μικρού Σουλίου που είναι ημιορεινοί.

Πρέπει να επισηΜΆVoυμε πως ακόμη και κοινότητες όπως της Παλαιοκώμης και

Ηλιοκώμης που χαΡ:::ι:κτηρίζονται ως πεδινές περιλαμβάνουν και ορεινά τμήμ::ι'τα.

'" Ο Δήμος Ελευθερούπολης προέρχεται από τη συνένωση έξι (6) ημιορεινών arA

των Επαρχιών Παγγαίου και Καβάλας. Στην περιοχή περιλαμβάνονται μέρος της

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Έ. & ΤαμουρΙδου Ε.
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πεδιάδας των Τεναγών-Φιλίππων, η ανατολική πλευΡ::Ι του Παγγαίου και μέι:ος

της Πιέριας Κοιλάδας.

" Ο Δήμος Οι::φ:::Νού περιλαμβάνει παρ::χθαλάοοιους, πεδινούς και ημΙΟΡΕινούς arΑ

και βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Νομού. Χαρακτηριστικά της περιοχής είναι

οι εκβολές του Στρυμόνα ποταμού και οι μεγάλες παραλίες.

" Ο Δήμος πιερέων περιλαμβάνει τους ορεινούς και ημΙΟΡΕινούς ΟΤΑ της

Επαρχίας Παγγαίου που βρίσκονται στη νότ ια πλευ~ του Παγγαίου και στην

Πιέρια Κοιλάδα.

'Ιι Ο Δήμος Παγγαίου αποτελείται από τρεις ημιορεινούς (3) αΓΆ της Επαρχίας

Παγγαίου. Στην περιοχή περιλαμβάνεται ο βόρειος όγκος του παγγαίου και

μέρος της πεδιάδας Τεναγών - Φιλίππων.

3.2. +υσικό Περιβάλλον

3.2.1. Γεωλογία - ορυκτός πλούτος

3.2.1.1. Γεωλογία

Η ευρύτερη περιοχή εντάσσεται στη γεωτεκτονική ζώνη της Ροδόπης. Γενικά, οι

κύριοι σχηματισμοί που συναντώνται είναι:

• Κώνοι κορημάτων: σχηματισμός ημΙΣUΝεKΤΙKός που αποτελείται από ερυθρ:Χ

αργι λοοϊλύ, άμμο και χάλικες ποικίλου μεγέθους.

• Σύγχr::oνες προσχΟΟ-εις κοιλάδων: είναι χαΝ:χρ!>ς σχηματισμός που αποτελείται

από άμμους, αργιλούχο άμμο, ίλυ και διάσπαρτα χαλίκια κατά θέσεις.

• Κατώτερ:ι σύστημα αναβαθμίδων: χαλαρ!>ς σχηματισμός που αποτελείται από

άμμο, αργιλο"ίλύ και χάλικες.

• M:Xp)...lCXp:(: ε (ναι έντονα κερματ ισμένα - }.ατuπoπoιημένα αδρ:ικρυσταλλι κά ως

μΙKΡOKΡUσταλλικά κατά θέσεις παχυστρJ)ματώδη ως άσΤρJ)τα συχνά

δολομιτιωμένα. f1αρ:)τηρoύνται επίσης ενστι:χ:>σεις και q:ακoί ασβεοτιτικών,

μαρμαρuγιακών και χλωριτικών σχιοτολίθων

Γεωλογικά η περιοχή έρευνας χωρίζεται σε δύο τμήματα.

]

l
J
Ι

l
J

~

J
~

]

j

•

•

Το τμήμα του ορε ι νού όγκου του Παγγαίου όπου κυρ ιαρχούν τα μάρμαρα

(γεωλογική ενότητα της κρυσταλοσχιστώδους μάζας της Ροδόπης) πτυχωμένα και

έντονα ρηγματωμένα. Στα στρώματα των μαρμάρων παρεμβάλλονται φ::ι'κοί ή

στρώματα μαρμαΡUΓιαKών σχιστογνεύσιων και οχιοτολίΘων.

Το τμήμα των περιθωρίων του Παγγαίου όπου έχουμε ιζηματογενείς αποθέσεις

του Νεογενούς (μάργες, άργιλλοι, αμμούχες μάργες, αργιλοψο:μμίτες)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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καλυμμένες από αποθέσεις του τεταρτογενούς (ριπιδιοπαγείς αποθέσεις) ~ι

ερυθρoστρ:iιματα στη χαμηλότερη ζώνη. Οι ιζηματογενείς αυτοί σχηματ ισμοί

ποικίλου πάχους τοποθετούνται ασύμφ:ι:ινα πάνω από τα μάρμαρ:χ του Παγγαίου

που συνεχίζονται και αποτελούν τον πυθμένα της λεκόνης του Στρυμόνα.

3.2.1.2. Ορυκτός πλούτος

Από την αρχαιότητα ακόμη, η περιοχή ήταν φημισμένη για τα χΡυσαρόρ:χ

κοιτάσματά της. Σήμερα έχουν εντοπιστεί στοές από την εποχή του Μακεδονικού

fuσιλείοu, που στήριξε την οικονομική του άνθηση στην εξόρυξη και στην

εκμετάλλευση του χρυσού.

Τα κοιτάσματα χρυσού είναι σε πολλές εμ<p::t'vίσεις και η περιεκτ ικότητά τους

είναι 37 gr/t, ποοοστό από τα lJψηλότεp::::ι: στον ελλαδικό χώρο. Ω::Jτόσσ, δεν

τ ίθεται θέμα λε Lτουργίας μεταλ/είου για την εξόρυξη χρυσού, αφού την

κυριότερη αξία παρ:tγωγής στα μεταλλεία αντιπροσωπεύουν τα ά.'JV..α μέταλλα που

περ ι έχοντα ι στα χΡυσοφόι:χχ μεταλλεύματα.

Στην περιοχή υπάρχει σιδηροπυρίτης και μεικτά θειούχα μεταλλεύματα σε

αξιόλογη εμΦvιση, τα οποία όμως παρέμειναν ανεκμετάλλευτα ως οικονομικά

ασύμφορα. Δεδομένου ότι ο κύριος ορεινός όγκος της περιοχής αποτελείται από

μάρμαρα άριστης ποιότητας, το ενδιαφέρον για την εξόρυξή τους ήταν μεγάλο. Τα

έτη 1978 και 1981, όταν ολόκληρος ο όγκος του Παγγαίου κηρύχθηκε ως Ιστορικός

Τόπος και Τόπος Ιδιαίτερου ΦuσΙKOύ Κάλλους, ανατρ)nηKε η εξορυκτική δ~ση.

Λειτούργησε ένα ωτομείο στην περιοχή Ροδολίβους, το οποίο έκλεισε και

βρίσκεται στη φση της αποκατάστασης του τοπίου και ένα ωτομείο αδρανών στην

περιοχή της Παωιοκώμης. Αυτό το λατομείο καλύπτει έκταση 60 στρ., ενώ η

παρ:;χγωγή του για το 1996 ανήλθε σε 294.000 ττr πέτρας. Τελευταία γίνονται

κινητοποιήσεις για να μπει εντός λατομικής περιοχής, αqx>ύ οπό αυτό

ε ξιmηρετoύνται περιοχές των Νομών Σερρ:iιν, Καβάλας, ΔΡ:Χμας και Χαλκιδικής, και

από την περιοχή προβλέπεται να διέλθουν μεγάλοι οδικοί άξονες. Στην περιοχή

της Κρηνίδας, εκτός της περιοχής του Παγγαίου και εκτός της λατομικής

περιοχής, υπάρχει λατομείο αδρανών παραγωγής 250.000 τόνων ετησίως, το οποίο

εξυπηρετεί κυρίως τ ις ανάγκες μονάδας ασβεστοποιίας του Ν. Καβάλας.

Μεταξύ των κοινοτήτων Πρώτης και Ηλιοκώμης, q::o'ίνεται να ιmάρxει κοίτασμα

λιγνίτη 5 εKατ.ττr , έκτασης 1200 στρεμμάτων, από τα οποία τα 3 εκατ .m3 είναι

άμεσα απολήψιμα. Σε συνδυασμό με τα εγκαταλειμμένα λιγνιτωρυχεία Παγγαίου

(Κορμίστα), το κοίτασμα αυτό θα μπορούσε να ήταν εκμεταλλεύσιμο (εκτίμηση του

ΙΙΜΕ). Αν και η ποιότητα των λιγνιτών είναι πολύ καλή και η θερμογόνος δύναμη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλόκη Έ. ~ Ταμουρίδου Ε.
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μεγάλη (3.200 kcal/kg), το βάθος εντοπισμού οδηγεί στη μέθοδο υπόγειας

ανόρυξης που είναι ασύμφορη.

3.2.2. TbnoΥΡαφία - έδαφος - υδρολογία

3.2.2.1. τοπογραφία

Από τη γενική γεωμορφολογική διαμόρφωση της περιοχής μπορούν να διακριθούν οι

παρ::αάτω ζώνες:

~

]

j

]

J

]

•

•

Ημ ιορε ι νή ζώνη περ ιλαμβάνε ι τ ις χαμηλότερες εκτάσε ις των αε ιφύλλων

πλατυφύλλων που έρχονται και εφάπτονται με τις γεωργικές. Στη ζώνη αυτή,

οι κλίσεις που επικρ:χτούν χαι:ακτηρίζονται ομαλές και το ΑVΆΓλvqx>

παρουσιάζει αρκετή ποικιλότητα με έντονες εναJV.,αγές τοπίων και φυσικών

χαρ::tκτηριστ ικών. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι οικισμοί που

βρίσκονται στους πρόποδες του Παγγαίου μαζί με τις γεωργικές εκτάσεις.

Ορεινή ζώνη: περιλαμβάνει τις έντονες ορεινές εξάρσεις του Παγγαίου,

ολόκληρη την αλπική περιοχή καθώς και τις εκτάσεις που καλύπτονται από

παΡ::ι.γωγικά δάση οξυάς, δρυός και καστανιάς. Το ανόγλυφο είναι πιο έντονο

και κατά Θέσε ις ΠαΡ::χτηι:χ>ύνται απόκρημνες και βι:αχώδε ι ς πλαγι ές. Η μεγάλη

υψομετρική διαφορ) (100 - 1.956 μέτρ::χ) σε συνδυασμό με τη μικρή σχετικά

οριζόντια απόσταση έχει ως συνέπεια τη δημιουργία μεγάλων κλίσεων και

έντονων ΧαΡ::χδρ:.;χ,εων που πρ:::>σδίδουν ένα έντονο ανάγλυφο στην περ ιοχή με

χαρ::ατηριστικές xαρ::xδ~εις (Μεσοροπή, ΜουσΘένη, Νικήσιανη, Παλαιοχώρι,

Πλατανότοπος, Ποδοχώρι, κ.ά.)

J

J

3.2.2.2. Ύδρογρ:χφΙα

Παρ:):λληλα με τον ορεινό όγκο του Παγγαίου και στους πρόποδές του

(βορειοονατολικά) βρίσκεται το φ::χρ:Χγγι του Αγγίτη που διαρρέεται από τον

ομώνυμο ποταμό, τον κυριότει::ο παρ:mόταμo του Στρυμόνα. Το υδάτινο OΙKoσύστηΜCX

που σχηματ ίζεται γύρ.iJ από το ποτάμι δεν είναι προστατευμένο, ούτε και

οριοΘετημένο.

Στον όγκο του Παγγαίου σχηματ ίζονται αρκετοί χείμαρροι, οι οποίοι λόγω των

μεγάλων κλίσεων του ανάγλυφου και λόγω της έλ/ειψης μόνιμων φυσικών πηγών, δε

μετασχηματίζονται σε ρυάκια ή ποτάμια, παρ) σχηματίζουν στις υπώρειες του

όι:χ>υς ρέματα που αποσβένονται στη λογγώδη περιοχή.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. <> Ταμουρίδου Ε.
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Τα ρέματα που ΑVλακώνoιN την περιοχή είναι το ρέμα «Πηγαδίτσα» Ηλιοκώμης,

ρέμα <<Μουρβάσιλα» Ηλιοκώμης, ρέμα «Ανάληψης» Πρώτης, ρέμα «Mrιάρεζ'» Πρ:;'της,

<<Μεγάλο Ρέμα» Ροδολίβους ή αλλιώς «Σωληναι:ούδι», «ΓUΑλόρεμα» Μικρού Σουλίου,

«Χείμαρος Αγίας Γlcι'p:xσκευήζ'» στην Παλαιοκώμη, το <<Mυλόρεμro>ι το <<M::ι:vpόρεμα»ι

το ρέμα «Τρ:χνός Λάκκος», το «Κρυονέρι», το «Καστανές ρέμα» και άλλοι

μικρότεροι χε ίμαι:+ο ι .

Σημαντικός είναι και ο αριθμός των πηγών που βρίσκονται διάσπαρτες στην

περιοχή: η «Κρύα Βρύση», η «Καρτάλη Βρύση», η «Βοσκόβρυση»ι η «Κλεφτόβρυση»,

η «Κεντρίτσα Βρύση», κλπ.

Οι πηγές από τις οποίες οι ΟΤΆ αντλούν νερό για να ικανοποιήσουν τις

υδρευτικές και αρδευτικές τους ανάγκες είναι:

•
•

•

•

Οι κοινοτικές γεωτρήσεις

Οι ιδιωτικές γεωτρήσεις

Τα «~ζια Nε~): σημαντικό υδροαρδευτικό έργο που φτιάχτηκε OCα τέλη της

δεκαετ[ας του 1970 στη Συμβολή για να αντιμετωπιστεί το έντονο πρόβλημα

νερού σε όλη την περιοχή. Το νερό μετα,ρέρεται με κλεΙOCΟύς αywγoύς υπό

πίεση από την πηγή <<I'αtάζια Νη:ό» Συμβολής μέχρι την Παλαιοκώμη. Το έργο

αυτό περνά σήμερ::χ μία ιjriση μαfXXσμού.

Οι πηγές

1. Καρστ ικές πηγές με μικρές και κυρίως εποχιακές παροχές. «Ιστορικές»

πηγές που τώfXX έχουν φθίνει σε απόδοση, π.χ. η πηγή «Τσεκούρ μαντ~ά»

της Πρ:iιτης.

2. Πηγές στην επαφή Νεογενούς Τεταρτογενούς με δια/ιΧ>ρες παροχές (πηγές

μέα:χ στα ρέματα, πηγές Αγγίστας, ΚρηνίΟΟς).

3. Πηγές oco επίπεδο της βασικής στάθμης των υπογείων υδάτων της περιοχής

(πηγές Συμβολής) .

•

•

~

J
J

Τα ποτάμια ΣΤΡUΜόνας και Αγγίτης (δυνατότητα άρδευσης των κοινοτήτων

Αμφίπολης, Μεσολακκιάς και Παλαιοκώμης, ΑγΥίστας, Κρηνίδας, Συμβολής).

Ταμιευτήρες στις κοινότητες Μ.Σουλίου, ΑγΥίστας και Παλαιοκώμης οι οποίοι

όμως είναι χωρίς ιδιαίτερη σπουδαιότητα αφού, οι χωρητικότητες είναι

μικρές και δεν UΠΆPXO\J\l καταγεγρ:::ψμένα στοιχεία.

• Κανάτ: είναι συστήματα υπόγειας υδρομάστευσης που κατασκευάστηκαν κυρίως

κατά την Οθωμανική περίοδο. Τέτοια συστήματα έχουν ενΤΟΠΙOCεί ocις

Κοινότητες Αγγίστας, Ηλιοκώμης, Κορμίστας, Κρηνίδας, Μ.Σουλίου,

Παλαιοκώμης, Πρ:iιτης, Ροδολίβους, και στην Ιερ:) Μονή Εικοοιφοίνισαχς

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΓΑ: Δαμουλάκη Έ. {, Ταμσυρίδου Ε.
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(Κοινότητα Κορμίστας). Σήμερα από Kαvά'τ υδρεύονται εν μέρει η Κοινότητα

ΑγγΙστας και η Μονή Εικοσιφοίνισσας, ενώ ο Δήμος Ροδολίβους απορΡο:::φ&ει

ασήμαντες ποσότητες.

• Φρέατα: είναι και αυτά «ιστορική» μορφή εκμετάλλευσης υδάτων που σήμει:ο:

δεν έχουν πλέον ιδιαίτερη αξία.

3.2.3. Κλιματολογικές συνθήκες

3.2.3.1. Ύψος βροχής

Με βάση τα βροχομετρικά δεδoμtvα της περιοχής διαπιστώνεται ότι:

• Σε όλη τη διάΡΚΕια του έτους, το ύψος βροχής Θεωρείται ΙΚΑVOΠOιηΤΙKό και

βρίσκεται αρκετά πιο πόνω από το κατώτατο ΟΟΊΟδεκτό ύψος βfX>χής (400 nm

περίπου) για την ανάπτυξη δενδ~ovς βλάστησης. Με βάση τους

βροχομετρικούς χάρτες της ΕΜΥ, το μέσο ετήσιο ύψος βρ::>χής για το ορεινό

τμήμα του Παγγαίοv υπολογίστηκε σε 750 nιn, ενώ για το πεδινό σε 600 nm.

• Η δ ιάρκε ια της ξηροθερμ ι κής περ ιόδου δ ιαρκε ί από το MCιιo μέχρι το

Σεπτέμβριο με συνολικό ύψος βροχής 235,86 mm συνολικά, ή 47,12 mm για κάθε

μήνα.

3.2.3.2. Υγρασία αέρα

Η μέση σχετική υγρασία αέι:n στην περιοχή είναι περίπου 70,07%,

συντελεί στη διατήρηση της υγι:nσίας των ανώτερJ.1ν σΤρJ.1μάτων του

βοηθώντας την καλή ανάπτυξη της βλάστησης.

Ειδικότερα για το διάστημα της ξηΡοθερμικής περιόδου (Μάιος - Σεπτέμβριος) η

σχετική υγρασία αέρα έχει μία μέση τιμή 62,82%.

3.2.3.3. ΘερμOKι:nσία αέρα

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι ΝΑ-Ν.

Η μέση θερμοκρασία αέρα ανέρχεται περίπου στην τ ιμή των 14"<: (11°-12"<: στο

ορεινό τμήμα) και ειδικότερα για το διάστημα της ξηροθερμικής περιόδου

(Μάιος-Σεπτέμβριος) η τιμή της ανέρχεται στους 22,061:.

3.2.3.4. Χιόνι

Από την επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι οι ημέρες

χιονιού κατά το διάστημα Νοεμβρίου - Μ::χΡτίου είναι 6,2 συνολικά.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ εΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρ(δου ε.
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Με βάση τα παι:::απάνω στοιχεία από β ιοκλ ι ματ ική όποψη ο χαι:ακτή,οος της

περ ιαχής μελέτης είναι έντονος μεσογειακός - μεσευρ:.:ιπαικ6ς με αριθμό ξη,cών

ημε,cών (δηλαδή ημει:χ:>ν κατά τη δ ιάρκε ια των ΟΠΟ ίων υπαρέρε ι η βλάστηση) στη

θερινή περίοδο που κυμαίνεται από 75 ~ 100 μέρες.

Η περιοχή ανήκει στον ύφuypo βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο και με

ελάχιστη θερμοκι:χχσία ψυχρότει:::ου μήνα που κυμαίνεται από 3°_"'{' c.

3.2.4. Χλωρίδα - πανίδα

3.2.4.1. Χλωρίδα

Το Παγγαίο σε σχέση με τους γύfΧι) ορεινούς όγκους (Μενοίκιο, Ορβηλο, Σύμβολο,

Φαλακι:ό) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών χλωρίδας με ερειΝητικό

ενδ ιαφέρον. Γεν ι !<άι πρόκε Lτα L για μεγάλη ορε ι νή περιοχή με εκτ εταμένα δάση

οξυάς και κασταν ιάς, και με βοσκοτόπους στα μεγαλύτερ::χ uΦόμετρ::x. Στα βρ:χχώδη

τμήματα του βουνού υπάρXOUΝ ε ξάροη ς με σπάνια ενδημικά φυτά. Οι

φUΤOKOινωνΙKές διαπλάσεις που εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης από τα

Xαμηλότε,cα προς τα ψηλότει:α είναι: η IAURETUM (ζώνη αείφυλλων-πλατύφυλλων), η

CASTANETUM (ζώνη της καστανιάς), η FAGEΊ'UM (ζώνη της οξυάς) και τέλος η

ΑΒΙΕΤυΜ (ζώνη της ελάτης). Από άποψη ταξινόμησης της δασικής βλάστησης

ΣWΑΝτώνται η πα,cαμεσoγε ιακ.ή ζώνη βλάστησης, η ζώνη δασών οξυάς-ελάτης και η

εξωδασική ζώνη.

Στην πα,cαμεσoγεια:κή ζώνη, που εκτείνεται στα Xαμηλότε,cα υψόμετ,cα, κυριαρχεί η

διάπλαση των αείφυλλων πλατύφυλλων (φυτοκοινωνική ένωση του πρίνου:

πουρνάρι, κυπαρίσσι, τι:αχεία πεύκη) και σε πολύ μικρότερο βαθμό εμq:ανίζεται

και η διάπλαση των φυλλοβόλων πλατύφυλλων (οστρυά, φr::άξOς, χνοώδης δρυς).

Είδη θάμνων που ΣWΑΝΤOύνται είναι η K,cανιά, ο σχοίνος, το λιvoύστρο, κ.ά.

Η ζώνη οξυάς-ελάτης δια:κρί,νεται σε δύο αυξητικούς χώρους. Ο πρώτος καλύπτει

σχεδόν όλη τη ζώνη με κυρίαρχο είδος την οξυά και ο δεύτερος εμqxxνίζεται με

μία αμιγή συστάδα που σχηματίζει η υβριδογενής ελάτη στο Μοναστηριακό δάσος

της Μονής EΙKOOιqχ:>ίνισσ::xς. 'ΑΝν::χ. είδη που συναντούνται διάσπαρτα σε αυτή τη

ζώνη είναι η ι.ι:ouνΤOυκιά, το αρκουδοπούρναρο, η οστρυά ενώ σημαντ ική είναι και

η παρουσία της λεύκης.

Η εξωδασική ζώνη καταλαμβάνει τις υψηλότερες θέσεις της περιοχής που είναι

γυμνές από δασική βλάστηση. Εκεί συναντάμε χορτολιβαδικά είδη όπως η φτελιά,

η μέντα, το λόλιOUΜ, η φτέρη. Από θάμνους κυριαρχεί ο γιouνίπεΡOυς.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΕΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμσυρίδου Ε.
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Η βόρεια πλευρ5( του Παγγαίου καθώς και οι πρόποδες του, στερούνται έντονης

βλάστησης. Στις υπώρε ιες του ο ι καλύτ ερες εκτάσε ις χρησ ιμοποιούντα L για

γεωργ Ι κούς σκοπούς, ενώ αι;τ ές που μένουν αχρησιμοπο ίητες ε ίνα L άγονες και

χέρσες, με διάσπαρτα πουρνάρια και χορτολιβαδικά εΙδη. Στις χαμηλότερες

θέσεις και σε μικρές εκτάσεις κοντά στο σύνολο των οικισμών έχουν γίνει

αναooruσεις με κωναρόΡ::ι: είδη και κυρίως πε(ικη.

Το Ίδρυμα Δασ ικών Ερευνών (ΕΘΙΑΙΈ) Θεσσαλον ίκης θεωι:χiιντας την περ ιαχή

σημαντική από πλευι::άς χλωρίδας ανέθεσε σε ειδικό επιστήμονα βιολόγο την

καταγραφή των φυτοκοινωνιών και ε ιδών στην αλπική περιοχή. Επίσης, έχει

δημοσιευθεί και μία εργασία καταγρ:::φής όλης της χλωρίΟΟς του Παγγαίου του Κ.

Παπανικολόου, η οποία σήμερ:::ι: βρίσκεται στο Ίδρυμα Γουλανδρή.

3.2.4.2. rrανίώ

Η πανίδα ωΊοτελείται ωΊό είδη Πρ:Jσαρμoσμένα στο οικοσύστημα των αείφυλλων 

πλατύφυλλων της ημιορεινής ζώνης και των φυλλοβόλων πλατύφυλλων της ορεινής

ζώνης, και προσιδιάζει αυτήν της ευρύτερης περιοχής.

Από πτηνά συναντώνται είδη όπως η πέρδικα, ο κότσυq::o:ς, η γαλιάντρα, η

καρδερίνα, ο φλώρ::>ς, η q;άooΊ αγριοπερίστεΡ::χ, η κουκουβάγια, το βιχχχοκιρκίνεζο

όπως και περιορισμένος αριθμός γερακιών. Από θηλαστ ικά υπάρχουν λαγοί,

αγριόχοιροι, αλεπούδες, νυφίτσες, KO\.J\lάβια, σκίουροι, σκαντζόχοιροι. Ακόμη

υπάρχουν χελ{,)νες, βάτιχχχοι και φίδια. Αναμένεται πως στην περιοχή ι.mάΡXει και

μικρός αριθμός λύκων και τα::ο<αλ,ιών που θεωρ:>ύνται σπάνια είδη και

περιλαμβάνονται στο κόκκ Ινο β ιβλίο των ωΊε ιλούμενων σπονδυλόζ<ι.ΧιΝ της Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο μέρος του Παγγαίου έχει χαρ::χκτηρισθεί μόνιμο καταφύγιο

θηΡCΨάτων συνολικής έκτασης 45.000 στρ. στην περιοχή αρμοδιότητας του Νομού

καβάλας με την αριθμ.772837/3147/20-6-79και την τροποποιητική 248781/17-8-82

ωΊόφ::χση του Υπουργείου Γεωργίας, η (ΠΙαρξη του οποίου ευνοεί τη διαβίοοη και

την αύξηση της πανίδας της περιοχής. Ακόμη, το Παγγαίο συμπεριλαμβάνεται στον

Εθνικό Κατάλογο των προτεινόμενων περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA) της

ΕΕ (οδηγία 92/43/ΟΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας) με την ονομασία «ΚΟρυφές ~υς Παγγαίου» σε

έκταση 1.000 Ha.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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3.2.5. Kίνδυvoι για το φUΣιχό περιβάλλον

Ο σημαντικότη::ος παΡΧγοντας που επηρεάζει το δασικό οικοσύστημα είναι ο

άνθι::xunoς και οι ενέργειες του. Έτσι, οι κίνδυνοι που αντ ιμετωπίζει σήμη::α η

περιοχή πι:χ:>έρχονται κυρίως από την έντονη βόσκηση, τις λαθρουλοτομ[ες, τις

εκχερσώσεις, τις nupKQ'\(L ές, την κλαδονομη, τη συλλογή καστάνων - ανθέων

φλαμουριάς και αΡVματ ικών φυτών όπως και από τα έντομα και τους μυκητες, τις

χιονοθλασίες και τις ανεμορριΨίες.

Η βοσιςή αποτελεί έναv από τους σημαντ Ι κότερους παρ)γοντες υποβάθμισης του

ορεινού x~\} του Παγγαίου. Η VΠερβόσκηση των δασών από αιγοπρόβατα είχε ως

αποτέλεσμα τη συμπίεση των ανώτερων στρωμάτων του εδάφ::)υς και την πρόκληση

ζημιών στο φλοιό και τις ρίζες των δέντρων. Η κτηνΟΤραΡική εκμετάλλευση των

δασικών εκτάσεων ήταν έντονη στο παρελθόν και κυρίως στα xαμηλότερ:::t τμήματά

τους κοντά στους οικισμούς. Τελευταία, λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου

και των αvόλoγων ρυθμίσεων παι:ατηι:ούνται σηΜΑVΤΙKά βήματα ελέγχου. Η σύγκριση

κατά κοινότητα δείχνει πως σε ορισμένες κοινότητες (Αντιφίλιπποι, Γεωργιανή,

Νικήσιανη, CφΡύνΙo, Παλαιοχώρι) το ζωικό κεφΧλαιο είναι πλεονάζον σε σχέση με

τους διαθέσιμους βοσκότοπους.

Οι λαθροϋλοτομίες, κατά το παρελθόν, έχουν επιφέρει σημαντική υποβάθμιση στο

δασικό ο ι κοσύστημ::χ. Σήμη:χχ, με κατάλληλη ρύθμιση της καυσοξύλευσης, οι

ω:eρ::>tJ'λοτομίες έχουν μειωθεί σηΜΑVΤΙKά με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Επιπλέον, το Παγγαίο έχει υποστεί καταστροφικές πυρκαγιές στο παρελθόν και

κυρίως σε περιόδους πολέμου. Η τελευταία σημαντικότερη πυρκαγιά στα

διοικητ ικά όρια του Ν. Καβάλας ξέσπασε τον Αύγουστο του 1985 και έκαψε έκταση

13.000 στρεμμάτων από δάση οξυάς, αριάς, δρυός και πεύκης.

Στην περιοχή του Ν. Σε~ν, σε διάστημ::t 20 ετών σημειώθηκαν 31 πυρκαγιές και

κάηκαν 6.471 στρέμματα δασικών εκτάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των καμένων

εκτάσεων (86,08%) αποτελείται από πρίνο και ακολουθούν οι βοσκότοποι

(13,44%). Κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν επίσης καεί 29 στρ. δασυλ/ίων

τρχχείας πεύκης (0,45%) και μόλις 2 στρ. οξυάς (0,03%). Οι περισσότερες

πυΡΜαγιές εκδηλώθηκαν στην ΚοΡμίστα που αποτελεί την Κοινότητα με την

περιοοότερη καείσ:χ έκταση (2.310 στρ.). Όσον αq::oι:ά στα αίτια πρόκλησης των

πυΡΜαγιών το 45% είναι άγνωστα, ενώ στις υπόλοιπες είναι εμπρησμός,

πιθανότατα από αμέλεια και συγκεκριμένα από καύση καλαμιών στους αγι:ούς των

κατοίκων, πρ:Χγμα που πι:οκύπτει και από το είδος της βλάστησης που καίγεται.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Μέχρι πρόαρ::nα, δεν έχε L ξεσπάσε ι σημαντ ική πυρκαγιά που να CITIE ιλήσε ι σε

σημαντικό βαθμό το υψηλό δάσος. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες

συνθήκες πυροπροστασίας, τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, τις κλιματικές

συνθήκες, τις ισχυρές κλίσεις του εδάφους και τα χειμαΡρικά q:αινόμενα που

αναπτύσσονται στην περιοχή, σvμπεpctίνοuμε πως ο κίνδυνος για εκδήλωση

πυρκαγιάς είναι μεγάλος.

Eιcχερσώσεις: Τα τελευταία χρόνια 12-15 χρόνια το σύμπλεγμ::ι του Παγγαίου, και

ιδιαίτε,α:χ η χαμηλότερη ζώνη των αείφυλλων - πλατύφυλλων, υπέστη μεγάλη

επέμβαση με τη λατομική δρ:χστηριότητα σε μάρμαρα και σχιστόλιθους. Μερικές

από αυτές γίνονται κατόπιν αδείας και άλλες χωρίς άδειες εκμετάλλευσης, στα

όρια του Δήμου Ε'.λεvθη:XJύnολης, των Κοινοτήτων Αυλής, Κηπίων, Μελισσοκομείου,

Νικήσιανης και XΡVOOKάσΤΡOυ. Πάντως, η αποκατάσταση στα λατομεία σχιστόλιθων

κρίνεται γρήγορη, εύκολη και χαμηλού κόστους. χρειάζονται όμως, κατάλληλες

ρυθμίσεις ώ:Jτε να οριστεί ένας συγκροτημένος και αποτελεσματικός τιΧ>πος

ελέγχου και αποκατάστασης στα λατομεία της περιοχής.

Χιονοθλασσίες παf,XXτηρήθηκαν σε τεχνητές αναoodχJε ις μαύρης πεύκης και σε

άτομα οξυάς. ΑνεμορριΨίες παρ:::πηρήθηκαν κατά καιρούς στην οξυά και ε ιδικότεf,XX

σε περιοχές κοντά στην αλπική ζώνη.

Η κλαδoνcιΜΉ ήταν μεγάλη στο παρελθόν λόγω του μεγάλου αριθμού των οικΟΟι των

ζ6xiJν, ο οπο ίος σήμερ)' εμqxxν ί ζεται αρκετά με ιωμένος. Η ελεύθερη συλ/ογή των

αρωματικών φυτών που φύονται στην περιοχή (ρίγανη, μέντα, τσάι, κ.ά.)

δημιουργεί κίνδυνο εξαφ)'νισής τους. Ιδιαίτεp::t για το τσάι της αλπικής

περιοχής απαιτείται ελεγχόμενη και με επι τρεπτούς τρόπους συλ/ογή και για το

λόγο αυτό, η Δασική Υπηρεσία απαγόρεψε εντελώς τη συλ/ογή του για την επόμενη

δεκαετ ία. Επιπλέον, η απόληψη φυτοχώματος καστανιάς και οξυάς θ:::t πρέπει να

γίνεται με φειδώ και με άδεια της Δασικής Υπηρεσίας. Τα καλλωπιστικά είδη

ι τaμOς και αρκουδοπούρναρο που πωλούνται συνήθως στ ις εορτές των

Χριστουγέννων θ:::t πρέπει να υλοτομούνται μετά από έκδοση άδειας και σύμ<ιχ.Να με

υποδείξεις των υπευθύνων Cχ:πε να υπάρχει αειφόρος παρc:ιγωγή.

Η βλάστηση καταστρέφεται και από την εμΦvιση της πιτυοκάμπης σε αναδασώσεις

πεύκης χωρίς όμως ανησυχητικά αποτελέσματα.

3.2.6. +uσι:κό :κάλλος :κα ι αναψυχή

Το τοπίο έχει τις ιδιότητες που αρείλονται στη δρ:Χση των φυσικών δυνάμεων που

το διαμό,c::χιx.χJαν και στις διαχρονικές ανθ~πινες παρεμβάσεις πάνω σε αυτό. Ο

τρόπος που συνδυάζονται τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία -ως οπτική

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. , Ταμουρίδου Ε.
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εμπειρία- παι:άλληλα με το βαθμό παιδείας, εμπειρίας και πνευματικής αντίληψης

του ατόμου - παρα-τηρητή δημιουργούν την αισθητ ική.

Με μία αισθητική αποτίμηση, μπορεί να μετρηθεί η αξία και η αντοχή του τοπίου

της περιοχής στις ανθρώπινες παρεμβάσεις και έπειτα να εξεταστεί και η

λειτουργικότητα των παρεμβάσεων.

Οι φυσικές μεταβλητές που συνθέτοιΝ το τοπίο και οι οποίες θα πρέπει να

εξεταστούν είναι οι γεωμορρολογικοί σχηματισμοί, οι βλαστικοί σχηματισμοί, οι

υδάτινοι σχημοπισμοί, οι κλιματικοί και βιοκλιματικοί χαρακτήρες και οι

ανΘp:ιmOγενείς παρεμβάσεις. Ο συνδυασμός των μεταβλητών αυτών καταδεικνύοιΝ

ένα αισθητικά αξιόλογο περιβάλ/.ον. Ο ορεινός όγκος με το έντονο ανάγλυφο και

την ποικιλότητα της βλάστησης δημιουργεί ένα τοπίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, στο

οποίο ο επισκέπτης μπορεί να ασκήσει δραστηριότητες αναψυχής και περιήγησης.

ΤΟ Παγγαίο με τα μεγαλόπρεπα αλπικά του τοπία, με τ ις κατάφυτες κατακόρυφες

βΟιΝοπλαγιές και την πληΘώρ:::( αξιόλογων και ιστορικών Μ::>νών, διαφύλαξε μέχρι

σήμερα αναλλοίωτη τη φυσική του ομοι:::φιά και άΝ\α αξιόλογα στοιχεία ως

ΠΡΟϊόντα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το δασικό οικοσύστημα της ευρύτερης

περιοχής αποτελούμενο κυρίως από δάση οξυάς και καστανιάς, προαΡέρει μία

έντονη ποικιλότητα δημιουργώντας αντιθέσεις χρώματος, γραμμής, υφής και

μo~ν. Οι γεωλογικοί σχημ:::χτ ισμοί της περιοχής σε συνδυασμό με το σημαντ ικό

αριθμό ρεμάτων και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν ένα ιδιαίτερης αισθητ ικής

αξίας σύστημα τοπίου. Η μικρή κλίμακα εναλλαγής τοπίων δημιουργεί, επίσης,

ζώνες με ενδιάμεσες μεταβατικές οικολογικές συνθήκες, οι οποίες έχοιΝ

ιδιαίτερη σημασία για την επιβίω:Jη μίας πλούσιας χλωρίδας και πανίΟΟς.

Στην περιοχή μελέτης, με βάση τη διεθνή αξιολόγηση των περιοχών, οι

χαρακτηριστικοί τύποι τοπίων που εμφανίζονται είναι:

J
j

J

•

•

•

•

Πανοι:::αμ ι κό τοπίο: υπάρΧΟιΝ αρκετές χαρ:χκτηριστ ικές Θέσε ις με απεριόριστη

Θέα σε όλη τη γύρω περιοχή.

Τοπ ίο χαρ::χκτηρ ιστ ι κών μορφών: δημ ιουργούνται από τ ις απότομες βρ:::rχώδε ις

εξάρσεις που εμφανίζονται σε διάφορες θέσεις.

Περικλειόμενο τοπίο: uroΡΧΟιΝ σε αρκετά σημεία του Όρους όπου επιφάνειες

περιορίζονται ή περικλείονται από συνεχή ομάΟΟ αντικειμένων (δέντρα,

βρ:::rχώδη πρανή, κτλ.)

Εστιακό ή αξονικό τοπίο: δημιουργείται σε θέσεις όπου η τοπογραφική

διαμόρφ:.χ:Jη και συγκρ)τηση της βλάστησης ή οι κοίτες ρεμάτων κατευθύνοιΝ το

βλέμμα του παρατηρητή πr:::oς ένα σημε ίο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου ε.
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Στεγcωμένο τοπίο: συναντάται κατά τη διαδρ::>μή σε θέση όπου η δενδ~ης

βλάστηση έχει ικανοποιητική ανάπτυξη και στον υnόρ:xpo απαντώνται είδη με

ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τοπ (ο λεπτομερε ιών: η ύπαρξή του αποδε ικvύεται από την πσ ΙΚ ιλότητα της

βλάστησης κατά θέσεις (αγριολούλουδα, μανιτάρια, κ.ά.), από την παρ::χτήρηση

της πανίδας και λοιπών γεωμΟρ:Ρολογικών χαρ:χκτηριστ ικών που ΣUΝΑΝτώνται

κατά μήκος των ορε ινών διαδρομών.

Εφήμερο τοπίο: π.χ. ο φωτ ισμός της κόμης των δέντρων κατά τις πι;:χ..:ιινές

ώρες, οι εναλλαγές στο χρώμα της βλάστησης ανάλογα με την εποχή, η ύπαρξη

χιονιού στα κJ.αδιά δέντρων κ.ά., δημιουργούν παροδικές εντυπώσεις.

Με βάση όλα τα παραπάνω σχετικά με την υψηλή ποιότητα του περι~oντoς, το

δασικό OΙKOσύστηι.n στα μεγάλα υψόμετρ::χ του Παγγαίου σε συνδυασμό με τα

υδάτινα οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής, πρ:χκρέρεται για την ανάπτυξη

δρ:χστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής.

Στην περιοχή υπάρχει το ευι:::ωrΊαΊ'Kό μονοπάτι Ε4 K~ώς και πολ/ές θέσεις θέας

και τοπΙα φυσικού κάλλους. Στο Νομό Σερρών υπάρχουν unαΙθριoι χώροι αναψυχής

κοντά στους οικισμούς που έχουν κατασκευαστε ί από την αντ Ιστοιχη Δασική

Υπηρεσία. Σχετικά με τα έρ'γα υποδομής στο Νομό, αυτά είναι ελάχιστα, πρ:Χγμα

που δρ:χ ανασταλτ ικά στην ανάπτυξη των δρ:xστηΡΙOτήτΩV αναψυχής και τουρισμού.

Στο Νομό Καβάλας, η υψηλότερη κορυφή του 'Ορ::>υς βρίσκεται μόνο 25 χλμ. από την

Εθνικό Οδό Καβάλας - θεσοο:λονίκης και 45 χλμ. από την πόλη της Καβάλας και

γι' αυτό είναι γρήγορ::ι' προσπελάσιμη. Στην κορυφή υπάρχει χιονοδιχ>μική πίστα,

στην οποία Θα εκτελεστούν και συμπληρωματ ικά, βελτ ιωτ ικά έργα. Στα πλαίσια

της τελευταΙας διαχειριστικής μελέτης, πιχ>τείνονται συγκεκριμένοι χώιχ>ι

αναψυχής πιχ>ς ΑVόπτυξη στ ις θέσε ις «Καμπούρη», «Δασ ι κά», <<I1εταλoύδc»>,

«M::::α/ΙX>KOΡUφή», <<Μ::)τ ι». Αυτοί οι χώροι θα πλαισιώνονται με κατάλληλες υποδομές

(τρanεζOπάγKOΙ, ενημερωτικές πινακΙδες, πάρκινγκ, πεζόδιχ>μοι, αναψυκτήρια,

χώροι παιχνιδιού, χώροι υγιεινής). Οι υποδομές που σχετίζονται με την αναψυχή

και τις τουριστικές δραστηριότητες αναφέιχ>νται αναλυτικά παρ::ι'κάτω στο σχετικό

κεΦλαιο.

3.3. Ορεινός Όγκος και Ανθρωπογενής Δράση

3.3.1. Πολιτιστική κληρονομιά

3.3.1.1. Αρχαιολογικοί - Ιστορικοί - θρησκευτικοί Χώιχ>ι

Αρχαιολογικό ενδιαφέιχ>ν παρουσιάζουν οι εξής θέσεις (βλ. Χάρτη 3.5) :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρ{δου Ε.
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• AκpoβoWL - Ιερό του θρΧκα ήpc.x::ι: Αυλωνείτη, τοπικού ήpc.x:ι: με χαρ:χκΤΓΡιστικά

που διατηρήθηκαν μέχρι σήμει:α στο χΡιστ ιανικό Άγιο Γεώργιο. Η δυνατή

αξιοποίησή του npJϋnoθtHt ολοκλήρ:ι:ση ΑVΑΣκαφής του ιεΡοΟ και διαμόι::φ.χΠι

του σε επισκέΨιμο χώρο.

Ακροβούν l - ΠαλαΙΟχΡιστ ιονική θασιλική

J
]

J

]

]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aκfχ>βoΎVι - ~ϊκή επιγp:lφή σε βι:άχο

Ακροβούνι -Πρ:;ιϊστορικός οικισμός

Aντιφίλιπnoι - Ερείπια βυζαντινών XfXJWN

Αντιφίλιπποι - Κτίσματα κλασΙKών-υστεpoρρωμα"ίKΏV χρόνων

Αντιφίλιπποι - Σκουριές

Αυλή - Σκουριές και κερ:ψική

Γαληψ6ς - Δύο προϊστορικοί οικισμοί

Γαληψός - ελληνιστ ική - ρωμ:rϊKή εγκατάσταση

Γαληψός - Παλαιοχριστιανικό κτίριο

Γαληψός - Προϊστορ ι κός ο Ι Κ Ι σμ6ς

Γαληψ6ς - Ρωμχϊκό νεκρ:nαφε ίο

Γαληψός Σπήλαιο πρώιμης εποχής χαλκού - ιστOΡικΏv χρ6ν<.Ν

Γαληψός - Yστερoρρ.ηnϊKOί τόφοι

ΔωμΧτια - Σκουριές και τοίχοι περιβόλου

ΕλευθεΡούnoλη - Βυζαντ ι νή Εκκλησία

Κηπ ιά - Ρωμ::(ίκός ο ι κ ιομάς

Μεσοι:ιοπή - YστεΡOρι::χ..Jμα"ίKό φι:;οΟριο

Μουσθένη - Αρχαία και Bυζαvτ ινή Ακρόπολη, καθώς και το κάστfXΙ που αnoτελε Ι

τη συνέχεια του αρχαίου οχυρού περιβόλου που διααiιζεται χαμηλότερ::ι:.

Μουσθένη - Αρχαία Πέργαμος

• M:Jυα3ένη Βuζαvτινοί τάφοι

• MJυσθένη - Σκουριές

• Nικήσιαvη - Σκουριές κοι καμίνια

• ()ρp5tv ιο - Αρχαίο - κλασικό νεκροταφε ίο

• ()ρp5tv ιο - ελλην ι στ ι 1αΊ εγκατάσταση

• ()ρp5tv ιο Ελληνιστ ικό κτ ίριο

•

•

•

Ορφύνιο - Ρωμαϊκοί τάφοι

(φρύνιο - Αρχαία ακιΧιπολη και τάροι

()ρρύνιο - Αρχαία Ηιονα και βυζαvτινή Χρυσόπολις

ΟρΡύνιο - Δύο προϊστορικοί οικισμοί
J

•

•

Ορρύνιο Δύο εγκαταστάσεις κλασΙKής-ελ/ηνιστιl<ής και ρωμαϊκής εποχής

ΔΙΠM.r1AΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλά.ιιη τ. " Ταμουρίδου Ε.
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Παλαιοχώρι - Αρχαίο και Ρωμα"ίκό Φρουριο

Παλαιοχώρι - Bυζαvτινό Κάστρο σε περίοπτη θέση με θέα πι:χ>ς την πεδιάΟΟ των

Φιλίππωv

Παλαιοχώρι - Σκουριές

Πλαταv6τoπoς - Eλληνικfι εΠΙΥΡ:ιφή σε βρ5ιχο δυτ ικα του παλιού χωριού Τρίτα,

και αρχαία λατομεία ΑVCΙΤOλΙKά από το ίδιο χωριό

Χορτοκόπ ι - Bρ::tχoγι::x;:.φ ί ες

Χορτοκόπι - θεμέλια υστερo~"ίKoύ Kτίσιnτoς και δεξαμενη

Ί
ενδιαφέρον nαp:>υσιάζovν και σι μεταλ/ευτ ιχές στοές στ ις θέσε ις Αγία Τριαδα,

Κλέφτ ικα Bρ:rχώματα, M::xuροκορυφή, Κοφίνι (4), Νερσστριά, ΣΚάλα, Aaημόtp..mrc

(9) .

Μεγάλης πολιτ ιστ ικής αξίας ε ίναι και τα πολύ ιτχλιά μοναστήρια στην περιοχή

όπ<ιΧ; της ΕικαΗφοίνΙαΌ'ς, του Αγίου J'b:vτελεήμονα, της Αγίας Ειρήνης

XρuOOβαλόνΤOυ, της Yπαn::ιvτής του Χριστού, της Παvαγίας Πα'Υγα'ιώτισαχς, της

Αγίας fbρ:xσκtVIlC, της Ανάληψης του Κυρίου, του Αγίου Δημητρίου και το (<Άξιον

Εστ ί».

Από την πλευρά του Ν. Σερρών

• ΑγΥίστα - Το αρχαιότερο υπόγειο δίκτυο ύδρευσης, τα γνωστά «Kavcxτ» που

κατασκευάστηκαν στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χρησιμοποιείται

ακόμη και είναι επισκέψιμο

• Αμφίπολη - Μουσείο, λιοντάρι Αμφίπολης

• Ηλιοκώμη - Δύο πολύ παλιά πέτρινα κτίρια με δυνατότητα αναπαλι:χίωσης

• ΚορμΙστα - Η Ιει:ό' Μονή EΙKoσΙotΌίνισσας με μοναδικό φυσικό περιβάλλον και

θέα

•

•

•

•

•

•

•

Μεσολακκιά Αξιόλογος παλιός πέτρινος οικισμός με δυνατότητες για

αnoκατάσταση και αξιοποίηση των παλιών κτ ισμiτων

ΜικιΧ> Σούλι - Τρεις βυζαντινές εκκλησίες: ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία f'1:(ρίνα

και η Αγία fuι:οσκευή

Πρώτη - Aγίασμcι: σε lΧιθος 32 σκαλοπατ ιών

Πρώτη - Η οικία ΚαΡ:χμανλή και ο οικογενειακός τόφος

Πρώτη - Το μοναστφι της θε ίας Ανάληψης

Ροδολίβος - Ί'bp;x&XHακός οικισμός και πo'λ/b διατφητέα κτίρια

Συμβολή - Στην περιοχή «Ι'ώάζια Νει:ό:» ιmάρχει μεγάλο πέτρινο χτίριο ΤΩv

αρχών του αιώνα.

ΔΙlJIIQ1AΤΙΚΗ εΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη :Ε. , Ταμουρίδου Ε.



3.3.2. Οικισμοί 'τ0l.1 Παγγαίou

Στο Ν. Σερρών οι οικισμοί, με εξαίρεση τους οικισμούς Αμφίπολης, Νέας Μπάφρας

και Μεσολακκιάς, πρ::ιΟφίστανται του 1923.

Πέντε οικισμοί (Ηλιοκώμη, Κορμίστα, Μ.Σούλι, Π~τη, Ροδολίβος)

χαρακτηρίστηκαν ως πι::ιpαl)<xYιαKOί με ΠΔ 19.10/ΦΕΚ 594Δ' 113-11-78 (ΥΧΟΠ). Το

οικιστικό CITIόΘεμα των περιοχών αυτών παι:χ>υοιάζει ενδιαφέρον αφού σε αυτό

α\.IΤΙΠρ:Jαι)πεύOνται όλες οι τάσεις της αρχιτεκτονικής του 1900 και του πρώτου

μισού του 200J
αιώνα (μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, νεοκλασικά, Μϊκά

νεοκλασικά). ΠotJ.ό', όμως, από τα ΚΤ ίρια του πη::ασμένου αιώνα έχουν

κατεδαφισθεί και πολλά από αυτά που σώζονται έχοιΝ εγκαταλειφθεί. Ο ιστός των

παι:;αδοοιακών οικισμών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αν και έχει α!J..Oιωθεί

τοπικά κυρίως από επικαλύψεις ρεμάτων που διέσχιζαν τους οικισμούς. Οι όροι

δόμησης (ΣΔ 0.5, ποσοστό κάλυψης 50%, δύο όρoqx>ι) και το μικιΧ> μέγεθος των

ιδιοκτησιών έδ<ιχΧΝ κτ ίρια μικρής κλίμακας που εντάσσονται κατά κανόνα στο

δομημένο περιβάλλον.

Το αξιόλογο κτιριακό α/'1όθεμα της περιοχής είναι γνωστό και στην 4
η

Εφ:;Ιρία

Νεότερων Μνημείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να έχει

καταγΡ::ιφεί και αξιολογηΘεί επίσημα α/'1ό αυτήν. Έτσι, στην περιοχή συναντώνται

ελάχιστα κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα: το Δημαρχείο Ροδολίβους και η

κατοικία των αδελφών Κυπαρίσση στο Ροδολίβος (κηρυγμένα από το Υπουργείο

M:xκεδoνία~ης τα έτη 1992-1994 αντ ίστοιχα), το Παλαιό Δημοτ ικό Σχολείο

Κρηνίδας (κηρυγμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1994).

Στο Ν. Καβάλας, ως παραδοσιακοί έχουν χαρ::χκτηριστεί οι οικισμοί της

Νικήσιανης, του I'b:λαιοχωρίου, του Πλατανότοπου και τμήμα του οικισμού της

Ελευθερούπολης (βλ. Χάρτη 3.5). Στα πλαίσια του προγρ:)'μματος <<NATURA' 2000»

ΠΡOγfX:ψματίζεται η ανάδειξη των τριών πp:iιτων οικισμών.
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3.3.3. Υποδομές a'tOV ορεινό χώρο

3.3.3.1. Οδικό δίκτυο

Το οδικό δίκτυο της περιοχής περι~ει περιμετρικά το όρος και ως εκ τούτου

η σύνδεση των οικισμών των δύο Νομών είναι γρ::ψμική χωρίς να υπάρχουν

παι::ακαμπτήριοι οδικοί άξονες που να τέμνουν την αμιγώς ορεινή περιοχή. Η

Εθνική Οδός θεσσαλονίκης - Καβάλας διέρχεται από την παρ:χλιακή περιοχή στο

νοτιοανατολικό τμήμο: του Ilι:xγγαίoυ, και από εκεί το δίκτυο διακλαδίζεται προς

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.



εξυπηρέτηση τόσο του ανατολικού όσο και του δυτικού τμήματος της ορεινής

περιοχής (βλ. Χάρτη 3.2).

Η δvτιXΉ n:λeυρά του Παγγαίου (Ν. ΣερρW) εξυπηρετείται από άξονα που ξεκινάει

από κόμβο της Εθνικής οδού Θεσα:χλονίκης - Καβάλας που αρχίζει στ ις εκβολές

του Στρυμόνα και οδηγεί στη Δράμα. Αυτός ο άξονας αποτελεί και την κύρια

οδική σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους όσο και με το_ευρύτερ::> εθνικό και

επαρχιακό δίκτυο. Ο άξονας αυτός δεν έχει ενιαία κατάταξη καθώς τμήματά του

ανήκουν στην Εθνική Οδό, στην Επαρχιακή Οδό και ορισμένα δεν είναι

χαρ::χκτηρισμένα. Τμήμα της Επαρχιακής Οδού από το Ροδολίβος ως το Στc8μό

ΑγΥίστας και Λευκοθέας συνδέεται με την Εθνική Οδό Σερρ'.)ν - Δp::q..ιας και οδηγεί

στην πόλη των Σερρών. Η Εωρχιακή Οδός που συνδέει τους οικισμούς μεταξύ

τους, συνδέεται στην Κορμίστα (βόρεια πλευι:ό' του Παγγαίου) με Επαρχιακή Οδό

που οδηγεί μέσω της Μ::>νής Εικοοιψ)ινίσσας στην Ελευθει:ούπολη. Το

νοτ ιοανατολικό τμήμα συνδέεται μέσω της Εθνικής Οδού ΠαλαιoKώμης-Mεooι:rixης με

την Εθνική Οδό Σερι::ών - Δρ:iμας. Τέλος, κομμάτια που συμπληρώνουν το δίKΤUO

είναι: Παλαιοκώμης-Αμφίπολης, Παλαιοκώμη - N.Φuλή - Μ.Σούλι και Ροδολίβος 

Δόμιρος - Μυρίνη.

Η αvατoλιχή ΠΛΕUρi (Ν. Καβάλας) εξυπηρετείται από την Παλιά Εθνική Οδό

θεσα:χλονίκης - Καβάλας που διέρχεται από την Ελευθερούπολη. Για την πρόσβαση

στον κύριο ορεινό όγκο υπάρχει κύριος οδικός άξονας που ξεκινάει από το

Ακροβούνι και καταλήγει στην υψηλότερη κορυφή <<Μ:ι:τι». Το υπόλοιπο δίκτυο

υπαρχόντων δρόμων φ€όνει τα 116 χλμ. με μέση πυκνότητα 35 m/Ha. Κυριότεροι

είναι:
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Δ ιακλάδUXJη του κύριου οδ ικού άξονα Ακι:οβούνι - <<ΜΧΤ ι» από τη θέση <<Δύο

Αδέλφια» ως τη θέση «1:αλακροί»

Διακλάδωση του κύριου οδικού άξονα Ακροβούνι «!'1):τι» από τη θέση

«Κεp:::tσ ι ές - Αγία Β:::φβάρ:ο)

Διακλάδωση του κύριου οδικού άξονα Ακι:::οβούνι - <<Μ5:τ ι» από τη θέση «Κάστι:::ο

- Αετοπλαγι&» και Κηπιά

ΔιαKλάδuχJη του κύριου οδικού άξονα Ακροβούνι - <<Μ:ι:τι» από τη θέση <<Αγία

τριάδα - Παλαιοχώρι»

Οδικό δίKΤUO <<Παλαιοχώρι - Αντιφ[λιπποι - Χορτοκόπι».

J

J

'NV..α κομμάτια του δικτύου εί\lC(ι: Μεοοροπή Μουσθένη και Ποδσχώρι

Ακροπόταμος. Το κύριο πι:::ογΙΧ:<\..ψατιζόμενο έr;γo για την περιοχή είναι η Εγνατία

Οδός από Στρυμόνα πρ::>ς Καβάλα, καθώς και η χάfXiξη νέας σιδηρ::>δρ::>μικής γfX4l]..lής

παρ:5ιλληλα με τον άξονα αυτό. Στην ευρύτερη περιοχή προγρ:χμματίζεται κάθετος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΕΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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άξονας ΠJ::X)ς Βουλγαρία μέσω Δι::άμας με κόμβο την Καβάλα, καθώς και ο

συνδετήριος άξονας Εγνατ ίας ΣερρW. Τέλος, προβλέπονται και κάποιες

βελτιώσεις σε τμήματα της εθνικής οδού (διαβάσεις σιδηροδρομικών γρ::q..ιμών και

ποταμών) και της αγροτ ικής οδού Ροδολίβους - f'.bvρόλαροu καθώς και η παι::άκαμψη

της Αμφίπολης.

ο Δήμος Eλευθερώnoλης περιλαμβάνε L 1S χλμ. αcψ:::iλτoστρ:ι:ιμένOυ δρόμου μέρος

Εθνικής Οδού. ΟΙ κοινοτικοί οδοί είναι και αυτοί ααραλτοστρωμένοι και έχουν

συνολικό μήκος 60 χλμ. Κατά τους χειμερινούς μήνες ένα κομμάτι 4 χλμ. δεν

είναι βατό. Το αγρ::>τικό δίKΤUO έχει μήκος 49 χλμ. aπό τα οποία τα 6 είναι

βατά, μόνον εποχιακά. Σχετ ικά με το οδικό δίκτυο εντός των οικισμών, το

ασφ::χλτοστρ:ι:ιμένο τμήμα καλύπτ ε l 63χλμ. κα L το σκυι:χχπρ:ι:ιμένο 13 χλμ., ενώ 5

χλμ. δεν έχουν οδ6στι:::ωμα. Το συνολικό μήκος χωματόδρ::ψων είναι 15 χλμ.

Γενικά, η ποιότητα του δικτύου αξιολογείται ως μέτρια. ΤΟ μήκος των δασικών

δρόμων είναι 107 χλμ.

ΤΟ συνολικό μήκος του οδικού δικτύου του Δήμου Ορφανού είναι 33,5 χλμ. από

τα οποία τα 12 χλμ. αποτελούν Εθνική Οδό, τα 12,5 Επαρχιακή και τα 9

Κοινοτική Οδό. Η κατάστασή του κρίνεται μέτρια.

ΤΟ κύριο οδικό δίκτυο του Δήμου Παγγαίου είναι ασφ::tλτoση:::ωμένO και έχει

μήκος 6 χλμ. (Επαρχιακή Οδός). ΤΟ συνολικό μήκος του αγροτ ικού δικτύου είναι

50 χλμ., ενώ εντός των οικισμών μόνο το 20% είναι ασφαλΤOOΤρ:.,JμένO. Το

υπόλοιπο 80% είναι τσιμεντοστρωμένο. Γενικά, η ποιότητα του χαρακτηρίζεται ως

κακή.

3.3.3.2. Δίκτυα ύδρευσης -αποχέτευσης

Ία δίκτυα ύδρευσης των οικισμών καλύπτουν το 100% της έκτασής τους. Μία μικρή

έλ/ε ιψη της τάξης του 10% υπάρχε ι στο Δ. Ελευθερούπολης (Αμισιανά) όπου

απαιτείται επέκταση του δικτύου (κατά ένα χιλιόμετρο). Προβλήματα

παρουσιάζονται είτε λόγω παλαιότητας και ανεπαρκούς συντήρησης, είτε λόγω της

ακαταλληλότητας των σωληνώσεων που στ ις περισσότερες περιπτώσε ις αποτελούνται

από αμιαντοσωλήνες. Πι:χ>βλήματα ιmάρxoυν στ ις Κοινότητες Αγγίστας, Παλαιοκώμης

και Συμβολής όπου όλο το δίκτυο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες, και

στις Κοινότητες κορμίστας, Μεσολακκιάς, Μικρού Σουλίου και στο σύνολο του

Δήμου Παγγαίου.

ΤΟ δίκτυο αποχέτευσης καλύπτει μέρος των CN<XγK(,Jv των οικισμών με εξαίρεση την

Πρώτη, τη Νέα Μπόφρ::χ, την ΚρηνίΟΟ. ΟΙ ιmόλoιπoι οικισμοί είτε δεν

εξυπηρετούνται καθόλου, είτε καλύπτονται από δίKΤUO σε ποσοστά από 20% ως

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Έ. & Ταμσυρίδσυ ε.
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95%. Το δίκτυο -εκτός από εξαιρέσεις όπου η ποιότητα είναι καλή- (Νέα Μπάφρ:):,

Παλαιοκώμη) είναι παλιό, ενώ η διάθεση των λυμάτων γίνεται Ci'Jεξέλεγκτα

συνήθως σε καντ ινά ρέματα. Μόνον ο Δ. Ελευθερούπολης είναι συνδεδεμένος κατά

το 80% με μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων.

3.3.3.3. Διάθεση απορριμμάτων

Ο κάθε ωΆ διcι€ιέτει τα απορρίμματα του χωριστά σε διαφορετική θέση πλησίον

των κοινοτήτων. Χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΆ) υπάρχει μόνον στο Δ.

Ελευθερ::>ύπολης που εξυπηρετεί το σίNON"J του πληθυσμού του.

3.3.3.4. 'Ι'δρευση

Στο Δήμο Ελευθερούπολης, το νη::ό επαρκεί το χειμώνα, όχι όμως και το

καλοκαίρι όταν σι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα αυτές ή να μην

μποι:ούν να καλυφθούν ή να καλύπτονται οριακά. Από εΡ:ι:ιτηματολ6για που

συμπλήι:::ωex:xν οι ίδιοι ΟΙ κάτοικοι των Δήμων, υπολογίστηκε πως το καλοκαίρι

απαιτούνται 3.000 πβ νερού επιπλέον. Η μέγιστη δυνατή παροχή του δικτύου που

εξυπηρετεί τον οικισμό εΙναι 4.750 πr για τον χειμώνα, και 7.650 πr κατά τη

θερινή περΙοδο. Το νερό που χρησιμοποιείται Xαρcα:τηρίζεται ποιοτικά καλό.

Στο Δήμο Παγγαίου, το νερό φ:::tίνεται να επαρκεί χειμώνα - καλοκαίρι και η

ποιότητα του κρίνεται ικανοποιητ ική. Η κατάσταση όμως του δικτύου είναι κακή,

με αποτέλεσμα να απαιτείται εξ' ολοκλήρου η ΑVΤΙKατάστασή του. Στο Δήμο

υπάρχουν πηγές που δεν χρησιμοποιούνται, επειδή χρειάζονται κα}.λιέργεια και

κατασκευή εξωτερικού δικτύου για τη μεταφορά του νερού στις δεξαμενές.

Στο Δήμο Ορφ::χνού, το νερό εΙναι ποιοτικά καλό, αλΝ.χ η κατάσταση του δικτύου

είναι μέτρια. Η μέγιστη δυνατή παροχή στους χειμερινούς μήνες είναι 1.800 πr

και στους θερινούς 6.500 πr η οποΙα όμως εΙναι αvεπαρκής.

Οι Κοινότητες ~της και Κρην[ΟΟς εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα «Γαλάζια

Νερ:»> ενώ όλες ο ι υπόλοιπες έχουν αυτονομηθεί ως προς τ ι ς υδρευτ ικές τους

ανάγκες. Γ'b'ρόλα αυτά, και για να στηριχθεί η λειτουργία του έργου, κάποιες

ήδη αυτονομημένες Κοινότητες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν νερό από το δίκτυο

των «Γαλάζιων Νερών».

Οι απαιτούμενες για υδρευτικούς λόγους ποσότητες νερού υπολογΙζονται βάσει

κάπο ιων παρ:χδοχών:

J
J

• Ο πληθυσμός, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογρ::χφής

αυξάνεται κατά 75% τη θερινή περίοδο (Ιούλιος, Αύγουστος).

(1991) ,

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΓΑ: Δαμουλάχη Έ. (, Ταμουρίδου Ε.
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• Γίνεται δεκτή μία βασική ποσότητα 320 lpcd για τη χειμερινή περίοδο

(OKτώβΡΙOς-ΦεβΡOUΆριoς) η οποία λόγω της καλής κατάστασης του δικτύου

πρoσαuξάνει κατά 20% και φτάνε ι τα 380 lpcd.

Κατά τους υπόλοιπους μήνες, γίνεται δεκτό ότι ποτίζονται :κήποι και φυτώρια

συν μιας πι:χχχχύξησης της τάξης του 50% λόγω ξηρότητας της περιοχής. Έτσι, η

ΣUΝOλΙKή παροχή ανέρχεται στα 625 lpcd. Εξαιρείται βέβαια το Ροδολίβος, του

οποίου οι ανάγκες είναι 580 και 955 lpcd αντίστοιχα για τις δύο περιόδους,

λόγω κάπο ιων αγρ::nοβΙΟ1 εχν ικών μονάδων.

3.3.3.5. Άρδευση

Το νει:Ό που διατίθεται οπό τις διάφορες πηγές δεν είναι αρκετό, γι' αυτό

άλNιχJτε και οι αρδευόμενες καλλιέργειες δεν είναι αυτές που έχουν μεγάλες

απαιτήσεις σε νερό, αλNJ. αuτές που οπαιτούν μικρές ποσότητες νερ:Jύ (καπνός,

δέντι:χχ). ΟΙ πηγές άρδευσης είναι είτε επιφ:xvειακά νερ:), δηλαδή ποταμοί,

όμβρια και νερ:) χειμάρρ'..Ν, είτε υπόγεια τα οποία εξάγονται με κοινοτικές

γεωτρήσεις καθώς οι ιδιωτικές είναι πολύ περιορισμένες. Οι κοινοτικές

γεωτρήσεις συνοδεύονται οπό δίκτυα που οδηγούν το νερ6 σε καλλιεργούμενες

εκτάσεις. Επίσης τρεις κοινότητες (Ν. Σερρών) διαθέτουν μικρ:) φράγματα με τα

οποία συΜέγουν επιφ:xvειακά νερ:).

Στο Δ. Παγγαίου, η άρδευση γίνεται από 11 γεωτρήσεις με αρδευτικό δίκτυο 15

χλμ. Στο Δ. Πιερέων, η άρδευση γίνεται από 24 γεωτρήσεις (παρ:JXή 2.513 m3

νερ:Jύ). Το δημοτικό διαμέρισμο: EλεVΘερ::>ύπoλης αρδεύεται από 30 γεωτρήσεις

(παρ::>χή 4.795 m3 νερ:Jύ). Στο Δ. Οι:χι:ανού αρδεύονται μόλις τα 30.000 του

δημοτικού διαμερίσματος από αρδευτικό δίκτυο και 43 γεωτρήσεις (Πcxρ:JXή 4.225

rrr νερ:Jύ) .

Στο Δήμο Αμφίπολης σημαντικό ποσοστό αρδεύεται είτε από το Στρυμόνα, είτε από

τις πηγές της περιοχής, είτε από ιδιωτικές γεωτρήσεις. επιπλέον, στην

Κοινότητα Παλαιοκώμης υπάρχει κοινοτικό δίκτυο της δεκαετίας του 1960 και μια

κοινοτ ική γεώτρηση του 1990. Υπάρχουν μελέτες για επέκταση του δικτύου και

για την κατασκευή αντλιοστασίου (για άρδευση επιπλέον 1.800 στρ.). Τέλος,

υπάρχουν προοπτικές για επέκταση εφόσον υπάρχουν πηγές στην περιοχή Μπράχωντα

και Αγιάσματα.

Στο Δήμο Κορμίστας, η άρδευση γίνεται από κοινοτ ικές και ιδιωτ ικές

γεωτρήσεις, καθώς και από τα ποτάμια Αγγίτη και M:wρ:Jπόταμο (Κ.Αγγίστας) μέοο

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Έ. & Ταμουρ[δου Ε.
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φι::αγμάτων και δικτύου καναλιών. Ειδικά στις Κοινότητες Ν. Μπάφι:ας και

Ηλιοκώμης χρησιμοποιείται το νερό της ύδρευσης.

Στο Δ. Πρώτης χρησιμοποιούνται τα νει:;ά από τον Αγγίτη και από άλλες πηγές που

μέσω φι::αγμάτων και ταμιευτήρων διοχετεύονται στις καλλιέργειες. Γεωτρήσεις

δεν υπάρχουν παρ& μόνο τρεις στην Κοινότητα ~της

Ο Δήμος Ροδολίβους αρδεύεται απ' ευθείας από τον Αγγίτη ποταμό και από

κοινοτικές γεωτρήσεις. Στην Κοινότητα Μ. Σουλίου ιmάρxει και ένα φρ:):γμα που

συγκεντρώνει επιφανειακά νερ&.

3.3.3.6. ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

Ο αριθμός των μετρητών KατανάλuχJης ηλεκτρικής ενέργε ιας που είναι

εγκατεστημένοι στην περιοχή φ:χίνονται στον παρ:χκάτω πίνακα.

Πίvαxας 3.2.: εγκατεστημένοι μετρητές KατΑVΆΛΩΣΗς ηλεκτρικού ρεύματος

lG)I ΔfMJI
ΟΙΚΙΑΙ«Ε 8ICM/I<I:E "'=ΙImPΓrn:Σ ΕΜΏΡ:ιια:

Δ. Αμφίπολης 1.430 11 259 28 36

Δ. Κορμίστας 1.341 26 249 69 35

Δ. ~της 893 39 150 23 28

Δ. Ροδολίβους 1.136 40 152 23 38

Δ. EλεUΘερJύTΊoλης 3.364 147 946 116 -

Δ. ~υ 3.344 345 542 18 89

Δ. I'b:yγatou 2.234 84 419 56 -

ΣYNJί'ΊD 7 ΔΙΜ'Ν 13.742 692 2.717 333 226

!J!J::i!j: Ιδία επεξεργασία

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που καταναλίσκονται σήμερ:χ στην περιοχή είναι

η ηλιακή ενέργεια και η βιομάζα. Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για την

παρ:χγωγή Θερμού Νερού Χρήσης σε κατοικίες της περιοχής με την χρήση ηλιακών

συλλεκτών. Στην Επαρχία ΦuλλίδOς, το 17% των κατοικιών διαθέτει ηλιακό

συλλέκτη -ποσοστό που ξεπερνάε ι τον εθν ικό μέσο όρο (15%). Ως βιομάζα

αναφέρεται η καύσιμη ξυλεία, η οποία καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης της

περιοχής μελέτης και προέρχεται κυρίως από τις δασικές εκτάσεις του Παγγαίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως παιΧχ το γεγονός ότι ανά δεκαετία ΣΥVτάσσεται ειδικό

πρόγρ:χμμα υλοτομίας, δεν εqχ:φμόζεται μέχρι σήμερ:χ σχέδιο συστηματ ικής

αποΨίλωσης του δάσους. Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι προχωρούν στην κατά βούληση

υλοτομία και συλλογή ΟΟσικών υπολε ιμμάτων, τα οποία δεν καταγρ:)φ:)νται.

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. " Ταμουρίδου Ε.



CΌoν αφ::>ι:ά στ ις τηλεπικοινωνίες, στην περιοχή δεν υπάρχουν αιτήσεις σύνδεσης

που να εκκρεμούν.

Στο Νομό Καβάλας λε Lτουργούν:

1. Δύο καταφύγια: του Στ. Χατζηγεωργίου (1.760 μ.) στη βορειοδυτική πλευr:ά

της κοιλάδας, και στη θέση «Βλάχικα Καλ.ύβιco) (1.550 μ.) το καταφύγιο

«Πεταλούδω).

2. Το Δασικό Χωριό στα όρια του Δ. EλεUΘερoύπOλης.

3. Στο Δ. Ελευθερούπολης υπάρχουν δύο ξενοδοχεία.

4. Στο Δ. Oρj:ανoύ υπάρχουν 3 ξενοδοχε ία (150 κλίνες) και άNν::i. 21 τουριστ ικά

καταλύματα (104 κλίνες) ~ς και 2 campings με δυναμικότητα 229 θέσεων.

3.3.3.7. Τουριστικές Υποδομές

Τα έργα που υπάρχουν ολοκληρ:.:ιμένα (ή όχι) στο Νομό Σερρών είναι:

1. Ένας ξενώνας σε άριστη κατάσταση στην Κοινότητα Πρώτης ο οποίος μπορεί να

φιλοξενήσει ως 18 άτομα (έτος κατασκευής 1970) .

2. ΤΟ καταφύγιο του σρε ι βατ ικού Συλ/6γου Γ1ρ:ι.Jτ έων Θεσσαλονίκης στη θέση

«MrιOυγαντίνα» σε anόσταση 17 χλμ. aπό το χωριό και 6 χλμ. από την Ιει:ά

Μονή θείας Ανάληψης. Η κατασκευή του ξεκίνησε πριν από 15 Χι::όνια, α».ά

σταμάτησε πριν oλoκλη~εί.

3. Το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Ροδολίβους, το οποίο επίσης δεν έχει

ολοκληρ:.;ιθεί, αΝ.ά. είναι σε θέση να φιλοξενήσει επισκέπτες.

4. Ένας ξενώνας στο Δ. Ροδολίβους, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζεται από το

Σύλ/ογο Κυριών και Δεσποινίδων, α).Μ έχει σταματήσει στο στάδιο του

μπετόν.
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J

3.3.4. Χωριχή :κατανομή δι::αστηριοτήτων (χρήσεις γης)

Οι χρήσεις γης ανά αΓΆ' και Νέο Δήμο σε συνδυασμό με το βαθμό ορεινότητας

αυτών (ορεινός-ημιορεινός-πεδινός) φαίνονται ΑVαλυΤΙKά στον πίνακα 3.3 και

στον χάρτη 3.4. Το άθροισμα των εκτάσεων των αΓΆ που περιλαμβάνονται στην

ευρύτερη περιοχή μελέτης (8 Νέοι Δήμοι) είναι συνολικά 904.600 στρέμματα.

Όπως ι.ι:αίνεται και από τα ΑVτίσΤOΙXα ποσοστά, η γεωργική γη καταλαμβάνει τη

μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή μελέτης (ποσοστό 38,37%). Σύμφωνα με τα

στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν το 19,38% της περιοχής

(175.300 στρ.), ποσοστό πολύ πιο χαμηλό από το πρ:::rγμαΤΙKό. Αυτό οφείλεται στο

ότ ι οι δασικές εκτάσεις καταχωρούνται ως βοσκότοποι, τόσο λόγω της μοι:φής

τους (χαμηλοί θάμνοι) όσο και λόγω της χρήσης τους (βοσκήσιμη ύλη για τα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Έ. " Ταμουρίδσυ Ε.
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Νέα ΜπάφΡα

.ΚΑβΑΜΣ
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ιz-niίίϊi

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛιΑΣ

Τμήμα Μηχανικών XΩρoταξ!aς

& Περ,φεριιακής Ανάπτυξης

Διπλωματική φΥασ'α:

Χωροταξικός σχεδιασμός

στο nayyαfo - Προοπτική
.."α μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη

στον ορεινό χώρο

Δαμουλάκη Έφη ΧΑΡΤΗΣ 3.4
Τα υρlδοο Eλlζα

ΚΑΛΥΨΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CORINE
Διαια~c:wiνη c.:Jrική ~rpη

~άι;~ε~ζιίNις

ΧώρΟι ι.ξ6ρuξηι; oρuκnίN

Mη~~ηyη

Mσtιμa oρδw6μινη γη

",""",,,<
E.λι:ιιWνις

IUν6ιπ::ι (IIJ(J1fμnaK~ιoς

Γιι.ιρvlf'ή γη μι OtJICIV1*CC;
JΚTάouι;~Ρλόσ'τησης

Γιωρyoδaoιdς mριoxtς-

tιάσoι; πλαnιφuλλων

Δbooι;Kω~

MIΙCΤΌ~

Φιισιιιο/ jkxn::όTcnoι

eιvιOl ΚΟΙ Xιρoότonoι

Σιιληpoφιιλλιιcή βλ6στηοη

Mιταβαn(Ις lSoσώ&ιι;-θαμνώδEιι;

mό<n<

Παραλfιι;. αμμόΛοφοι, αμμouδιιι;:

ΕκιόΟ'ιιι; μι αραιή βλδστηαη

ΑnoπφρωμΙνιι; uτόσcις

ΑλιικΙι;:

pot( uM1WV

_ E~ι; πoπιμiιν..-
Βόλος, ΣεmέμβΡlος 1999
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κτηνοτροφικά ζώα). Έτσι, το μεγαλΟτερο μέρος των βοσκοτόπων, οι οποίοι και

KαταλαμβάvoVΝ το 35,44% της συνολικής έKΤCΙΙUΗς, ανήΚΕΙ στις δασικές εκτάσεις.

Από το σύvoλo των βοοκοτόπων, το 8% είναι ιδιωτικοί. Οι οικισμοί

αvτιπρoσωπεOouν Π<XJOσΊό 3,78% επί της επιqnvειας της διοικητικής περιοχής,

~ οι υδόπινες επιφάνειες μόλις το 1,16%.

τον Πί\.αΚα, πως τα μεΥιαλύτει:α ποσοστά

εκτάσεις και περισσότε~ς βοσκότοπους.

!1ι::φατηρo(JμE: από

εκτάσε ις έχουν

καλλιεργούμενες

οι πεδινοί σrΆ, ενώ οι ημιορεινοί

σε καλλι εργo(rμενες

έχουν λ ι γότερες

Τα δάση εμq:αv ί ζουν

]
υψηλά ποοοοτά στις ορεινές και σε κάποιες ημιορεινές περιοχές. Jbλλές

ημιορεινές περιοχές έxoυv πολύ μ(yQλες εκτάσεις βοσκοτόπων και σχεδόν

μηδενικές εκτάσεις 0Οα.:Ν, γεγονός που προβληματίζει σχετικά με το θεσμικό

καθεστώς πολλών δασιΚΏV εκτάσεων.

TέλDς, στον Πίνακα 3.3. φ::χίνεται και η σχέση των χρήσεων γης στην περιοχή

μελέτης, με τις αντίστοιχες χρήσεις στο σWoM των δύο NoμΩV. Δεδομένου ότι η

περιοχή αnoτελει το 14,88% της έκτασης των δύο NoΜΏv, μπορούμε να πούμε πως

τα αvτ ιστοιχα ποσοστά ό~ τωv χρήσεων KUΜΑινονται στο ίδιο επίπεδο με

εξαιρεση τους βcχJκόΤOπα.ις με ποοοστό επί του συνόλου πολύ με'y'CXλύτεΡO (26%).

Π(ναχας 3.3.: Κατανoμiι τωv εxτάσεωv των Ν.Δ. της Π.Μ. σε χρήσεις γrις (1991)

!!!rf!j.~ΕΣΥΕ, 1991

1991 ",ΟΙ ΔΗΜΟΙ Ι:ΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΙ: θΟι:κοτοποι ΔΑΙ:Η ΛΟΙΠΑ

ΟΤΑ έκταση ,
'ου extaOlI ,

'ου extaoq ,
,ου έχταση ,

'ου

Δήμοu Δήμοu Δήμοu Δήμοu

Δ. ΑμφΙπολης 94, Ο 35,1 37,Η: 34,1 36,3' 21,4 22,8% 3. , 3,6\

Δ . ΚορμΙατας 74,4 41,4 55,6% 16,7 22,4' 13,7 18,4\ 2,' 3,5\•
~~

Δ. Πρώτης 79,3 41,9 52,8\ 29,5 37,2' 3,7 4,7% ',5 5,7'

Δ. Ροδολ(ρους 106,0 49,3 46,5\ 42,5 40,1\ 9,0 8,5\ 5.3 5,0\

Δ. Ελtvθ!nολης 125,6 45,2 36,0\ 59,3 47,2% 12,8 10,2\ 8.' 6,7\

"
Δ. Ορφανον 200,9 66,3 33,0\ 84,7 42,2\ 35,4 17,6\ 14,4 7,2\

•• Δ. ΠαγΥα[ου 79,7 36,1 45,3\ 16,9 21,2\ 18,4 23,1\ 8.' 10,8\

~~ Δ. Πιιρiωv 144,7 31,8 22,Μ: 36,9 25,5\ 60,9 42,1\ 15,3 10,6\

εyNQΛO Π.Μ. 904,6 341,1 38,4\ 320,6 35,4\ 115,3 19,4\ 62,5 6,9\

• στο αVvoλo Νομών

κaρoiλας-I:ιρρών 6079,1 5,1\ 5,3\ 2,9\ 1,0\

• ,πΙ του auvόλou ,..
αντ Ιστοιχων ιl<τά.σιωv

14,88\ 2256,2 15,4\ 1910 26,0\ 1233,S 14,2\ '" 10,0\

στους 2 Νομούς

.

J

Ι

J

ΔΙΠM:l-fAΤΙΚΗ εΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Σ. , Ταμουρίδου Ε.
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Διιάγρorμμ:x 3.1

Ποσοστιαία κατανομή χρήσεων γης

στους Ν.Δ.

7%
8Καλλιέργειες

'" 39%

"- 8Βοσκότ0110 ι

Δ&οη

Λοιπά
35%

J1rιYή: Aπoypaφιj ΕΣΥΕ, 1991

Σχετικά με το δασικό σύμnλεγμct του Παγγαίου, αυτό περιήλθε στο Ελληνικό

Δημόσιο από το Οθωμανικό Κj::ότOς σύμφ:ι.wα με την συνθήκη του Βουκουρεστίου το

1915. Σήμερχ η περιοχή ιδιοκτησιακά ανήκει ως επί των πλείστων στο Ελληνικό

Δημόσιο και χαρ:χκτηρίζεται δημόσια δασική. Οι μη δημόσιες δασικές εκτάσεις

είναΊ ελά'χ.ιστες και ανήκοιΝ στις Κοινότητες Μεσολακκιάς, Αμφίπολης και στην

Ιερ:Χ Μ::>νή Εικοσιφ::>ίνισαχς (Ν. Σερρών).

Dίναmς 3.4.: Δι:χσικές εκτάσεις Dι:xyγαίoυ

ΠEPIDXH >fIOIHΣIEΣ:ιw:II<EΣ: 0IHΣIEΣ:ιw:II<EΣ: ΣΥΙΟ\Ο

!li\m\I'" """"""" (IIa) """"""" (Ha)
Ν. ΣΣm1N 1.346,671 11.760,00 13.106,671

Ν. """"""" 517,990 19.467,21 19.985,200

ΣΥΙΟ\Ο 1.864,661 31.227,21 33.091,871

!!!lY!J: ΔCΙΣCΨXε[o Σερp(iJν (1996) - tJι:DαρXε[o Fαβάλας (1998)

Οι δασικές εκτάσεις (31.745 Ha) καταλαμβάνοιΝ τις βόρειες, βορειοδυτικές,

δυτικές ως και τις <ΧΙΧ:Χτολικές και νότιες κλιτείς του Ibγ'yαίoυ Όρους. Το

βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα τους είναι εντός των ορίων του Ν. Σερρών, ενώ το

νότιο - νoτια::wατOλΙKό εντός του Ν. Καβάλας. Οι δημόσιες εκτάσεις του αro-ΙKOύ

συμπλέγμχτος υπάγονται διοικητικά, δικαστικά και δασ"ικά στους παι::ακάτω

φορε ίς:

ΔII1JI.αw1ATIIσi ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. " Ταμουρίδου Ε.
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Πίναιcας 3.5.: 'Υπαγωγή δασικών ειc'tάσεωv Παγγαίou σε είδος φορέα

Φα/ΕΙΣ Ν. Σ:ΕΡΙαΙ (11.760 Ha) Ν. """"""" (19.985 Ha)

ΔIDII<H'l'D<DI Δ. Ροδολίβους Δ. EλεUΘη:::oVπoλης

Κ. Ηλ.ιοκώμης Κ. O:ρρwίoυ, Κ. rαληψoύ,

Κ. Κορμίστας Κ. Ποδοχωρίου, Κ. ΠN:πΑVΌτoπoυ,

Κ. Μεσολοοαι6ς Κ. MεOOΡOmΊς, Κ. MJuσθένης,

Κ. Μ.Σουλίου Κ. Nικήσιαvης, Κ. rεωργιανής,

κ. Ibλαιoκώμης Κ. Δlι,)ματ ίων, Κ. Μελισσοκομείov,

Κ. ~της Κ. Αυλής, Κ. XρvOOKάστρου ,
Κ. Γbλαιoχωριoυ,

Κ. Αντ ιφιλίmτων, Κ. Κηπ(ων

ΔAΣ:mJI Δασαρχείο Σερρών ΟΟσ:χΡχε (ο Καβάλας

Δ ι εΎΘUΝΣΗ t:D.ι::ιSN ΣεpρW Δ l εΎΘUΝΣΗ oo.σiιν Καβάλας

Δ/νση Δασών Περιφ. Κ. Μ:ι:κεδονίας Επιθεώρηση 00diN Περιφέρειας

Επιθ/ση Δασών Περιφ. Κ.Μ:χκεδονίας Ανcn.Μ::αι::εδονίας - θρ:)κης

ΔIΚAΣ:Tn<DI Πταισματοδικείο ΡοδολΙβους Ειρηνοδικείο Eλεuθεpoύnoλης

Πρωτοδικείο Σερρών Πj:xιJτoδΙKείO Καβάλας

Εφετείο Κομοτηνής

ΟΙΝΝ:ΜΙ><ΟΙ Οικονομική f.q:Όρία κω Δημόσιο

Ταμείο fb:γγαίoυ (fλεuθη:x>ίmoλη)

~: Ιδία επεξεpyaσία

Η συνολική δημόσια έκταση του δάσους κατανέμεται κατά μορφές εOOφ::lπoν ικής

εκμετάλλευσης ως εξής:

Π(ναιι::ας 3.6.: καταvoμή δασιιcώv εxτάσεωv lCατά μορφή εδoιφcn:NιιαΊς ειψετΆΛΛΕUΣΗς

MJPΙEΣ F.ΔAfιOI:Dmα/Σ
Ν. Σ:mQ/'DΣΕΡ",", Ν. Ι<ΑΒΑΙ\ΑΣ

E!<METAl\I\EYΣIIΣ

ΔημΟΟια fuαχ1κεπής έκτοοη 7.536,00 57,50% 3.262,90 16,33% 10.798,90 32,63%

Μη δημΟΟια 1.346,67 10,27% 517,99 2,59% 1.864,66 5,63%

Μερικώς ΟΟσοσκεπής 1.382,00 10,54% 1.399,80 7,00% 2.781,80 8,41%

I\rμνή έκταση 2.018,00 15,40% 6.579,13 32,92% 8.597,13 25,98%

Άγσvες εκτάσε ις 605,00 4,62% 5.734,43 28,69% 6.339,43 19,16%

Καλλι ερΥούμενες εκτάσεις 219,00 1,67% 755,20 3,78% 974,20 2,94%

Αυτοτελείς αγροί εντός <ου 0,00 0,00% 1.735,75 8,69% 1.735,75 5,25%

δασι κού σuμnλέγματoς

Σ:YID\D 13.106,67 100,00% 19.985,20 100,00% 33.091,87 100,00%

!JillΊΊ: Δaα:::tpxείo Σερρ{>ν (1996) - Δαχ:χρχείο Καβάλας (1998)

ΑναλυΤικά για κάθε Νέο Δήμο της ευρύτερης περιοχής του Παγγαίου, οι χρήσεις

διαμορφώνονται ως εξής (βλ. Χάρτη 3.4):

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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-{:{ Δήμος Αμφ ί πολης

ΑμφίποΝΊ: Τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι (13.800 στρ.). Οι

δασικές εκτάσεις της κοινότητας που καλύπτονται από αείφυλλα - πλατύφυλλα,

δηλώνονται ως βοσκότοποι λόγω της χρήσης τους για βόσκηση, και επομένως δεν

αποτελο.ύν ξεχωριστή κατηγορία.

Μεσολακκιά: Τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβόνοl.Ν οι βοσκότοποι που εκτείνονται

σε δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα η ΟΟσική κάλυψη να είναι στην

πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη aπό αυτή που q:::αίνεται στον Πίνακα.

Παλαιοκώμη: Περιλαμβάνει στα όριά της μεγάλη έκταση, το μεγαλύτερο μέρος της

οποίας καλύπτεται από αγρούς. Πολύ μικρ6 τμήμα από τα βοσκοτόπια είναι

ορεινό, ενώ το μεγαλύτερο είναι πεδινό.

* Δήμος Κορμ ί στας

Ηλιοκώμη: ΤΟ σύνολο των βοσκοτόπων εκτείνονται σε δασικές εκτάσεις, με

αποτέλεσμα η έκταση των δασών να είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντ ίστοιχη

τιμή που ~ίνεται στον πίνακα.

Κορμίστα: Η έκτασή της είναι μοιρασμένη στις τρεις μεγάλες κατηγορίες χρήσεων

γης: αγροί (38,3%), βοσκότοποι (29,8%), δάση (29%).

Νέα Μπόφρα: Καλύπτεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό (93,22%) από αγρούς. Σύμq:χ.:ινα με

τα στοιχεία του Τμήματος Toπoγιn:ρήσεων και Κτηματολογίου Σερρών, μαζί με την

Κοινότητα Ηλιοκώμης έχουν κοινό αγρόκτημα.

Συμβολή: Η συντριπτ ική πλε ιοψηφ ία της έκτασής της καλύπτ ετα ι από αγρούς

(89,8%) •

* Δήμος Πρώτης

Αγγίστα: Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελούν το 72,7% της συνολικής έκτασης

του σrA, ποσοστό από τα υψηλότερα στην περιοχή μελέτης. Η κοινότητα είναι

πεδινή με αποτέλεσμα να μην έχει ορεινά βοσκοτόπια και δασικές εκτάσεις. Η

βοσκή ασκείται σε πεδινές, κοινόχρηστες, χέρσες εκτάσεις 3.600 στρ. ενώ η

δασική έκταση αναφέρεται σε &Χσύλλια κων0φ6ρων που έχουν δημιουργηθεί με

ανα&Χσώσεις κοντά στον οικισμό.

Κρηνίδα: Η κοινότητα είναι πεδινή με αποτέλεσμα να μην έχει ορεινά βοσκοτόπια

και δασικές εκτάσεις. Η βοσκή γίνεται στις πεδινές εκτάσεις ενώ τα 3.600 στρ.

δάσους αναφέρονται σε ένα άλσος κωνοφόι:χ.:ιν που έχει δημιουργηθεί με ΑVΑOOooση

κοντά στην Κρην ί &Χ.

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. {. Ταμουρίδου Ε.
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Πρώτη: Από συνολική έκταση 39.400 στρ. το μεγαλύτερο ποσοστό είναι βοσκότοποι

που εκτείνονται στον ορεινό όγκο του Παγγαίου, και που αποτελούν τις ΟΟοικές

εκτάσεις της κοινότητας. Οι γεωργικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν ποσοστό

40,36%.

* Δήμος Ροδολ ί βους

Δόμιρος: Η Κοινότητα έχει τελευταία σwενωθεί με τον Δήμο Ροδολίβους, α»ά.

επειδή τα στοιχεία της ΕΣΥΕ τη θεωρούν ως ξεχωριστή ενότητα, εξετάζεται

μεμονωμένα. Ως πεδινή κοινότητα καλύπτεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις και

σε μικρ6τερο βαθμό από βοσκοτόπους.

Ροδολίβος: Ο Δήμος έχει στην πρ:χγματ ικότητα μεγαλύτη::ο αγρόκτημα που πρ;:>ήλθε

από έν<ι.χ:Π] με την Κοινότητα Δομίρου. Και εδώ οι ωσικές εκτάσεις είναι πολύ

μεγαλύτερες από την τ ιμή που φ::::ι:ίνεται στον Πίνακα.

Μικρό Σούλι: περιλαμβόνει μεγάλη έκταση στα διοικητικά της όρια, όπου οι

αγροί καταλαμβάνουν τη μισή περίπου έκταση. Και εδώ οι περισσότερες ΟΟσικές

εκτάσεις είναι δηλωμένες ως βοσκότοποι.

* Δήμος Ελευθερούπολης

Αμισιανά: Ημιορεινή μικρή κοινότητα που καλύπτεται κυρίως από WΑΛΛιεργoύμενες

εκτάσεις και από βοσκότοπους.

Αντιφίλιπποι: Η έκταση καλύπτεται κυρίως από καλ/ιεργούμενες εκτάσεις

(48,11%) και από βοσκότοπους (36,79%).

Ελευθερούπολη: Κατέχει από τα μεγαλύτερ::χ αγροκτήματα στην περιοχή μελέτης

(49.200 στρ.). Είναι ημιορεινός Δήμος και το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής του

καλύπτεται από βοσκότοπους (31.200 στρ.) σε ποσοστό 63,41%, ενώ οι

καλλιέργειες καταΝαμβάνουν το 26,31% της επιφάνειας.

Κηπιά: Καλύπτεται κυρίως από αγρούς και βοσκότοπους και σε μικρ6τερο ποσοστό

από δασικές εκτάσεις.

Κοκκινόχωμα: Είναι ημιορεινή κοινότητα με σημαντικές εκτάσεις αγρiΝ και

βοσκοτόπων.

Χρυσόκαστρο: Έχει μικρό αγρ6Kτημcι: σε έκταση που καλύπτεται κυρίως από ΟΟσικές

εκτάσε ις (69%).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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* Δήμος Ορφ::χνού

Ακροπόταμος: Εί'JCl'Ι ορε Lνή κο Lνότητα και καλύπτεται κυρίως από δασικές

εκτάσε ις.

Γαληψός-ποδοχώρι: Η έκταση, - όπως φ:)'ίνεται και από τα αντίστοιχα ποσοστά,

καλύπτεται κυρίως από βοσκότοπους. Οι κοινότητες είναι ημιορεινές και η

απουσία 000 Ι κών εκτάσεων υποδηλώνε ι 6τ ι μέρος τους ε ίναι δηλωμένο ως έκταση

βοσκής.

Κάρuαvη--oι:x,ιόνιo-o.pρύνιo:Το μεγάλο ποσοστό αγρών, καθώς και η απουσία δασικών

εκτάσεων, δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι ΚΟινότητες είναι πεδινές.

* Δήμος Παγγα ίου

Γεωργιανή: Το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργείται ενώ κατά το 18,75% καλύπτεται

από δά.σος. Σημαντικό ποσοστό (10%) cφJρ;:x στους οικισμούς.

Νικήσιανη: Έχει μεγάλης έκτασης αΥρ6κτημα (35.400 στρ.) και με βάση τα

ποσοστά, το 42% καλύπτεται από αγρούς ενώ έχει και σχετικά σημαντικό μέγεθος

δασικών εκτάσεων (7.900 στρ.)

Παλαιοχώρι: Περίπου το μισό της έκτασης καλλιεργείται, ενώ σε ποσοστό 28,09%

καλύπτ ετα ι από δάσος.

* Δήμος Π ιερέων

Αυλή: Το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από βοσκότοπους (59,34%) ενώ οι

καλλιέργειες καλύπτουν σχετικά μικρ:) μέρος του αγροκτήματος (17,58).

Δωμάτια: ΤΟ έδαφος είναι ημιορεινό και καλύπτεται κυρίως από δάοος (60,2%)

και έπειτα από αγρούς.

Μελισσοκομείο: Έχει μικρό αγρ:)κτημα σε έκταση που καλύπτεται κυρίως από

ημιορεινούς βοσκότοπους (57%).

Μεσοροπή: Καλύπτεται κυρίως από βοσκότοπους και μάλιστα ιδιωτ ι κούς, και από

δάσος έκτασης 8.900 στρ. (32,25%).

ΜουσΘένη: 'Οπως και η Μεσοροπή, είναι και αυτή ορεινή Κοινότητα και το

αγρόκτημά της καταλαμβάνεται κυρίως από δάσος (65,52%).

Πλατανότοπος: καλύπτεται κυρίως από δασικές εκτάσεις (15.000 στρ.)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρ{δου Ε.
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Συγκρούσεις χρήσεων γης

Οι ιδιοκτησίες των ιδιωτών ΠΡOήλΘΑV είτε από τις διανομές του ελληνικού

κρ:Χτους (KυpίUΧ; σε πρόσφυγες και ντόπιους ακτήμονες), είτε είναι παλιές

ιδιοκτησίες από τα χρ6νια της Τουρκοκρ:χτίας. Με την πάρ::>δο του χρόνου, το

μοντέλο αν6τιτυξης της γεωργίας που ειΡ:φμόστηκε σε εθνικό επίπεδο απαιτούσε

συνεχή επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Δεδομένου του μικρού μεγέθους των κλήρ:.:ιν σε συνδυασμό με τη μηχανοποίηση της

γεωργικής παΡχγωγής (τρακτέρ μεγάλης ιπποδύναμης), αναπόφευκτα οδήγησε τους

παρχγωγούς στην καταπάτηση δημόσιων εκτάσεων, οι οποίες συνήθως είναι

βοσκότοποι. Σε αυτό ΣUΝτέλεσε και το γεγονός ότι η κτηνοτροφία είναι μία

δΡ:χστηριότητα που συνεχώς συρρικνώνεται. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε

διαφορετικό βαθμό σε όλες τ ις κοινότητες και ορισμένες επιβάλλOΥV μικι:ά

πι:;όστιμα στους καταπατητές. Επειδή, όμως, αυτές οι καταπατήσεις έγιΝΑV

αυθο:ίρετα είναι λογικό να δημιουργούν προβλήματα και αντιδΡ:χσεις.

3.3.5. Υφιστάμενη χρήση του χώρου για αvΑΨUΧή

3.3.5.1. Δασικό Χωριό Παγγαίου

Το Δασικό Χωριό Παγγαίου έγκειται στις ενέργειες για ήπιες μΟΡρές αναψυχής

και τουρισμού. Το έργο αναφέρεται στη δημιουργία αγροτοτουριστι κών

καταλυμάτων σε μια περιοχή εξαιρετ ικής θέας σε υψόμετρο 920 μέτρων και εντός

των ορίων της περιοχής ΝΑΤυΡΑ 2000. Με τα προγι:άμματα ΙΝΊΈRREG, LEADER Ι & ΙΙ

δημιουργήθηκαν 40 κλίνες καθώς και ένα σαλέ Ο11ό φιλανδική πεύκη και το έργο

OλOκληρ:Jνεται στα πλαίσια του ΠΡOγr:άμμαΤOς LEADER ΙΙ με 45 επιπλέον κλίνες

από τα ίδια υλικά. Ο φορέας υλοποίησης είναι η Δημοτική Ξενοδοχειακή

Επιχείρηση Δήμου ΕλευθεροίΠΊοΝ]ς.

Το έργο αποβλέπει στην τόνωση της επισκεψιμότητας της περιοχής που, εκτός Ο11ό

εξυπηρέτηση σχετικά με το χιονοδρομικό κέντρο Παγγαίου, μπορεί να αποτελέσει

πόλο έλξης και ανάπτυξης και πλείστων ΆΛΛwv αγροτοτουριστικών ενδιαφερόντων.

Το Δασικό Χωριό βρίσκεται στο μέση της διαδρομής του οδικού άξονα

ΕλευθεροίΠΊοΝ]ς- χιονοδρομικού κέντρου, 12 χιλιόμεη:::α Ο11ό την ΕλευθερούποΝ]

και 16 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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3.3.5.2. Περιηγητικά μονοπάτια

Με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής

και περιήγησης, το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας, το Υπουργείο Γεωργίας και η

Αναπτυξιακή Εταιρ[α Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας (ΑΕΝΑΚ) vπέγp::ιψx'J

ΠΡOγρ::q..ιμαΤΙKή σύμβο:ση για τη μελέτη και αποπερ::ιτωση των παι:ακάτω μονοπατιών

(βλ. Χόρτη 3.5),

::; «Κρυονέρι - Κάστρο - Παλαιοχώρι» (Α Γ T1 )

Η αφετηρία βρ[σκεται στη θέση «Κρυονέρι», σε μικρή απόσταση από τον οικισμό

του Παλαιοχωρίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η πορεία γ[νεται μέοο από

ένα μι.χχΧ"ίκό βλάστησης ως το τέλος του μονοπατιού, όπου υnάρxει το Βυζαντινό

Κάστρο του f1αN::(ιoχωρίoυ.

::: «Χορτοκόπ l - Κάστρο» (Α 2- Τ2 )

Ξεκινάει σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Χορτοκόπι κοντά στο μοναστήρι και

οδηγεί από το Ακροβούνι πρ::>ς 10 εσωτερικό του Παγγαίου στη θέση <<'MXrt».

;~ «Αρχαιολογικός χώρος - Δύο Βρύσες» (Α Γ Τ3 )

Η αφετηρία XωρJθετε[ται δ[πλα α/1ό την παλαιοχριστιανική βασιλική ανάμεαχ α/1ό

τους οικισμούς Κηnιά και Ακ,α)βούνι, και το μονοnάτι διέρχεται α/1ό τον

αρχαιολογικό χώρο «Ιερό Ήρ.χ::i Αυλωνείτη» μέοο σε ένα μοοα"ίκό βλάστησης και

κατά μήκος κορυφογιχψμών με α/1εριόριστη θέα. Καταλήγει στον οργανωμένο χώρο

ΟΟσ ι κής ανοψυχής «Δύο Βρύσες».

;: «Μουσθένη - Κάστρο» (Α Γ Τ4 )

Διέρχεται μέαχ α/1ό το ΟΟσικό οικοσύστημα και καταλήγει στη θέση <d'αYλL» στο

Βυζαντινό Κάστρο (αρχαία και βυζαντινή aKpόnoNΊ).

~:- «Κεντρ ικός δρόμος Παγγα[ου - Ασημότρunες» (Α 5- Τ5)

Ξεκ ινάε ι α/1ό 10 δρόμο που οδηγε ί στη θέση <<ΜΧΤ ι» και μέοο α/1ό ΟΟοομένες

nλαγιές, ρεματιές και θέσεις θέας, καταλήγει στη θέση <<Ασημότρunες» (UΨόμετΡO

1.400 μ.).

* «Κεντρικός δρόμος Παγγα[ου "Τούζλα» (Α 6- Τ6 )

Η αφετηρία βρ[σκεται στην καρδιά του ~υς και καταλήγει σε χώρ:> αναψυχής στη

θέση «Τούζλω>.

;~ «Κεντρικός δρόμος Παγγα[ου - Αυγό» (Α?- Τ?)

Η διαδρ:>μή παρουσιάζει ιδια[τερ:> οικολογικό και nεριβα'λλοντικό ενδιαφέρ:>ν με

αξιόλογη nοικιλία χαρ:χκτηριστικών στη βλάστηση και την άγρια ζωή.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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~;; «Κεντρικός δι:;::όμος Παγγαίου - ΚouΜπΛΉ» (Α 8- Τ8 )

Όπως και η ΠPJηγούμενη, αυτή η διαδPJμή παPJυσιάζει ιδιαΙτεPJ οικολογικό και

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και καταλήγει σε υψόμετρο 1.725 μέτρα.

Δ ι έρχεται μέσα από ένα πλούσιο μωσc:(ίκό βλάστησης με σημε ία ενδ ιαφέροντος.

* «ΙΊαλαιοχώρι - Νικήσιανη» (Α 10- Τ10 )

Η πορεία είναι ανοδική και καθοδική μέσα από μοναδική χλωρίδο:' και διέρχεται

από θέσε ις θέας καθ<iς και από την κορυφή του λάΡ::>υ (630 μ.) με αρχαιολογικό

ενδ ιαφέρον.

* ΥΟΟτοδεξαμενή (Αλπική περιοχή - κοιλάΟΟ Oj:xρέα)

Παι::άλληλα με τη διΆVOιξη των παp::σιΆVω μονοπατιών, Eb: πραγματοποιηθούν έργα

σήμανσης των μονοπατ ιών καθώς και κατασκευή θέσεων θέας και ανόΤιαυσης

επισκεπτών. Το χρονοδιόγρ:ψμα υλοποίησης αυτών των έργων λήγει το Σεπτέμβριο

του 2001.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Σύμφ:uνα με τα στοιχεία των επίσημων απoγρ::φW της ΕΣΥΕ για την περίοδο 1961

1991, οι πληθυσμιακές εξελί ξεις παι:ατ ίθενται στον πίνακα 3.7. (βλ. επόμενη

σελίΟΟ) .

Για τους σκοπούς της παρούοος μελέτης, και ενώ οι πληθυσμιακές εξελίξεις

υπολογίζονται με βάση τους παλιούς αΓΆ, στους πίνακες που ακολουθούν θα'

εμφ::wίζεται και η στήλη με τους Νέους Δήμους σύμφωνα με το Νομοσχέδιο

«Ιωάννης Καnoδίστριας».

Από τον πίνακα 3.7. παρxrηρoύμε ότι στην υπό μελέτη περιοχή σε όλες τις

δεκαετ ί ες σημειώθηκε σημαντ ική με ίοοη πληθυσμού στην πλε ιονότητα των παλιών

ΟΤΑ. Η μεΥαλύτερη μείωση πάντως σημειώνεται κατά τη δεκαετία 1961-1971.

Πιο αναλυτικά, κατά τη δεκαετία 1961-71 ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης

μειώνεται κατά 25,5% περίπου. Μεγαλύτερη μείωση παlX(τηρείται στους αΓΆ της

Μεσολακκ ιάς (-41,8%), της Παλαιοκώμης (-39%), του Ροδολίβους (-21,2%) του

Νομού Σερρών και στους αΓΆ της Μουσθένης (-36,83%), του Qι::χιx1v ίου (-36,73%),

της Γεωργιανής (-36,69%) του Νομού Καβάλας. Σε κανέναν αΓΆ δε σημειώνεται

αύξηση πληθυσμού, ενώ η μικρότερη πληθυσμιακή μείωση είναι της τάξης του -2%

(Κ. Aυλ!jς, Ν. Καβάλας).

Στοιχείο:

Ί

Ί

J

]

j

3.4. Ανθρώπινο

πληθυσμού

3.4.1. Εξέλιξη τou πληθuσμoύ

Eξtλι ξη Διάρθρωση

j

J
J

J

J

Στη δεκαετία 1971-81, η μείωση του πληθυσμού είναι της τάξης του -4,5%.

Παρ::nηρείται μία πτωτ ική τάση στα προηγούμενα lTψηλότεlX( ποσοστά πληθυσμιακής

συρρίκνωσης. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση γίνεται στις Κοινότητες

Ηλιοκώμης (-22,2%) του Νομού Σε~ν, και Δωματίων (-16,1%) του Νομού Καβάλας.

Σε 8 από τους 35 αΓΆ σημειώνεται θετική πληθυσμιακή μεταβολή: στην Κοινότητα

Ν. Μπόφρας του Νομού ΣερρW και στ ις Κοινότητες Άμισιανών, Άντ ιφιλίππων,

Κάρυανης, Οp.p::wίου, Οφρυνίου, Γεωργιανής και Νικήσιανης του Νομού Καβάλας.

Στην Κοινότητα Ορφανίου παρατηρείται το μεΥαλύτερο αυξητικό ποσοστό της τάξης

του 40,5%.

Κατά τη δεκαετία 1981-1991, συνεχίζεται η πτωτική τάση των αρνητικών ποσοστών

πληθυσμιακής εξέλιξης στην περιοχή μελέτης και φτάνει στο επίπεδο του -1,6%.

Η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στο Νομό Σερρiιν παρ:χτηρείται στις Κοινότητες

Συμβολής (-23,3%), Κορμίστας (-22,99%), Ηλιοκώμης (-22,75%),

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου ε.
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Πίνακας 3.7.: Εξέλιξη χαι "οσοστά μεταβολής nληθuσμοu ~96~-9~ ανά ΟΤΑ

APlθHQΣ: ΜΤΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟlIH tlΛHθYΣMOY ,\)
ΝΈΟ' ΔΗΜΟ' IlAΛIOI O'rΑ

1961 1971 1981 1991 61-'71 71-'81 81-' 91 61-'91

κ. Αμφίπολης '" '" 280 230 -30,04 -10,26 -17,86 -48.43
Δ. ΑμφΙπολης Κ. Ν.Μεσ/κιάς '" '" '" '" -41,82 -13.87 -6,26 -53,04

Κ. Παλαιοκώμης 2.536 1.546 1.543 1.SSB -39,04 -0.19 0,97 -38,56

Κ. Ηλιοκώμης 1.204 '" '" '" 28,65 -22,24 -22,75 - 57,14

Δ. ΚορμΙο,ας
Κ. Κορμ (στας 1.505 1.077 1.031 ". -28,44 -4,27 22,99 47,24

Π.Μ. Κ. Ν .ΜΩάφρας 1.086 '55 '" '9> -30,48 11,92 17,28 8,75
ΕΕΡΡΩΝ Κ. Συμβολής '" .23 ." '" 36,19 4,94 -23,27 -53,45

Κ. ΑγγΙοτας 1.000 '" '39 '" 31,30 -21,54 16,33 S4,90

Δ. Πρώτης Κ. ΚρηνΙδας 1.538 1.105 1.024 '" -28,15 -7,33 18,55 45,77

Κ. Πρώτης 3.118 2.167 1.771 2.033 30,50 18,27 14,79 34,80

Δ. Ροδολίβσvς
Δ. Ροδολιβους 4.391 3.462 3.227 3.181 -21,16 -6,79 ~1, 43 27,56

Κ. Μ. ΣουλΙου 1.052 '" '" 922 32,60 -11,28 -17,01 -50,38

Δ. Ελευθ/πολης 7.519 6.483 6.054 6.262 -13,78 -6,62 3,44 16,72

Κ. Αμισιανών '" '90 ", '5' -23,94 5,73 -4,29 -23,02

Δ. Ελευθ/πολης
Κ. Αντιφιλ1ππων '90 '" ", '" 16,46 7,11 -5,36 -15,31

Κ. ΚηπΙων '" 522 '" 39' -15,40 -12,64 13,82 36,30

Κ. KOIζ/χώμα,Oς 1.677 1.185 1.165 1 .312 -29,34 -1,69 12,62 -21,77

Κ. XρυσOlζάσΤΡOυ '" .05 '" '90 -29,81 -7,16 4,26 37,61

Κ. ΑιζΡΟl10τάμου 1 .013 '" '" '" -27,54 -8,72 14,78 24,09

Κ. Γαληψού ." '" 33' '33 -15,78 -6,89 10,06 -13,69

Δ. Ορφανού
Κ. Κάρυανης '" '" '" '" -29,32 9,65 32,96 3,05

Κ. ορφανΙου '" ." '" '" -36,73 40,49 21,70 8,18

Κ. Οφρυν Ιου 91' '" '" 1.052 14,75 14,49 17,81 14,97
Π.Μ.

κ. ΠοδοχωρΙου 1.441 1.089 1.017 'Ο' -24,43 -6,61 -2,46 -31,16
ΚλΒλΛλΣ

Κ. Γεωργιανής 1.469 '" 1.016 1.025 36,69 9,25 0,89 -30,22
Δ. Παγγαlου Κ. ΝΙlζησιανής 3.192 2.492 2.703 2.412 21,93 8,47 10,77 24,44

Κ. Παλαιοχωρlοu 2.285 1.843 1.754 1.587 -19,34 -4,83 -9,52 -30,55

Κ. Aυλ!'iς '" '"
.,.

'" 2,12 10,67 13,16 -1,06

Κ. Δωματ1ων ,,, '" '" '" 32,89 -16,13 7,08 47,70

Κ. Μελισ/με10υ '" 90' '" '" -27,49 -0,59 13,04 37,32

Δ. nttpfwu
Κ. Μεσιάς '" '" '" 399 -31,57 -5,24 5,00 -31,91,. ΜεσΟΡΟl1ής 1.207 '" '" '" 33,55 8,35 -11,84 -46,31,. Μοuσθένης 1.659 1.048 1.004 '" 36,83 -4,20 -13,55 47,68,. ΠλατανόΤΟl10υ '<1 '" "Ο '" -13,12 -13,10 2,92 26,71

κ. Σιδηροχωρίου 1.039 33' '" '" -28,87 -2,98 -10,04 -37,92

ΣΥΝΟΛΟ ηΕΡΙΟΧΗΣ: ΜΕΛΕΤΗΣ: 51.513 3Β.3!Η 36.680 36.0Β9 -25,47 -4,46 -1,61 -29,94

tYNOI\O Ν.ΣΕΡΡΩΝ 248.041 292 .898 196.247 191 .828 -18,20 -3,28 -1.74 -22.26
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΚΑΒΑΛΆ!: 140.751 '" . 593 135.218 '" .937 -13,61 11.21 0.53 -3,42

ΣΥΝΟΛΟ ",. 2 ΝΟΜΩΝ 388.792 33. .491 331.465 33' .765 -16,54 2,15 -0,81 -15,44

Πηγή: Απογραφή εΣΥε 1961-91 και ιδία επεξεργασία
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και στο Νομό Καβάλας στην Κοινότητα Μουσθένης (-13,6%). Σημαντικά θετικά

ποσοστά πληθυσμιακής εξέλιξης σημειώνονται και για αuτή τη δεκαετία, στους

ωΆ Ν. ΜπάφΡ::χς (17,28%), ίζάρvανης (32,96%), o,:::ψ::tv(oυ (21,7%) και CφρUΝ(oυ

(17,81%) •

Ωtπόσo, μέσα σε περίοδο τριάντα ετών, η περιοχή μελέτης χάνει συνολικά 15.424

κατοίκους και το 1991 μόνον τρεις σrA ανακτούν τον αρχικό πληθυσμό τους

(Κοινότητες Κάρυανης, ()ι::η::αν(ου και (η>PUΝίOυ του Νομού Καβάλας).

Παρcπηρ:iιντας την πληθυσμιακή κατανομή στους σrA της περιοχής μελέτης (πίνακας

3.7.), για το 1991 πολυπληθέστερος είναι ο Δήμος Ελευθερούπολης με 6.262

κατοίκους. Δεύτερος, με σημαντ ική διαιΡ::>ρ:), έρχεται ο Δήμος Ροδολίβους με

3.181 κατοίκους και ακολουθεί η Κοινότητα Νικήσιανης με 2.412 κατοίκους. Οι

υπόλοιποι σrA που πα,ooυoιάζouν πληθυσμιακή συγκέντρ:.χJη ΆVω των 1.000 κατοίκων

είναι οι ακόλουθες Κοινότητες: rψ;)της και Παλαιοκώμης Σερρών, Παλαιοχωρίου,

Κοκκινοχώματος, Ο::Ρρυνίου και Γεωργιανής Καβάλας.

Συνολικά, υπάρχουν έξι σrA με πληθυσμό πΆVω ωτό 1.000 κατοίκους, 17 με

πληθυσμό 500-999 κατοίκους και εννιά έχουν πληθυσμό κάτω από 500 κατοίκους.

Παρ::nηΡούμε, δηλαδή, ότι το ήμισυ των ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης συγκεντρώνει

πληθυσμό μεταξύ 500 και 999 κατοίκων.

πί VΑΚΑς 3.8. Πληθυσμιακές κλάσεις ανά arA

ΙΙΜΌΙΙ<ΟΙ APla-α: C7rA • ΟΙ:Α. επΙ

(1991) ΤCAJ~

< 499 9 25,71%

500-999 17 48,57%

1.000-1.999 6 17,14%

2.000~5.999 2 5,71%

> 6.000 1 2,86%

Σm:JI\D 35 100%

!!!lYtJ: Απογ.οοφή ΕΣΥΕ 1991 .και ιδία επεξεργaσία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. , Ταμουρίδου Ε.
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Δι~3.2.

J
ΚA'VιNα-IH TQN 0'1'Α ΤΒΙ: IJEΡΙΟΧΒΣ: MEl\ETBI: ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
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ΕΞΕΛΙΕ:Η ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑ 1961-91
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] !!!lYtJ: Ιδία επεξερyr::σία

J
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Διη.ιουλάκη Ε. $, ΤαμουρΙδου Ε.
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Τα παρ:::σιάνω συμπερ)'σματα πρ::ncύπτοvν και από τον πΙνακα 3.9. που παρουσιάζει

τις μέσες ετήσιες μεταβολές ανά Νέο Δήμο και για το σύνολο της περιοχής. Στο

παράρτημα δίνονται αναλυτικά οι μέσες ετήσιες πληθυσμιακές μεταβολές για κάθε

παλιό αΓΆ (βλ. Πίνακα Π.3).

Πίνακας 3.9.: Μέση ετήσια μεταβολή πληθυσμού της περιοχής μελέτης

ΝΕΟΙ ΔΉΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(')
1961 1971 1981 1991 61-'71 71-'81 81-'91

Δ. ΑμφΙπολης 3.936 2.413 2.301 2.236 -3,87 -0,45 -0,28

~ Δ. ΚορμΙστας 4.461 3.116 2.948 2.611 -3,02 -0,54 -1,14

"~ Δ. πρώτης 5.656 3.959 3.334 3.318 -3,00 -1,58 -0,05

Σ Δ . ΡοδολΙ βους 5.443 4.171 3.856 3.703 -2,34 -0,76 -0,40.;
Δ. ελευθΙπολης 12.336 10.147 9.703 9.899 -1,77 -0,44 0,20

Δ. Ορφανού 5.137 3.863 4.028 4.596 -2,48 0,43 1,41

~

~~
Δ. ΠαγγαΙου 6.946 5.265 5.473 5.024 -2,42 0,40 -0,82

Δ. Π ιερέων 7.598 5.457 5.037 4.702 -2,82 - 0,77 -0,67

Σ:ΥΝΟΛΟ Π.Μ. 51.513 38.391 36.680 36.089 -2,55 -ο ,45 -0,16

Ν. ΣΕΕ'ΡΩΝ 248.041 202.898 196.247 192.828 -1,82 -0,33 -0,17

Ν.ΚΑΒΜΑΣ 140.751 121.593 135.218 135.937 -1,36 1,12 0,05

ΣΎΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ 388.792 324.491 331.465 328.765 -1,65 0,21 -0,08

!Jill::!j: Aπoγ,coφή ΕΣΊΕ 1961-1991 και ιδία επεξεpyoc1ία

Από τον πίνακα πρ::>κύπτ ε ι ότ ι ο υψηλότ ερ::>ς ρυθμός ετήσ ιας με ίωσης του

πληθυσμού της περιοχής σημε ιώνεται κατά τη δεκαετ ία 1961-1971 (-2,55%), ενώ

είναι αρκετά μικρότερος στη δεκαετία 1971-1981 (-0,45%) και ακόμα χαμηλότερος

για την περίοδο 1981-91 (-0,16%). Παρόμοια πτωτική τάση στους ρυθμούς ετήσιας

μεταβολής πληθυσμού ακολουθείται και στους δύο Νομούς, Σερ~ν και Καβάλας.

Ωστόσο, στο Νομό Καβάλας μετά το 1971 σημειώνονται θετ ικοί ρυθμοί

πληθυσμιακής μεταβολής (1,12% για τη δεκαετία 1971-1981 και 0,05% για την

δεκαετία 1981-1991). Υψηλότεροι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης για την

τελευταία δεκαετία (βλ. Πίνακας Π.3.) παρατηρούνται στις περιοχές Ν. Μπάφρας

(+1,73%), Π~της (+1,48%) και Παλαιοκώμης (+0,10%) για το Νομό Σε~, και

στις περιοχές Κόpvανης (+3,30%), Ορφανίου (+2,17%) και Οφρυνίου (+1,78%) για

το Νομό Καβάλας.

Σε ό,τι αφ::>ι:ά στη μεγάλη μείωση του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 1961-71 αυτή

οφείλεται στο έντονο μεταναστευτικό ρεύμα προς χώρες του εξωτερικού. Η

συνέχιση της μείωσης του πληθυσμού κατά τ ις επόμενες δεκαετ ίες με

μ Ι κρότερ::>υς, όμως, ρυθμούς οφείλεται κvρίιι:ς στην εαι:ιτερική μετανάστευση. Μ:)νο

ΔIΠlIΩMATIKH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. " Ταμουρίδου ε.
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την τελευταία δε~ετία παρατηρείται μικρή αύξηση σε ορισμένους ΟΤΑ της

περιοχής, και κυρίως σε ΟΤΑ του Νομού Καβάλας.

Η πληθυσμιακή συρρίκνωση δείχνει την απουσία ενός ΑVωπυoσόμενoυπόλου που θα

μnopoύσε να συΥκρατήσει τον ενεργό πληθυσμό και να οδηγήσει στην ανώπυξη της

περιοχής.

Στον ακόλουθο ΠΙ\.αΚα 3.10., mρατίθεται η πρόβλεψη του πληθυσμού των Νέων

Δήμων της περιοχής για το έτος 2011. [Οι unολογιζόμενοι πληθυσμοί στο σίJνoλo της

περιοχής μελέτης παΡ:::ιτίθενται αναλυτικό στο rτ:q.:ό:ρτημα (βλ. πίνακας Π.4)].

nlναxας 3.10.' Πρόβλε'lη της εξέλιξης tou πληθuσμoύ

ΝΕΟΙ ΔfnofOI 1991 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ,%)
1991-2011

Δ. Αμφίπολης 2.236 2.072 -7,34%

Δ. Κορμίστας 2.611 2.188 -16,21%

~I
Δ. Πρώτης 3.318 2.781 -16,19%

Δ. Ροδολίβους 3.703 3.288 -11,2:2%

εΥΝΟΛΟ 11.868 10.328 -12,98%

Δ. Ελευθ/πολης 9.899 9.657 -2,44%

Δ. Ορφανού 4.596 5.468 18,97%

~ Ι
Δ. παγγαίου 5.024 4.794 -4,58%

Δ. n ιερέων 4.702 4.051 -1),84%

ΣΥΝΟΛΟ 24.221 23.971 -1,03%

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 36.089 33.925 -6,00%

!J.r.ΓιtJ: AIΊoγr:xxpιΊ ΕΣΥΕ 1991 και ιδία επεξεργασία

Παρ::πηρούμε ότ ι σύμφωνα με τ ις παρούσες τάσε ις πληθυσμιακής μεταβολής στην

περιοχή μελέτης, για το έτος 2011 προβλέπεται περαιτέρω μείωση της τάξης του

-6% κατά 2.164 κατοίκους. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική διαφορά στο ποσοστό της

προβλεπόμενης πληθυσμιακής μείωσης στα δύο τμήματα της περιοχής μελέτης.

Έτσι, στο τμήμα του Νομού Σερρ:Jv η προβλεπόμενη μείωση είναι της τάξης του

13%, σε αντίθεση με το τμήμα του Νομού Καβάλας όπου το μέγεθος αυτό είναι

μόλις 1%. Τα αίτ ια αυτής της διαφοροποΙησης είναι σΙγουρα πολύπλοκα και ο

εντοπισμός τους, σε αυτή τη φση, θα είναι πιθανόν επιφανειακός. Μία πρώτη

προσέγγιση, uχπόσo, θα οδηγούσε στη διαφορετ ική «φύση» των δ.ύο Νομών, όσο και

στο γεγονός ότι η περιοχή μελέτης ιmά'γεται σε διαφορετ ικές Περιφέρειες.

Γνωρίζοντας το ιστορικό της Περιφέρειας Άνατολικής ΜακεδονΙας και Θράκης, σε

ό,τι αφορά στις κυβερνητικές προσπάθειες για «αναπτυξιακή ενδυνάμωση» της (με

παΡοχή ειδικών κινήτpωv, επιδοτήσεων, φορολογικών διευκολύνσεων) γίνεται η

υπόθεση ότ ι ο πληθυσμός στο τμήμα του Νομού Καβάλας παρέμε ι νε σε μεγαλύτ η::ο

ποσοστό στις εστίες του.

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. Ι Ταμουρ{δου Ε.
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Πίνακας 3.11.: Ποσοστιαία συμμετοχή τou πληθυσμού των Ν.Δ. στο σύνολο τou

nλr1θuσμoύ της Π.Μ. (1991)

ΝΕΟΙ ΔΉΜΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ (%1

Δ. Αμφίπολης 6,20

Δ. Κορμίστας 7,23

~
Δ. Πρώτης 9,19

Σ

" Δ. Ροδολιβους 10,26

Δ. Ελευθερούπολης 27,43

Δ. Ορφανού 12,74

~
παγγαίου

~ i Δ. 13,92

Δ. πιερέων 13,03

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 100,00

~: Ιδία επεξερΥοσία

Οι Νέοι Δήμοι που εμq::ανίζOUΝ τα UΨηλότει:α ποσοστά ΣUΓΚένΤι::χι:>cτ/ς πληθυσμού

(βάσει της απογι:αφής του) 1991 είναι, όπως είναι 'NJγικό, οι αυτοί που

περιλαμβάνουν τους δύο μόνους παλιούς Δήμους της περιοχής μελέτης, Ροδολίβους

Σερρών (lO,26%) και Ελευθερούπολης Καβάλας (27,43%).

3.4.2. ΔlΊι.xιyρorφιιcΉ - κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού

3.4.2.1. Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού

Η εξέλιξη της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού α/10τελεί βασικό

χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η εικόνα των ηλικιών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ (1991), συγκενη:Χ.Jτικά και

κατά φύλο για το σύνολο της Π.Μ., παιχ>υσιάζεται στον πίνακα 3.12.

Πίνακας 3.12.: Πληθυσμός κατά φύλο και ηλικίες στην περιοχή μελέτης (1991)

ΟΜΑΔΕΣ Η1\ΙΚΙΩΝ

0-" 1.5-29 30-44 45-64 6>+

""""'" 17.665 2.924 3.670 3 .034 5.425 2.612

ΘΗΛΕΙΣ: 18.424 2.891 3.503 2.886 5.875 3.269

Σ:ΥΝΟΛΟ Π.Μ. 36.089 5.815 7.173 5.920 11.300 5.881

fl!rrtl: Aπoy,ccφή ΕΣΥΕ 1991 και ιδία επεξερ'Υ'ασία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου ε.
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Διαγ~α 3.4α ιι:αι 3.4β

ΠΛΗθΥΕΜΟΣ: ΠEproXHΣ: ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΑΤΑ +ΥλΟ ΚΑΙ

ΗΛ.ΙΚΙΕ:ε (1991)
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8000 +-------------1
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<>g4000
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ΠΥΡΑΜΙΔΑ~ (1991)

10000 500J ηληΘUΣΜό9000 10000

ΩΆρρενες ΙΙθήλεις

J

!!lr!i:~JΣrE 1991 &αΙ ιδία m.cξ.rργιxrία

τόσο από τον πίνακα, όσο και από τα δύο διαγρ:ψμ:χτα ε(;vαι φXVερ::) 6τ ι στο

σύνολο των 36.089 κατοίκων της περιοχής μελέτης όλες οι πληθυσμιακές ομάδες,

πλην της πολυπληθέστερης των ηλικιών 45-64, είναΊ περίπου ιΟΟριθμες. Ο β::\'θμ6ς

συμμετοχής των νέΩV ηλικιών είναι σχεδόν ισοδύναμος με το βα€μό γήρανσης του

πληθυσμού. Σχεδόν ισάριθμη είναι η συμμετοχή των δύο φύλων στον συνολικό

πληθυσμό, αλλά. και στ ις επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Οι γυναίκες υπερβαίνοw

κατά ~5% τον αριθμό των ανδρών, αποτελώντας το 51,05% του πληθυσμού της

περιοχής.

Στους πίνακες Π.5 και Π.6, φ:χίνεται αναλυτικά ο πληθυσμός του 1991 ΑvΆ σrA,

ΠαJOOτά ουμμετοχής κάθε ηλικιακής o~δας στο συνολικό πληθυσμιακό δυναμικό

της Π.Μ. και στο σύνολο του πληθυσμού των δύο NoμΏV.

ΔIlIΛQo1AT,IΚH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλά'κη Έ. " ΤαμουρΙδου Ε.
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3.4.3. Σύνθεση απ:χσχόλησης

3.4.3.1. Ενεργός πληθυσμός - απασχόληση - ανεργία

1
Τα στοιχε ία απασχόλησης (αrιoγρ::xφή ΕΣΥΕ 1991) της

παρουσιάζονται στη συνέχε ια ΣUΓΚεντfXι)Τικά ανά Νέο Δήμο,

τους παλιοίΤς αΓΆ ι.Ραίνονται στο παι:ό'ρτημα (βλ. πίνακας Π.9) •

περιοχής μελέτης

ενώ αναλυτ Lκά για

1
J

j

J

J

J

Σε σύνολο 36.089 κατοίκων της περιοχής, ο OΙKoνoμι~ ενεργός πληθυσμός

αvέρxεται στους 14.823 κατοίκους που αποτελούν το 41,07% του συνολικοίι

πληθυσμού. Σύμφ:.Jνα με τα απόλυτα μεγέθη, οι απασχολούμενοι (9.585) που

διαμένουν στους αΓΆ του Νομοίι Καβάλας είναι κατά 54,6% περισσότεροι από τους

αντίστοιχους (5.238) του Νομού Σερρ:Jν. Τα μεγαλύτει::α ποσοστά ερ'γ'ατικού

δυναμικού παρ:xrηρούνται στους Νέους Δήμους Αμφίπολης (50,67%) και ΟρΡ::χνού

(42,41%) .

Ανάλογα ε ίναι και τα ποσοστά ανεργίας: στο oύνOf..D της περιοχής μελέτης η

ανεργία αξ ί ζε ι το 7,95%, με σημαντ ική δ ιαφοι:ό στα τμήματα των δuο Νομών

(4,62% για το τμήμα του Ν. Σερρών και 9,77% για το τμήμα του Ν. Καi=άλας).

Υψηλότερ:χ ποοοστά ανέργων στο ΣUΝoλo του οικονομικά ενεργοι] πληθυσμοι]

σημειώνονται στους Νέους Δήμους EλευθεΡOίmOλης και Πιερέων, 10,75% και 14,49%

αντ ίστοιχα.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας 3.13. με τα στοιχεία του ενεργοι]

πληθυσμοu, και ο πίνακας 3.14. με τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή μελέτης.

Πίvαxας 3.13.: οιχον.ενεργός πληθυσμός ανά Ν.Δ. της Ο.Μ. (1991)

1991 ΝΕΟΙ Δl+DI ΟΙΚ.ΕΝΕΡΙ". ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚ.ΕΝΕΡΙ".

ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΣ ΣΤΟ
ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΥ

Δ. Αμφίnολης 1.133 2.236 50,67%
Δ. Κορμίοτας 1.074 2.611 41,13%

5
Δ. Πρώτης 1.478 3.318 44,54%

~ Δ . Ροδολ (βους 1.553 3.703 41,94%•c
~

ΣΥΝΟΛΟ 5.238 11.868 44,14%

Δ. Ελεuθ/nολης 3.850 9.899 38,89%
Δ. Ορφανού 1.949 4.596 42,41%

~I
Δ. Παγγα(ου 2.006 5.024 39,93%

Δ. Πιερέων 1.780 4.702 37,86%

ΣΥΝΟΛΟ 9.585 24.221 39,57%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 14.823 36.089 41,07%

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 78.115 135.937 40,51%

Ν. ΚΑΒΜΑΣ 51.314 192.828 37,75%

ΣΎΝΟΛΟ 2 ΝΟΜΩΝ 129.429 328.765 39,37%

!!!J.'tD: Απογ,ι:χιφή ΕΣΥΕ 1991 και ιδία επεξεΡΥοοία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Πίνακας 3.14.: Άνεργοι ανά Ν.Δ. της Π.Μ. (1991)

1991 ΝΕΟΙ ΔΗΗ:)Ι ΟΙΚ.ΕΝΕΡΙ'. ΑΝΕΡΓΟΙ ηΟΣ:ΟΣ:ΤΑ

ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΣ ΑΝΕΡΙΊΑΣ

Δ. Αμφίπολης 1.133 41 3 ι 62%

Δ. Κορμίστας 1.074 52 4 ι 84%

~
Δ. Πρώτης 1.478 71 4 ι 80%

~ ~
Δ. Ροδολίβους 1.553 78 5,02%

c ~
εΥΝΟΛΟ 5.238 242 4,62%
Δ. Ελευθερούπολης 3.850 41. 10,75\

Δ. Ορφανού 1.949 121 6,21%

~I
Δ. ηαγγαίου 2.006 143 7,13%

Δ. Πιερέων 1.780 258 14,49%

ΣΎΝΟΛΟ 9.585 93. 9,77%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΗΕΛΕΤΗΣ: 14.823 1.178 7,95%

!J!n2]: Arιoyp::tφή ΕΣΥΕ 1991 και ιδία επεξερyocιία

Σε ό, τ l aq:x:>p) στην απασχό.ληση ανά φύλο, ο παρ:χκάτω πίνακας 3.15 φ:::NερWει ότ ι

η συμμετοχή του οικονομικά ενεργού γυναικείου πληθυσμού στην περιοχή μελέτης

(14,56%) είναι μικρ:)τερη έναντι του οικονομικά ενεργού ανδρικού πληθυσμού

(26,52%) .

Π(vακας 3.15.: Οικον.ενεργός nλrιθυσμός ανά φύλο και Ν.Δ. (1991)

1991 ΝΕΟΙ ΔΉΜΟΙ ΟΙΚ.ΕΝΕΡΙ'. ΟΙΚ.ΕΝΕΡΙ'. ΠΛΗΘΊΖΜΟΣ:

ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΣ: ΑΝΔΡΩΝ ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΣ:

Σ:ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟ ΤΚΣ Ι'ΥΝΑΙΚΩΝ Σ:ΤΟΝ
η.Μ.

η.Μ. ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟ ΤΗΣ:

η.Μ.

Δ. Άμφ[ηολης 29,03% 21,65% 2.236

Δ. Κορμίστας 26,58% 14,55% 2.611

Δ. ηρώτης 26,61% 17,93% 3.318

~
Δ . Ροδολίβους 25,63% 16,31% 3.703

•c
ΣΎΝΟΛΟ 26,75% 17,38% 11.868

Δ. Ελευθ/ηολης 25,35% 13,55% 9.899

Δ. Ορφανού 30,27% 12,14% 4.596

~ Δ. ΠαγγαΙου 25,52% 14,41% 5.024

• ~ Δ. Πιερέων 25,78% 12,08% 4.702

c • Σm>"D 26,40% 13,17% 24.221

ΣYtαΊD ΠEPIQXHΣ t-EI\ETHΣ 26,52% 14,56% 36.089

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 38,30% 19,16% 135.937

Ν. ΚΑΒΆΛΑΣ 17,90% 8,71% 192.828

ΣΎΝΟΛΟ 2 ΝΟΜΩΝ 26,33% 13,03% 328.765

!J!JY!Ί: Aπoγp::t.φή ΕΣΥΕ 1991 και ιδία επεξερycoία

ΔIΠΛQMATIKH ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. & Ταμουρίδου Ε.
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3.4.3.2. Διάρθρωση της απΑΣΧόλησης

Σύμφ:.Να με τον πίνακα 3.16. (βλ.σ.Ι06), η αrnoσxόληση των κατοίκων είναι

μεγαλύτερη στον πι::χ..nΟΥενή τομέα (41,56%), ακολουθεί ο τριτογενής με αρκετά

μικρότερο ποσοστό (26,43%) και ο δευτερογενής με ποσοστό 24,43%. Στον ίδιο

πίνακα επίσης, q;αίνεται συγκεντρωτ ικά η διάρθρωση της αrκroχ6λησης για το

κάθε τμήμα της περιοχής μελέτης και για τον κάθε Νομό ξεχωριστά.

ο Ν. Σερρών στο ΣUΝOλO του είναι περισσότερο <<γεωργικός», σε ΑVτίθεση με το

Ν. Καβάλας όπου η αrιασχ.6ληση είναι μεγαλύτερη στον τριτογενή τομέα. Βέβαια,

η περιοχή μελέτης από τη φύση της είναι στραμμένη σε αγρ::n ικές

δfX'(Oτηρι6τητες και έτσι το τμήμα του Ν. Καβάλας έχει και αυτό υψηλότερα

ποσ::χπά OOlασχ6λησης στον πρ:.:ιτογενή τομέα.

Στη ΟΙ.Νέχε ια, mp:xr ίθεται ο πίνακας 3.17. με τα απόλυτα μεγέθη και τα

ποσ::χπά απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, αναλυτικά ανά Νέο

Δήμο. Mε'f{Xλύτει:xx ποσαnά απασχ.όλησης στον πρ...nογενή τομέα σημε ιώνονται

στους Ν.Δ. Αμφίπολης (66,64%) και Oρφxvoύ (65,01%), στον δευτερ::γενή στους

Ν.Δ. Ροδολίβους (18,35%) και Παγγαίου (38,83%), στον τριτογενή τομέα στους

Ν.Δ. Πρώτης (29,70%) και Ελευθερούπολης (38,88%).

Πιο αναλυτικά, ο πίνακας 3.18. (βλ. σ.107) δείχνει την αmσχόληση ανά

ομάδες ατOμΙKΏV επαγγελμάτων ανά Νέο Δήμο στην περιοχή μελέτης.

Όπως φίνεται, μετά τους γεωργούς (41,55%) η επόμενη μεγ<'χλη κατηΥΌΡία

ατομικού επαγγέλματος στην περιοχή μελέτης είναι οι τεχνίτες (28,44%), στη

συνέχεια οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες (6,47%) και στο εμπόριο (6,42%).

Βέβαια, η διάρθρω:Jη της αrnσχόλησης δΙαq:χJρoπoιείται ανάμε~ στα τμή~τα των

δύο NoμΏV. Έτσι, ενώ στα τμήμ:nα και των δύο Νομών π~τoι έρχονται οι

γεωρΥΌί, τα ποσοστά τους διαφ:Jρoπoιoύνται σημαντικά (γεωργοί Ν. Σερρών

54,01% και γεωργοί Ν. Καβάλας 34,74%) .

ΔΙΠΛ.ΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρfδου Ε.
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Απασχόληση ανά τομέα σικ δραστηριότητας (στην π Μ και ανά Νομό για το 1991)Π'να ας 3 16

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥε 1991 και ιδια επεξεργασια

,
Κ . ..

A.IJΟΛΥΤλ ΜΕ1ΈΘΗ ποεοεΤλ

Ε"'ΟΛΟ

1991 ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΟΙΚ.ΕΝΕΡΙ'. λ'Ι'ΕΝΗΣ: Β'1ΈΝΗΣ: r' rENHI: ΝΕΟΙ ΔΕ ΔΗΛ. Α'ΙΈΝΗΣ: Β'ΓΕΝΗΣ: Ι"1ΈΝΗΕ ΝΕΟΙ ΔΕ ΔΗ1\.

Π1\ΗΘΥΙ:ΜΟΥ

η.Η. ΣΕΡΡΩΝ 5.238 2.829 '06 1.321 1" 138 54,01% 15.39\ 25,22\ 2,75% 2,63\

Π.Μ. ΚλΒλ/λΕ 9.585 3.331 2.816 2.596 '" '" 34,75\ 29,38\ 27,08\ 3,20\ 5,58%

EYNOJ\O Π.Η. 14.823 6.160 3.622 3.917 4" 6" 41,56' 24,43\ 26,43% 3,04\ 4,54\

Ν. ΕΕΡΡΩΝ 78.115 31.508 15.174 26.095 3.254 2.084 40,34\ 19,43\ 33,41% 4..17\ 2,67\

Ν. ΚλΒλ/λΕ 51.314 11.334 13.448 21.738 2.256 2.538 22,09\ 26,21% 42,36% 4,40% 4.95%
. .

μ

ο

~

Πίνακας 3 17 . Απασχόληση ανά τομέα σικ δραστηριότητας ανά Νέο Δήμο (1991)

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥε 1991 και ιδία επεξεργασία

. ..
λΠΟΟΥΤλ ΜΕΓΕθΗ ΠΟΕΟΣ:Τλ

Σ:ΥΝΟ1ΊΟ

1991 ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΟΙΚ.ΕΝΕΡΓ. λ' ΓΕΝΗΣ: Β'ΓΕΝΗΣ: Γ·ΓΕΝΗΣ: ΝΕΟΙ ΔΕ ΔΗ1\. λ'ΓΕΝΗΣ: Β'ΓΕΝΗΣ: Γ'ΓΕΝΗΣ: ΝΕΟΙ ΔΕ ΔΗΛ.

l1ΛΗθΥΣ:ΗΟΥ

Δ. ΑμφΙπολης 1.133 39' 106 '" " " 66,64\ 9,36% 20,04% 2,21\ 1,77\

Δ. ΚορμΙστας 1.074 '98 Ι"
,,, 39 .. 55,68\ 16,20% 20,95\ 2,70\ 4,47\

Π.Μ.

Σ:ΕΡΡΩΝ
Δ. Πρώτης 1.478 33' "1 439 51 39 48,58\ 16,31\ 29,70\ 3,45\ 1,96\

Δ. Ροδολlβους 1.553 39' ,,, 430 39 " 48,81\ 18,35\ 27,69\ 2,51\ 2,64\

Ε"'ΟΛΟ 5.238 2.829 806 1.321 144 138 54,01\ 15,39\ 25,22\ 2,75\ 2,63\

Δ. Ελευθ/πολης 3.850 '89 1.287 1.497 186 39Ι 15,30\ 33,43% 38,88% 4,83\ 7,56\

Δ. Ορφανού 1.949 1.267 ,,, 330 39 9Ι 65,01\ 11,39\ 16,93\ 2,00\ 4,67\
Π.Μ.

ΚλΒλ/λΕ
Δ. ΠαγγαΙου 2.006 685 ", 39' 40 1" 34,05\ 38,83\ 19,69\ 1,99\ 5,43\

Δ. Πιερέων 1.780 '" '" '"
.,

" 44,49\ 29,66\ 21,01\ 2,36\ 2,47\

Ε"'ΟΛΟ 9.565 3.331 2.816 2.596 '" '39 34,75\ 29,36\ 27,06\ 3,20\ 5,58\

Σ:ΥΝΟΛΟ Π.Μ. 14.823 6.160 3.622 3,917 4" '" 41,56\ 24,43\ 26,43\ 3,04\ 4,54\

Ν. Σ:ΕΡΡΩΝ 78.115 31.508 15.174 26.095 3.254 2.084 40,34\ 19,43\ 33,41\ 4,17\ 2,67\

Ν. ΚλΒλ/λΕ 51.314 11.334 13.448 21.738 2.256 2.538 22,09\ 26,21\ 42,36\ 4,40\ 4,95\

•



Πίνακας 3.18. Απασχόληση κατά ομάδες ατομικών επαγγελμάτων ανά Νέο Δήμο (1991)
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Πηγη. Απογραφή ΕΣΥε 1991 και ιδια επεξεργασια

ArI0ΛΠλ ΜΕΙ'ΕθΗ

1991
ΟΙΚ. ΕΗΕΡΙ'.

ΗΕΟΙ ΔΗΗΟΙ
Δ""""ΑΝIlΛHθYΣ:MOε ΕΠΙΣΤΗΜ:)ΗΕΣ Δ/ΝΤΕε YIlλΛΛHΛOI ΕΜΙ10ΡΟΙ ΥΠΗΡ. ΙΈΩΡΙΌΙ ΤΕΧΝΙΤΕε ΝΕΟΙ ΔΕ Δ
λΝΕΠλΡΚ.

Δ. ΑμφΙηολης 1.133 " 2 32 " 60 '" '3' 2 25 ,
Δ. ΚορμΙστας 1.074 33 2 28 " 63 '" 22' ,

" "Π.Η.

ΣΕΡΡΩΝ
Δ. Πρώτης 1.478 122 10 " 101 102 '16 ,,, • 63 ,
Δ. ΡοδολΙβους 1.553 '33 15 73 " 87 '" 318 3 " 35

"".0"" 5.238 340 " 10' 315 310 2.829 983 10 '44 80

Δ. Ελευθ/ηολης 3.850 33. " 271 3" 367 '" 1.531 " 186 16<

Δ. Ορφανού 1.949 62 11 " 88 " 1.270 '"
,

" 63
Π.Η.

"""""""
Δ. ΠαγγαΙου 2.006 ,. l6 " 10. '33 '" 80' , 40 "
Δ. n ιερέων 1.780 87 11 63 " " '" 600 ,

" "
εΥΝΟΛΟ 9,585 527 76 '" '" '" 3.330 3.233 63 307 306

""'ΟΑΟ Π.Η. 14,823 .67 105 '" '" '50 6.1S9 4.216 73 ." 386

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 78,115 6.609 720 •.149 6.223 5.511 31.591 18.564 1.940 1.501 1.307

Ν. """"""" 51.314 5.371 '" •.241 5 .089 4 .461 11.365 16.158 1.649 ." 1.470

ΠΟΙ:ΟΙ:Τλ
ΟΙΚ.ΕΝΕΡΙ'.

1991 ΗΕΟΙ ΔΗΗΟΙ
Δ>W>εΑΝ

ΔΕ ΔΗΛΩΣΜΠΛΗΘΥΙ:ΜΟε
ΕΠΙΣΤΗΗΟΝΕΣ Δ/ΝΤΕΣ YllλMHΛOI ΕΜΙ10ΡΟΙ ΥΠΗΡ. ΙΈΩΡΙΌΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΝΈΟ'

λΝΕΠλΡΚ.

Δ. ΑμφΙηολης 1.133 4,59\ 0,18\ 2,82\ 5,21\ 5,30\ 66,73\ 12,09\ 0,18\ 2,21\ 0,7Η

Δ. ΚορμΙστας 1.074 3,07\ 0,19\ 2,61\ 5,87\ 5,68\ 55,77% 21,32\ 0,09% 2,70% 2,70\
Π.Η.

ΣΕΡΡΩΝ
Δ. Πρώτης 1.478 8,25\ 0,68\ 4,40\ 6,83% 6,90\ 48,44\ 20,23\ 0,27\ 3,45\ 0,54\

Δ. ΡοδολΙβους 1.553 8,56\ 0,97' 4,70' 5,92% 5,60\ 48,81% 20,48\ 0,19% 2,5l% 2,25\

"'ΝΟΑΟ 5.23θ 6,49\ 0,55% 3,78\ 6,01\ 5,92\ 54,0l% 18,77% 0,19\ 2,75\ 1,53'

Δ. Ελευθ/ηολης 3.850 8,68\ 1,01\ 7,04' 8,96\ 9,53\ 14,75% 39,77\ 1,17\ 4,83\ 4,26'

Δ. Ορφανού 1.949 3,18\ 0,56\ 2,5l\ 4,52% 3,34\ 65,16\ 15,19\ 0,3Η 2,00\ 3,23\
Π.Η.

ΚΑΒλΛΑ"
Δ. ΠαγγαΙου 2.006 3,69\ 0,70\ 3,74\ 5,18\ 6,63\ 34,55\ 40,18\ 0,40\ 1,99\ 2,94\

Δ. Π\ερέων 1.780 3,20\ 0,67\ 3,54\ 5,56\ 4,72% 44,89\ 33,71' 0,22\ 2,36\ 1,12\

""'ΟΑΟ 9. S8S 5,50\ 0,79\ 4,78\ 6,64\ 6,77% 34,74\ 33,73% 0,66\ 3,20\ 3,19\

εΥΝΟΛΟ Π.Η. 14.823 5,85\ 0,71\ 4,43\ 6,42\ 6,47\ 41,55\ 28,44' 0,49\ 3,04\ 2,60\

Ν. εΕΡΡΩΜ 78.115 8,46\ 0,92% 5,31\ 7,97\ 7,05' 40,44\ 23,76\ 2,48\ 1,92\ 1,67\

Ν. """"""" 51.314 10,47\ 1,19\ 8,26\ 9,92\ 8,69% 22,15\ 31,49\ 3,21% 1,75% 2,86\
. .
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3.5.1. Αγροτι:ιι::ές δραστηριότητες: ορεινή γεωργία χαι κτηνοτροφία

Τα γεωμορ:ρολογικά χαρ::χκτηριστικά και η σύσταση του πληθυσμού κcθόριooν

κατευθύνσεις του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας στην περιοχή, που ήταν

πάντα και συνεχίζουν να είναι η γεωργία κι η κτηνΟΤι:χχΡία.

3.5.1.1. Γεωργία

Στο παι::άρτημα (βλ. Πίνακα Π.ΙΟ) παρουσιάζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, ο

αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αριθμός των αγροτεμαχίων και τέλος η

μέση έκταση ανά αγροτεμάχιο σύμφωνα με τις απογραφές της ΕΣΥΕ το 1991.

Την τελευταία τριαντακονταετ ία επήλθε μείω:π) του αριθμού των γεωργι!Cώv

ε:ιψεταλλεύσεων που ξεπερνάε ι το 50%. Η μεγαλύτ ερη με ίω::Jη έγι νε κατά τη

διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και αρείλεται στη μαζική έξοδο των αγρ:::>τών

στις χώρες της Δ. Ευρώπης. κατά τις δύο επόμενες δεκαετίες, η έξοδος

συνεχίστηκε με ηπιότερους ρυθμούς, με κατεύθυνση αυτή τη φορά προς τα αστικά

κέντρα του εσωτερικού.
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3.5. ΠαραγωγιχΕς

Πληθυσμού

Δραστηριότητες του Ορεινού

J
]
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J
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Στις υπό μελέτη κοινότητες υπάρχουν δύο είδη γεωργικών ιδιοκτησιών: οι παλιές

ιδιοκτησίες, που υπήρχαν πριν από τη σύσταση του Ελληνικού Κj:::άτoυς και ανήκαν

στο γηγενή πληθυσμό, και οι ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό

Κράτος στους ακτήμονες κάθε κοινότητας στα πλαίσια της αγροτ ικής

μεταρρύθμισης των δεκαετιών 1920-1930 με αφορμή την άφιξη των προαρύγων. Οι

διανομές του 1920-1930 ήταν προσωρινές και οριστικοποιήθηκαν μεταπολεμικά (τη

δεκαετία του 1950) και σε πολ/ές περιπτιixJεις δόθηκαν και ΣUΜπληρ::,Jματικoί

κλήι:::ο ι •

Μετά τις οριστ ικές διανομές υπήρξε αύξηση του μέσου μεγέθους των αγροτικών

εκμεταλλεύσεων. Η μεγέθυνση αυτή αρείλεται α:ρενός στην εγκατάλειψη των

γεωργικών εκτάσεων από τους ιδιοκτήτες ή την ενοικίαση τους από γεωργούς της

περιοχής, αφετέρου στην προσάρτηση και άλ)oJJΝ εκτάσεων στη γεωργική γη που

προέρχονταν κατά κανόνα από τους βοσκότοπους και από καταπατήσε ις δημοσίων

εκτάσεων. Δεδομένης, όμως, της κυρίαρχης καλλιέργειας που είναι τα σιτηρά, το

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων κρίνεται ιδιαίτει:χχ μικιΧ> με συνέπεια το γεωργικό

εισόδημα να είναι ιδιαίτει:χχ χαμηλό.

Εκτός από το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, το άλ/ο σημαντ ικό πρόβλημα

είναι ο τεμαχισμός της γεωργικής γης. Ο πολυτεμαχισμός της γεωργικής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη 'Σ. & Ταμουρίδου Ε.
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3.5.1.2. καλλιέργειες

Η μέση ηλικία των αρχηγών των αγροτ ι κών εκμεταλ/εύσεων είναι 50-65.

Η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού υπόκειται στο σύστημα των πoσoστώ:J"εων που

καθορίστηκαν με βάση το καλλιεργητικό έτος 1991-92. Αυτό σημαίνει πως ο κάθε

παρ:χγωγός δεν έχει το δΙKαίωμcx να καλλιεργήσει σιτάρι σε έκταση μεγαλύτερη

οοό αυτή που WΑΛΛιέργησε το 1991-92, πράγμα που οοοτέλεσε ανασταλτικό

Εκτατ ικές

εκμετάλλευσης επιβcφwει ιδιαίτερ:χ το κόστος παι::αvωγής, γιατί συνεπάγεται

υψηλότεr;o κόστος καυσίμων, περισσότερες ώρες λειτουργίας των γεωργικών

μηχανημάτων και άρ:χ περισΟΟτερη φΘορ&, απώλειες γεωργικής γης λόγω πολ/αΠλών

ΣVΝόp:.ι:ιν, περισσότη::ο χρ5νο αnασχ6λησης και αcψ:iλώς μειωμένη αΥορ::χοτική αξία

του αγροτεμαχίου. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τα προβλήματα στην άρδευση,

τότε ο τεμαχισμός αποτελεί για πολ/ές κοινότητες το πιο σημαντικό πρόβλημα

της γεωργίας.

Ο ανa'&ι:σμός που εμφανίζεται ως μοναδική λύση στο παΡ:σιάνω πρ:)βλημα, έχει

πρ:χγματοποιηθεί μόνο στην κοινότητα Συμβολής, καθώς και σε ένα σύνολο έκτασης

15.910 στρ. στη Μ::>υσθένη, στη Mroor;oΓIή και στον Πλατανότοπο. Στους σΓΆ

Πρώτης, Μ.Σουλίου και Ροδολίβους, ο αw&xσμός σταμάτησε αναγκαστικά το 1983

ύστερα από αντίδr::αση των κατοίκων. Κατά την παρούσο: q:ά"ση, αναΟΟσμός

προ:γματοποιείται στο Δήμο παγγαίου, στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου

Ελευθερούπολης και στην κοινότητα Δωματ ίων του Δήμου Πιερέων. Σήμει:α ο

αναΟΟσμός αποτελεί πλέον αίτημα όΊ\ων των παι:αγωγών προς τις αρμόδιες

υπηρεσίες του Υπουργείου.

Τα σιτηι:;ό' σήμεfX:( κατέχουν υψηλό ποσοστό της γεωργικής γης σε σύγκριση με την

περίοδο πριν οοό 25 χρόνια όταν το ποσοστό ήταν πολύ χαμηλό. Αυτή η αύξηση

παρ:χτηρείται μόνο στην περιοχή, σε αντίθεση με τις τάσεις στην ευρύτερη

περιοχή όπου η τάση ήταν μία αναδιάρθρ:.χJη προς πιο δυναμικές καλλιέργειες.

Αυτό οφείλεται στο ότι τα σιτη;::ά ενδείκνυνται για ξηρικές εκτάσεις. 'Ν\λωστε,

αυτό φο:ίνεται και από το γεγονός ότι οι πιο καλά αρδευόμενες εκτάσεις

εμφανίζουν μειωμένο ποσοστό σιτηρών.

Η στrxχpή προς τα σιτη;::ά οφείλεται, αφενός στην έλ/ειψη εργατικού δυναμικού

λόγω μεταναστευτ ικών ρευμάτων και επομένως εγκατάλειψη της καλ/ιέργειας του

καπνού, και αφετέρου στις επιδοτήσεις της ΕΕ στο σκληρ6 σιτάρι που οδήγησε

και στην εγκατάλε ιψη του μαλακού σι ταριού.
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παι:άΥοντα στην επέκταση των καλ/ιεργειών. Η επιδότηση δίνεται ΑvΆ στρέμμα και

είναι πολύ πιο μεγάλη για το σκληρό σιτάρι.

Λέγονται οι καλλιέργειες που είτε cmalTOW αυξημένο κεφάλαιο, είτε αυξημένο

εργατικό δυναμικό ή και τα δυο μαζί. Ως τέτοιες, θεωρ:>ύνται οι δενδ~εις και

το σ(;νολο των αρδευόμενων καλλιεργειών. Για την περιοχή μελέτης, εντατικές

καλλιέργειες είναι το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρ5τευτλα και η βιομηχανική

ντομάτα και από τις δενδρώδεις, η ελιά και η αμιrγδαλιά.

Το βαμβάκι έχει σημαντικές απαιτήσεις σε νερό και καταλαμβάνει σημαντικές

εκτάσεις στους Δήμους Κορμίστας (Κοινότητες κορμίστας και Ηλιοκώμης),

παγγαίου και Ελευθει:ούπολης.

Ο καπνός τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί λόγω έλλειψης εργατικών χεριών.

Καλ/ι εργε ί ται κυρίως στους Δήμους ΠιερέΩV, Παγγαίου, Ελευθερούπολης,

Αμφίπολης (Μεσολακκιά) και στο Δήμο Κορμίστας (Ν. Μπ&ρρ:χ). Ο καπνός, όπως και

το σιτάρι, υπόκειται στο σύστημα των ΠOOOστώcJεων και είναι επιδοτούμενη

καλλιέργεια. Η επιδότηση, όμως, δίνεται επί της παρ:χγωγής και όχι επί της

έκτασης, πι::άγμα που σημαίνει πως η επιδότηση εξαρτάται από την ποιότητα και

την ποσότητα της παραγωγής.

Τα ζαχαρότευτλα καλλιεργούνται μόνο στο Δήμο EλευθεΡOύnOλης και στο Δήμο

Κορμίστας (Κοινότητες Κορμίστας και Ηλιοκώμης σε 50 και 485 στρ. αντίστοιχα).

Η βιομηχανική ντομάτα καλλιεργείται στο Δήμο Αμφίπολης (Κοινότητες Αμφίπολης,

Μεοολακκιάς και Παλαιοκώμης σε 400, 100 και 1.040 στρ. αντίστοιχα -σύμφωνα με

στοιχεία του 1996), και στο Δήμο Παγγαίου.

Οι εκτάσεις της ελιάς αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία 25 χι:;όνια και τώιΧ<

καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση κυρίως στους Δήμους Αμφίπολης (Κοινότητες

Μεσολακκιάς και Παλαιοκώμης), Πιερέων και λιγότερο στο Δήμο ()pq:o:νoύ. Η ελιά

καλλιεργείται κυρίως για αυτοκατανάλωση.

Οι αποδόσεις των καλλιεργειών σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΠ (βλ. Πίνακα Π.Η)

είναι αρκετά μικρές συγκρινόμενες με τους εθνικούς μέσους όρους, με εξαίρεοη

το βαμβάκι και τον καπνό που κυμαίνονται στα πλαίσια των εθνικών μέσων όρων.
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• Εντατικές

3.5.1.3. 'Άρδευση

Οι αρδευόμενες εκτάσεις καθώς και τα ποσοστά αυτών επί της καλλιεργούμενης

γης σε επίπεδο Νέων Δήμων φ::χίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη 'Σ. & ΤαμουρΙδου Ε.
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Πίνακας 3.19.: λρδεUΌΜενες εχτάσεις στους Ν.Δ. (1991)

ΝΕΟΙ ΔfΚ)I ΑΡΔΕΥα/ΕΝΕΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ !XEOC'lΌ ImPI'I!<HΣ

πα: E'lΌ ΔΙΜ)

Δ. Αμφίπολης 8.819 25,13%

Δ. Κορμίστας 4.073 9,84%

Δ. Πρώτης 3.198 7,63%

Δ. Ροδολίβους 3.379 6,85%

Δ. Eλευθειx>ύnoλης 13.447 29,75%

Δ. Oρ:ιx:Nov 23.723 35,78%

Δ. Παγγαίου 8.505 23,56%

Δ. Πιερέων 19.335 60,80%

Σ:YN:)lΊ() Π.Μ. 84.479 24,34%

!..!!lYtJ: Aπo~ ΕΣΥΕ, 1991

3.5.1.4. Κτηνοτροφία

Αγελαδοτροφία

Η κατάργηση της πολιτικής των επιδοτήσεων της δεκαετίας του 1970, καθώς και

οι χαμηλές τ ιμές των κτηνοτροφικών π,coΊόντων είχαν OCN αποτέλεσμα την κάμψη

της αγελαδοτροφίας. Αν και η μείωc:ιη των μονάδων ήταν δι:χ;ψατ ική, η μείοοη του

αρ ιθμού των ζώ:ιΝ ήταν μ ικ,οοτ ερη γεγονός που σημαίνε ι 61 Ι το μέγεθος των

μονάδων έχει μεγαλώσει. Αυτή η επιχειρηματοποίηση της αγελα&>ΤΡοφίας

αnoδε ικνύεται σύμφωνα με το γεγονός 61 ι σήμερο: αvτ ιστοιχούν 9 αγεΜδες ΑvΆ

μονάδα, όταv πρίν 25 χ,οονια η αναλογ[α αυτή ήταv πολύ μικρότερη. Οι

κοινότητες με τη σημαντικότερη αγελαδοτραρία (όσον αφορ:): στον αριθμό των

ζωικών μονάδων) ε[ναι του Κοκκινοχώματος, της Κρην[δας, της Μεσολακκιάς και

του Μ. Σουλίου. Τόσο ο αριθμός των ζώ.iΝ, όσο και το μέγεθος των μονο::'χδων

διαφοροποιούνται μεταξύ των κοινοτήτων των δύο Νομών. Έτσι, η αγελαδοτραρία

εμφανίζεται πολύ πιο αναπτυγμένη στο Νομό Σερι::ών, αφού οι ζωικές μονο::'χδες

υπερβα[νουν σε αριθμό (περ[που κατά 1.000) αυτές του Νομού Καβάλας, και το

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων εμWΝ[ζεται με'γαλύτειχ> στ ις κο ι νότητες του Ν.

Σερι::ών (23 αγεΜδες/μονάδα όταv στον Ν. Καβάλας είναι 6 αγεΜδες/μονάδα).

Σήμε,cα, οι κατευθύνσεις της αγελαδοτραρίας είναι η γαλακτοπαρ:χγωγός (8,5%)

και η Kρεατoπα,cαγωγός. Για την π~τη κατεύθυνση, έχουν θεσπιστε[ ποσοστώσεις

από την ΕΕ, ενώ για τη δεύτερη επιδοτήσεις. Το ύψος της επιδότησης ε[ναι

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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65.000 δρχ./ζωική μονάδα, αν ο παr;αγωγός διαθέτει 5 στρ./ζωική μονάδα για

βοσκή, διαφορετικά η επιδότηση πέφτει στις 53.000 δρχ./ζωική μονάδα.

ΑΙΥοπροβατοτροφία

Κατά τα τελευταία 25 Xr;όνια ο αριθμός των προβάτων και των αιγών αυξήθηκε,

ενώ ο αριθμός των μονάδων μειώθηκε που σημαίνει πως τα κοπάδια είναι

μεγαλύτερ:ι.

Από τις τρεις κτηνοη:οφικές κατευθύνσεις (αγελαδοτροφία, αιγοτροφία,

προβατοτροφία) σημαντικότερη είναι της αιvoτροφίας (53.690 αίγες, 28.646

πι:;όβατα). Σε αντίθεση με την αγε.λαδοτι:οφία, η οποία εμφ:::Νίζεται πιο ισχυρή

στο Νομό Σερρών, η αιγοπροβατοτροφία είναι ελάχιστα πιο αναπτυγμένη στο Νομό

Καβάλας. Η προβατοτροφία είναι περισσότερ::> αναπτυγμένη στις Κοινότητες

I"bλαΙOKώμης, Ροδολίβους, Μ.Σουλίου, Ελευθερούπολης, Κοκκινοχώμο:τος,

Ποδοχωρίου, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου, ΜεσοΡ:ιπής και Μουσθένης. Οι μεγαλύτερες

μονάδες βρίσκονται στις Κοινότητες Μ.Σουλίου, Ροδολίβους, Πλατανότοπου και

Κάρυανης. Οι Κοινότητες με τη σημαντ ι κότ ερη αιγοη:οφία είναι του Μ. Σουλίου

(πάνω από 6.000 ζ6:α) και έπειται η Π~τη, η Παλαιοκώμη, ο ΑκΡ:ιπόταμος, το

Ποδοχώρι και η ΜεσοΡ:ιπή με πάνω από 3.500 ζωικές μονάδες.

Η αιγοπροβατοτρ::χρία αναπτύχθηκε Μγω της πολιτικής της ΕΕ για επιδότηση των

αιγΟΠΡ:ιβάτων με βάση των αριθμό των ζC:xιN (επιλέξιμα) κατά το 1991-92. ΤΟ ύψος

της επιδότησης είναι 4.207 δρχ./ζώο για τις πεδινές ή ημιορεινές Κοινότητες

και 5646 δρχ./ζώο για τις ορεινές. Η επιδότηση που πήραν οι κτηνοτρόφοι της

περιοχής είναι το π~τo ποοο. Σε αντίθεση με την αγελαδοτρ::χρία, ο κτηνοτρόφος

δεν υφίσταται πρ:'χJτιμo αν ξεπεράσει τον αριθμό των επιλέξιμων που του

αντιστοιχούν με βάση το έτος 1991-92, και γι' αυτό ο πραγματικός αριθμός των

αιγοπροβάτων είναι μεγαλύτεΡ:ις από τον αριθμό των επιδοτούμενων.

ΧΟΙΡ:ιτροφία

Η ΧΟΙΡΟΤρ::χΡία δεν είναι αvαnτυγμένη στην περιοχή και οι χοίρ:::> ι στις 65

χοιρ:ιτρ::χρικές εκμεταλλεύσεις είναι μόλις 651. Στο Ν. Καβάλας, ο αριθμός τόσο

των μονό'δων όσο και των ζώ:.Jν είναι περίπου διπλάσιος, α).).fj. το μέσο μέγεθος

των μονάδων είναι το ίδιο (10 χοίροι ανά εκμετάλλευση). Οι μεγάλες μονάδες

βρίσκονται κυρίως στο Δήμο EλευθεΡOύnOλης και στις Κοινότητες ΟρριΝίου,

Ποδοχωρίου και Μ.Σουλίου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Πτηνοτρ:χρία

Η Κοινότητα Πρώτης από το 1982 είναι η έδρα του «Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού

r-hκεδον ίας-θj::άKης». Η πτηνοτρ:χρία γvώρισε ιδ ιαί τερη ανάπτυξη σε αυτή την

περιοχή, που ξεκ[νησε από την δεκαετ ία του 1970 και ήκμασε στα μέοο της

δεκαετίας του 1980, όταν ο αριθμός των πουλερικών έφτασε τις 180.000 -200.000

περίπου. Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του 1980, ο κλάδος συνεχώς φθίνει

Μγω της ανταγων ιστ ικότητας των ε ιαχγ6μενων πτηνοτρ::>φικών προ"ίόντων. Σήμει:ο:

(σύμφωνα με πιο πρόσφ:χτα στοιχεία του 1996) υπάρχουν 9 μονάδες στην περιοχή:

4 στο Ροδολίβος, 2 στην Πρώτη, 2 στο Μ.Σούλι, και 1 στην Κορμίστα. Οι μονάδες

αυτές είναι σύγχρονες και έχουν εγκατασταθεί εκτός των οικισμών. Η εμπορία

των προ'ί6ντων γ,ίνεται στην τοπική αγo(ri, αλλά urripxow και ωΊΟστολές σε WJ..ες

περιοχές στη χώ(Xi., α/ιό Αθήνα ως Aλεξανδρ:Jύnoλη.

Η πτηνοτρ::χρία δεν είναι τόσο ανα/lτυγμένη στο Ν. καβάλας. ΟΙ εκμεταλλεύσεις

είναι περισσότερες, αλλά τα πουλερικά είναι πολύ λιγότε(Xi. (32.269 σε σύγκριση

με το Ν. Σερρών με 145.750). Έτσι, οι εκμεταλλεύσεις είναι πολύ πιο μικρές με

μέσο μέγεθος 23 ζώα (όταν στο Ν. Σερρών είναι 985 ζώα).

Το μεγάλο πρόβλημα στην πτηνοτροφία, είναι η α/lOKOμιδή και η καταστρ::χρή των

α/ιοβλήτων, τα οποία είναι ιδιαίτε(Xi. επιβλαβή για τη δημόσια VΓεία. Αυτό το

πρόβλημα πρόκειται να λυθεί με το νέο εργοστάσιο επεξεργασίας α/ιοβλήτων και

μετατρ:Jπής τους σε λίπασμα στα όρια του Δήμου Κορμίστας α/ιό ιδιώτη.

3.5.1.5. Γενικό προφίλ του αγρ:JΤΙKOύ τομέα στους Νέους Δήμους

Τα πα(Xi.κάτω στοιχεία δίνουν μία συνολική εικόνα του πρ:.:ιτογενή τομέα σε κάθε

Νέο Δήμο. Πρέπει να τονίσουμε πως οι πληροφορίες που παρ:χτίθενται

διαφoρ:Jπoιoύνται α/ιό τις αντίστοιχες στους πίνακες της ΕΣΥΕ, αφού είναι πιο

Πp:)αp::iτες και Πρ:JέΡXOνται α/ιό ιδία επεξεργασία ωΊό:

α. ερωτηματολόγια του Υπουργείου Εσωτερικών (1998) για το Ν. καβάλας, και

β. το ΤΑΠ της Επαρχίας Φuλλίδoς (1996) για το Ν. Σερρών.

• Δ. Αμφίπολης

ΟΙ γεωργικές εκτάσεις είναι 37.450 στρ. και οι εκμεταλλεύσεις 373. Τα

παρ::χγόμενα Πρ:J"ίόντα είναι: σιτάρι (16.115 στρ.), κωΙνά (900 στρ.), βαμβάκι

(1520 στρ.), αμύγδαλα (3.800 στρ.), ελιές (287 στρ.) και βιομηχανική ντομάτα

(1.540 στρ.). Οι αρδευόμενες εκτάσεις είναι 6.400 στρ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Τα ζώα που εκτρέφονται είναι 45 βοοειδή, 3.550 αίγες ~ι 4.546 πρόβατα.

Οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν 21.400 ~ρέμματα.

• Δ. Κορμίστας

Οι γεωργικές εκτάσεις ε(ναι 32.954 στρ. και οι εκμεταλλεύσεις 531. Τα

παρ:χΥόμενα πρ::>"ίόντα: σιτάρι (25.950 στρ.), καπνά (1650 στρ.), βαμβάκι (7.580

στρ.), αμύyfuλα (160 στρ.), ελιές (365 στρ.) και ζαχαρότευτλα (535 στρ.). Οι

αρδευόμενες εκτάσεις είναι 8.890 σcρέμματα.

Τα ζΟΟ που εκτρέφονται είναι 166 βοοειδή, 3.136 αίγες και 2.989 πρόβατα.

Επίσης, υπάρχει μία μονάΟΟ εκτρ:::φής πουλερικών.

Οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν 13.700 στρέμματα.

• Δ. Πρώτης

Οι γεωργικές εκτάσεις είναι 42.327 στρ. και οι εκμεταλλεύσεις 491. Τα

παραγόμενα πι::ο'ίόντα: σιτάρι (33.725 αφ.), καπνά (1620 στρ.), βαμβάκι (940

στρ.), αμύγδαλα (920 στρ.) και ελιές (376 στρ.). Οι αρδευόμενες εκτάσεις

ε(ναι 2.305 στρέμματα.

Τα ζώ::χ που εκτρέφνται είναι 264 βοοειδή, 1.179 α(γες, και 4.287 πρ6βατα.

Επίσης, υπάρχουν 2 μονάδες εκτροφής πουλερικών.

Οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν 3.700 στρέμματα.

• Δ. R:>δολίβους

Οι γεωργικές εκτάσεις ε(ναι 55.113 στρ. και οι εκμεταλλεύσεις 461. Τα

παι:αγόμενα προ'ί6ντα: σιτάρι (41.400 στρ.), καπνά (1.360 στρ.), βαμβάκι (995

στρ.), αμύΥ&χλα (1510 στρ.) και ελιές (190 στρ.). Οι αρδευόμενες εκτάσε ις

είναι 2.790 στρέμματα.

Τα ζώ::χ που εκτρέq:oνται είναι 372 βοοειδή, 3.231 α(γες και 8.639 πρόβατα.

Επίσης, υπάρχουν 6 μονάδες εκτροφής πουλερικών.

Οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν 9.000 στρέμματα.

• Δ. Ε'λευθει:::ούπολης

Οι γεωργικές εκτάσεις του Δήμου είναι 37.200 στρ. Ο αριθμός των αvΙ:::OΤΙKών

εκμεταλλεύσεων ε (να ι 766 κα ι τα παρ::χγόμενα προ'ίόντα ε ίναι σιτηf=ά, καλαμπ6κι,

τεύτλα, βαμβάκι και καπνά. Μικρ6 ποσοστό των σιτηρών προορ(ζεται για

aυτοκατανάλωση στο Δημοτ ικ6 Διαμέρισμα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Η κτηνοτραρ[α είναι OΙKόσιτη-εσΤΑVλισμένη, κι όχι ποιμενική, και λαμβάνει

χώρα σε 79 κτηνοτροφικές μονάδες. Τα ζώα που εκτρέφονται είναι 303 βοοειδή,

12.790 όρνιθες, 223 χοίροι, 12.466 αιγοπρόβατα και 2.324 άλλα είδη ζώων.

Τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται είναι το κρέας, το γάλα, ΤΟ μέλι και τα

αυγά. Η αuτoκατανάλι.χ1η ΣWίσταται κυρίως στο κρέας.

Οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν 12.800 στρέμματα.

• Δ. Oρq:xxνOύ

Από το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων (66.300 στρ.) αρ5εύονται μόλις τα 30.000

στρέμματα. Παρ:χγόμενα προϊόντα είναι σιτηρά, αμόγδαλα, ελιές και σταφύλια.

Σημαντ ικές ποσότητες από ελιές και σταφύλια καθώς και μικρές ποσότητες από

οι τηι::ά και αμύΥΟΟλα καταναλώνονται μέσ::χ στο Δημοτ ικό Δ ιαμέρισμα.

Η κτηνοτροφία είναι και οικόσιτη- εσταυλισμένη και ποιμενική. OργcNωμένOΙ

βοσκότοποι δεν υπάρχουν και η εκτραρή γίνεται κυρίως σε 8 βοοτραρικές

μονάδες. Τα ζώα που εκτρέφονται είναι 34 βοοειδή 4.300 όρνιθες, 56 χοίροι,

15.280 αιγοπΡ:>βατα και 1.240 ά'λΝ::ι. είδη ζώων.

Τα κυριότερα προΙόντα που παράγονται είναι το κρέας, το γάλα, το μέλι και τα

αυγά και κατΑVΑΛΏΝOνται και μέα:χ και έξω από το δημοτ ικό διαμέρισμα. Η

αυτοκατανάλοοη συν ίσταται κυρίως στο κρέας και στο yά:N:i..

ΟΙ ΟΟσικές εκτάσεις καταλαμβάνουν 35.400 στρέμματα.

• Δ. Παγγαίου

Από το σύνολο των 36.100 στρεμμάτων, οι γεωργικές εκτάσε ις του Δημοτ ικού

Διαμερίσματος που αρδεύονται είναι 8.000 στρ. Ο αριθμός των αγρ::>τικών

εκμεταλλεύσεων είναι 676 και τα παρ::χγόμενα προΙόντα είναι καλαμπόκι, σιτηp::t,

β ιομηχαν ική ντομάτα, τεύτλα, βαμβάκ ι και καπνά. Τα προ'ίόντα αυτά δ ιατ ίθενται

μόνο έξω από το Δημοτ ικό Διαμέρισμα. Προ"ίόντα, όπως τα σι τηρ:i και το

καλαμπόκι αυΤOKατΑVΑΛΏΝOνται σε μικρές ποσότητες.

Η κτηνοτραρία είναι οικόσιτη-εσταυλισμένη και ποιμενική. Οργανωμένοι

βοσκότοποι δεν υπάρχουν, και συστηματ ική εκτροφή γίνεται σε 5 βοοτι:χχρικές και

σε 40 προβατοτροφικές μονάδες, ενώ vrιάρxoυν και μελίσσια. Συνολικά

εκτρέ(fX)\Jται 289 βοοειδή, 3.850 όρνιθες, 70 χοίροι, 7.345 αιγοπΡ:>βατα και

vrιάρχoυν 450 κυψέλες μελισσών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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• Δ. Πι ερέων

Από το ΣΎVOλO των 31.800 στρ., οι γεωργικές εκτάσεις του δημοτικού

διαμερίσματος που αρδεύονται είναι 17.988 ατρ. Ο αριθμός των αγροτικών

εκμεταλλεύσεων είναι 802 και τα παρ:χΥόμενα ΠΡ:ι"ίόντα είναι σιτηι:ά, αμπέλια,

ελιές και καπνά. Τα πρc)ίόντα αυτά διατίθενται όχι μόνο έξω από το Δημοτικό

Διαμέρισμα, αJV...ά και στο εοοτερικό του. Προ'ίόντα, όπως οι ελιές και τα

σταφύλια, ΑVΤOKαταναλώνOνται σε μικρές ποσότητες. Η μέση ηλικία των αρχηγών

των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι 50-65.

Η κτηνοτι:χχρία είναι OΙKόσιτη-εστΑUλισμένη και ποιμενική. Οργανωμένοι

βοσκότοποι δεν UΠΆΡΧOυν και συστηματ ική εκτροφή γίνεται σε 51 κτηνοτρ:::ιφικές

μονάδες. Συνολικά, εκτρέφονται 509 βοοειδή, 7.270 όρνιθες, 170 χοίροι, 18.298

αιγοπρ6βατα και 1.097 άλλα είδη ζώων.

Τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται είναι το κρέας, το γάλα, το μέλι και τα

ΑuΓΆ και καταναλώνονται μέοο και έξω ωΊό το Δημοτ ικό Διαμέρισμα. Η

αυτοκατανάλοοη owίσταται σε όΊv::ι. τα παραπάνω προϊόντα, αλΝχ κυρίως στο κρέας.

Οι δασικές εκτάσεις ~αλαμβάνouν 60.900 στρέμματα.

Τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται είναι το κρέας, το γάΊv::ι., το μαλλί, το

τυρί και τα ΑΥvΆ και καταναλώνονται μέαχ και έξω ΟΟ1ό το Δημοτ ικό Διαμέρισμα.

Η aυτοκατανάλωση owίσταται σε σημαντ ικές ποσότητες σε όΊv::ι. τα ωραπάνω

ΠΡΟϊόντα.

Οι δασικές εκτάσεις Kαταλαμβό'vOUΝ 18.400 στρέμματα.

3.5.1.6. Γεωργικές eπενδύσεις

Το σύνολο σχεδόν των επενδύσεων έχει επιδοτηΘεί ΟΟ1ό Κοινοτ ι κούς πόρους. ΟΙ

σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί Επιδοτήσεων είναι ο 797/85 και ο 2328/92 που

τον aντιKατέστησε.

Σύμφωνα με τον Π[νακα Π.15, οι παρ::::tγωγO[ των Κοινοτήτων την περίοδο 1986-97

πραγματοπο[ηοον owολικά 86 επενδύσεις. Αν aντιστοιχίσουμε μία επένδυση ανά

παι::αγωVΌ, αυτό σημαίνει πως μόνο το 4% του owολικού αριθμού των παραγωγών

επένδυσαν τα τελευτα[α 10 χρόνια, π~ό ιδιαίτερα χαμηλό.

Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε ποNloύς λόγους: στο ότι οι

εκμεταλλεύσεις είναι ήδη εξοπλισμένες, στο υψηλό κόστος των επενδύσεων, στο

ότ ι οι τ ιμές των γεωργικών πρ()ίόντων είναι χαμηλές και δεν δημιουργείται

ευνοϊκό κλ[μα για επενδύσεις, στο ότι οι αρχηγοί των εκμεταλλεύσεων είναι

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔαμΟlJλάκη Έ• .. ΤαμΟlJριδοlJ Ε.
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ηλικιωμένοι και δεν π,α:>σβλέποιΝ σε βελτίωση της υποδομής της Εκμετάλ/ευσης

τους.

Οι παι:::αγωγοί που επω:ρελήΘηKΑV nεploσόTE.co από τις επενδύσεις είναι αυτοί στις

Κοινότητες Μ.Σουλίου, Παλαιοκώμης και Ροδολίβους που πρ::χγματοποίησ:χν το μισό

των επενδύσεων στο σίrvoλo.των 12 Κοινοτήτων.

Ο τομέας που aπορρόφησε το μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων είναι ο μηχανολογικός

εξοπλισμός, ακολουΘεί ο τομέας της κτηνΟΤρ:::χΡίας και τελευταίος είναι ο τομέας

της άρδευσης.

3.5.1.7. Εκμηχάνιση γεωργίας

Το σημαντικόΤΕΡ::> μηχάνημα Θεωρείται ο ελ1<υστήΡ:χς (τρ::χκτέρ) που

χρησιμοποιείται και ως αυτό κριτήριο για 10 βαθμό μηχανοποίησης της

πα.οογωγικής διαδικασίας. Στην περιοχή του Νομού Σε~ν VΠΆρχoιN, σύμφWΑ με

στοιχεία του 1996, 1.300 η::ακτέρ που καλλιεργούν 165.000 στρέμμ:tτα γεωργικής

γης. Αυτό σημαίνει πως αντ ιστοιχεί ένα Τρ:Χκτέρ σε 130 στρ. περίπου. Στο Ν.

Καβάλας υπάρχουν στοιχεία μόνο για τους νεοσύστατους Δήμους Παγγαίου και

EλευθεΡOύnOλης. Σύμφ:.:ινα με αυτά, ο συνολικός αριθμός των γεωργικών

μηχανημχτων ανέρχεται σε 424, από τα οποία τα 376 είναι ελκυστήρες. Αν

λάβουμε υπόψη τα 73.300 στρ. γειι.:Ργικής γης σε αυτούς τους Δήμους, τότε

αντιστοιχεί ένα Τρ:Χκτέρ ανά 195 οτρέμματα γης. Ο μέσος όρος για την περιοχή

μελέτης είναι ένας ελκυστήρας ανά 142 στρ.

Στο ε~τημα για το αν η επένδυση για τη μηχανοποίηση της γειι.:Ργίας είναι

ορθολογική, παρατίθενται τα εξής: σύμφ:.:ινα με στοιχεία του Υπουργείου

Γεωργίας, ένα τρακτέρ μέσης ιπποδύναμης (80-90 ίππων) δεν πρέπει να

αντ ιστοιχεί σε λιγότερ::> από 200 στρ. για να κρίνεται η επένδυση ορθολογική.

Διαq:oρετ ικά θα έχουν δαπανηθεί κεφ6(λαια μεγαλύτερα από το αναγκαίο και οι

παρ:χγωγοί επιβαρύνονται επιπλέον.

Ο μέσος όρος για την περιοχή, όπως υπολογίστηκε παραπάνω (1 ελκυστήρ:χς ανά

142 στρ.) δηλώνει μία υπερμηχανοποίηση, αν και αυτή είναι πιο πρ;:φ:wής για τη

δυτική περιοχή του Παγγαίου (Ν. Σερρών).

3.5.2. Εξόρυξη - Μεταποίηση

Στην περιοχή, η μεταποιητική δρ:χστηριότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, όπως

q::αίνεται και στον πίνακα 3.20.:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρ[δου Ε.
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Πίνοχας 3.20.: BιoμηΧΑVίες-βΙOτεχ:vίεςστην Π.Μ.

ΝΕΏΙ Δl+DI ~ ΆΠΑΣΧΟ1\ΗΣΗ

Δ. Αμφίπολης 8 10

Δ. Κορμίστας 16 36

Δ. Π~της 19 36

Δ. Ροδολίβους 45 136

Σm:ro θθ 21θ

Δ. EλεUΘ/πoλης 20 220

Δ. (p:ρ::tνoύ 12 100

Δ. Γbγγαίoυ 5 -
Δ. Πιερέων 16 130

Σm:ro 53 450

~Π.M. 141 66θ

!!!J:i!j: Ιδία επεξεργασία

Το σύνολο των μονάδων ανέρχεται στ ις 141 με ένα μέσο όρο εργαζομένων 4-5

εργαζόμενοι ανά μονάδα. Ο μέοος όρος αυτός είναι ακόμη πιο χαμηλός αν λάβουμε

υπόψη ότι μέρος του προσωπικού είναι εποχιακό. Αυτό δείχνει πως τα βιοτεχνικά

καταστήματα C«,CQΡOw μικρές πι::οσωπικές και οικογενειακές μονάδες.

• Βιοτεχνίες ενδυμάτων

Οι μονάδες αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στις περιοχές Ελευθερούπολης, Πρώτης

και Ροδολίβους, και λόγω του ρόλου που κατέχουν οι οικισμοί τους ως τοπικά

κέντρα. ΤΟ είδος των βιοτεχνιών είναι:]

] • Βιοτεχνίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και ελαιοτριβεία

J
• Βιοτεχνίες επεξεργασίας κοπής μαρμάρου

παρ::χγωγής ασqxxλιστ ι κών και ασβεστοπολτού

σχιστόλιθου και βιοτεχνίες

• Λατομε ία

• Επιπλ.οποιεία

• Χαρτοβιομηχανία.

Στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης LEADER 11 προβλέπονται μέτρα

και δράσε ις για μικρές επιχε ιρήσε ις βιοτεχνίες. Οι δράσεις που

J

περιλαμβάνονται αqx>ΡOύν στον εκσυγχρονισμό, στην επέκταση βιοτεχνιών και

μικρών επιχειρήσεων καθώς και στον εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών παραδοσιακής

επεξεργασίας σχιστό",ιθου και ξύλου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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3.5.3. Υπηρεσίες - Εμπόριο - Τουρισμός

3.5.3.1. Εμπορία αγροτικών προϊόντων

Στο σύνολο σχεδόν των αγροτικών προϊόντων, η εμπορία γίνεται μέοο του

ιδ ιωτ ικού εμπορίου. Τα τεύτ'Ν::χ αnoρρ:::φo(rνταL από την Ελ/ην ική Β ιομηχαν ία

Ζάχαρης κατόπιν ΣUΜβάσεως μεταξύ βιομηχανίας και παr::αγωγών. Σχετ ΙΚά με τη

βιομηχανική ντομάτα, κάθε χρονιά ΣΥVΆΠΤOνται συμβάσεις με βιομηχανία

προϊόντων ντομ(:nας που εδρεύε ι στη Μ:χύ'ρη eόλασσα.

Αγροτικός Συνεταιρισμός υπάρχει σε κάθε Κοινότητα. Ο ρόλος τους συνίσταται

στην πρ::>μήθεια των παι:::αγωγών με ενδιάμεοο ΠΡΟ"ί6ντα (σπόροι, λιπάσματα,

γεωργικά φ:φμακα) ι χωρ ίς να παρεμβαίνουν σε κανένα στάδ ιο της ΠαΡ;::ι:γωΥικής

διαδικασίας ή στην εμπορία των αγρ::nικών πρC)ίόντων. Παρ)'λληλα, υπάρχει και ο

κτηνοτρ::χρικός συνεταιρισμός με έδρα την Κοινότητα Πρ:i)της, μία ομάΟΟ

ελαιοπαραγωγών στην Κοινότητα Κορμιστας και μία ομάδα ντοματοπαΡαΥωΥών στην

κοινότητα Παλαιοκώμης.

Στα πλαίσια του προγΡ5:μματος αγροτ ικής ανάπτυξης LEΆDER ΙΙ προβλέπονται μέτp:::t

και δράσεις για την επιτόπου αξιοποίηση και εμπορία της γεωργικής και

δασοκομικής παι:::αγωγής. Οι δράσε ις που περιλαμβάνονται αφορούν: κρέας,

Υαλακτοκομι κά, εΝ:χιούχ.α, οπωροκηπευτ ικά, ζΟΟΤΡ::χρές, βιολογικές καλλι έργε ι ες

και προ"ίόντα τους, καθώς και επενδύσεις παρJ:yωγής ειδών διατροφής.

3.5.3.2. Εμπορικά καταστήματα

Η κατανομή των εμπoριΚΏV καταστημάτων και των απασχολούμενων ανά Δήμο στην

περιοχή παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Πίνακας 3.21.: Eμnoριιtά καταστήματα στην Π.Μ.

ΝΕΟΙ α/ΙοΟΙ ~ ΆIIAΣXI:ν/iΣH

Δ" Αμφίπολης 63 94

Δ" ΚDρμίστας 78 159

Δ" ~της 102 146

Δ" Ροδολίβους 98 135

Δ" Ελευθ/πολης 175 262*

Δ. (p:ιx::ιvoύ 209 313*

Δ" I'bγγuίou 119 139

Δ" Πιερέων 155 231

DNYIO Π.Μ. 999 1479

!!!I:iiJ: Ιδία cπcξεpyα::Jία

ΔΙΠlI.ct1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρ[δου Ε.
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* Στους Δήμους GP;ιΧrνoύ Κ(lIΙ Ελευθερούπολης δεv ιmάρXOvν διαθέσιμα στοιχεία

απcισx6λησης στα εμπορικά κατocrrήματα. Τα αvτίστoιχα μεγέθη συμπληr;ώθηκαν ύστc{Xt

από ιδίες εκ,τιμήσεις βά:Jει της μέσης αnασχ6λησης ανά κατΟΟτημα στους υπόλοιπους

Δήμους της περιοχής.

που

και

είναι μικι:;ά, οικογενειακά, λιανικού εμπορίου

στ ις περιοχές Παλαιοκώμης, Ροδολίβοuς, Πρώτης, Ορφ::Νού

Ο δείκτης εξυπηρέτησης της περιοχής είναι 35,92 άτομα

Τα καταστήματα

συγκεντρώνονται

Eλευθερoύnoλης.

κατάστημα.

Στην περιοχή του Ροδολίβους υπάρχει EμnOρoεπαγγελμαΤΙKός Σύλλογος που

αριθμε ί 120 μέλη, ενώ ο Εμπορικός Σύλ/ογος στην περιοχή της Πr;ώτης από το

1992 και μετά δεν δfX(οτηριοποιείται.

]

j

Τα καταστήματα είναι κυρίως περίnτεrxx, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, αρτοποιεία,

καφενεία και ταβέρνες ενώ υπάρχουν και αρκετά ΣWεργεία (σιδηροκατασκευές,

ηλεκτρικά είδη, επιπλοποιεία, δομικά υλικά, ανταλλακτικά Ι.Χ., βενζινάδικα).

Όσον αq:x:>ι:;ά στ ις υπηρεσίες, η περιοχή παρουσιάζε ι την παρ:::σ<άτω εικόνα:

Από την πλευι:ά των Οργανισμών Κοινής Ωρέλειας, υπάρχουν υποκατάστημα ΕΛΤΑ.

στο Ροδολίβος, στην Π~τη, στην Ελευθερούπολη, στο Δ. παγγαίου και στο Δ.

πιερέων, υποκαταστήματα ΟΤΕ στο Ροδολίβος και στην Ελευθερούπολη. Στο

Ροδολίβος λειτουργεί Πταισματοδικείο και Υποθηκαρυλακείο.

]

~

3.5.3.3. Τουρισμός

Όπως έχει αναφερθεί στο υπoKεφiλαιo 3.2.6., η περιοχή μελέτης (ειδικά το

τμήμα του Νομού ΣερρW) υστερεί σε τουριστικές υποδομές και για το Μγο αυτό

η τουριστική κίνηση δεν είναι ιδιαίτερ::χ υψηλή. Συνολικά, υπάΡΧοt.N 5

ξενοδοχεία, 2 caπpiΩ3S, 1 ξενώνας, το κατάλυμα του Δασικού Χωριού, 3

καταφύγια εκ των οποίων το ένα ημιτελές. ΣυγκεKριμΈVΑ:

Στο ανατολικό Παγγαίο, στα 1760 μ., στην ΚοιλάΟΟ του Ορφέα, βρίσκεται το

καταφύγιο Στ. Χατζηγεωργίου χωρητ ι κότητας 75 ατόμων. Η προσπέλαση γίνεται

μέαι:ι Ελευθερούπολης (Ακροβούνι) και απέχει από αυτήν 22 χλμ., και μέσω Αυλής

ύστεr::α από πορεία τεσcόp.ι:N ωρW από μονοπάτι με σήμ:χνση. Χαμηλότερ::χ, στη θέση

BNiχΙKα Καλύβ ια, βρίσκεται το καταφύγιο Αργ.Πεταλούδας (χωρητ ικότητα 20

ατόμων). Η προσπέλαση γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο. Στα δυτικά του όρους, σε

υψόμετρο 900 μ., βρίσκεται το καταφύγιο MπoUΓΑΝτ ίνας (Π~τη Σερρών). Η

προσπέλαση γίνεται από την Π~τη μέσω της Ιει:::άς Μονής θείας Ανάληψης. Το

τέταρτο KαΤCΙφύγΙO βρίσκεται στην τοποθεσία Χατζηκώστα Σουλνιάρη (1000μ.)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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εντός των ορίων του Δήμου Ροδολ[βους. Ο δΡ6μος που οδηγεί σε αυτό δεν είναι

ασq:αλτoστι:x.:ιμένoς, αλλά υπάρχε l και η εναλλακτ ική πρ::>σπέλαση με πεζοπορία 2

ω~ από μoνonάτ ι. Η χωρητικότητα των δύο τελευταίων καταφυγίων είναι 20 και

25 άτομα αντίστοιχα (στοιχεία 1991).

Επίσης, λειτουργεί το χιονοδρ::>μικό κέντρο Παγγαίου Καβάλας, το οποίο είναι

τοπικού επιπέδου και περιορισμένης εμβέλειας. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καβάλας

έχει υποβάλει πΡ6ταση στη Νομcφχιακή ΑυτοδιοίκΓρη Καβάλας για διάνοιξη και

δεύτερης πίστας ώ::πε να εξυπηρετούνται περισσότεροι χιονοδρομιστές, η οποία

uπόκε ι ται ακόμα σε δ l ερεύνηση. Η περιοχή πάντως πρ::χ;φέρετα L για σtNδυασμό

ορε ινού-χειμερινού και παρ::ιθαλάσσιου τουρισμού, ακριβώς λόγω της εγγύτητας

βOUΝOύ- θάλασαχς, χωρίς ωστόοο να διενεργείται σημαντική τουριστική προβολή

από τους αρμόδιους φορείς και ιδιώτες.

Ως σήμε.οο, παι:ά το φυσικό κf:ι)..)ν:)ς, την ποικιλότητα χλωρ ίδας-παν ίδcxς, το

αξιόλογο κτιριακό απόθεμ:::<, την πολιτιστική δι:άση και τα μνημεία στην περιοχή,

δεν υπήρξαν οργανωμένες δι:άσε ις για την Πρ:JσέλKυση τουριστ ι κού- εκδρομικού

ρεύματος. Η περιοχή παρ::χμένει εντελώς αναξιοποίητη, αφού στο παρελθόν δεν

υπήρξε καμία πρoσπCιΘεια τουριστικής π~θησης, γεγονός που αρείλεται στο ότι

η έννοια του τουρισμού στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής είναι

αλληλένδετη με τη θάλασσα. Πολύ σημαντικός παράγοντας για την παραπάνω

υστέρηση είναι και η απουσία συγκεκριμένης εικόνας για την περιοχή, Kc8ώς και

η προβληματ ική σύνθεση του πληθυσμού (από τους γηρ:χιότερους ηλικιακά), που

συνεπάγονται δυσκολίες ενημέρωσης και επιμόρφωσης.

Πρόσφατα, και εν όψει της νέας τάσης για ήπιες-εναλλακτικές μορφές τουρισμού,

πα.οοτηρείται κάποια κίνηση, η οποία όμως διεξάγεται αποσπασματικά ύστερ:χ από

προσωπ ική αναζήτηση του κάθε εκδρομέα, ανάλογα με τα ενδ ιαφέροντα του

(θρησκΕUΤ ικές -ιστορικές - πολι τ ιστ ικές ανησυχίες, χιονοδρομία-ορε ιβασία,

φυσιολατρία). Κάποιες υποδομές αναψυχής (π.χ. μονοπάτια, Δασικό Χωριό,

επέκταση χιονοδρομικού κέντρου, κτλ.) και κάποιες διXiσεις για συντήρηση και

ανάδειξη του κτιριακού και, γενικά, δομημένου αποθέματος, που λαμβάνουν χώρ:)

επί του παρόντος αναμένονται ευεργετικές για την αποπεριθωριοποίηση και

τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Μέτρα για αγροτοτουριστικές δ.οοστηριότητες προβλέπονται στα πλαίσια του

προγρ5(μματος αγροτ ικής ανάπτυξης LEADER Π. Οι διXiσε ις που περιλαμβάνονται

αφορούν στη δημιουργία, εκσυγχρονισμό και επέκταση των αγιχ>τοτουριστ ικών

KαταλU}..ό'των, στ ις εναλλακτ ικές μορφές τουρισμού, σε κέντρο: εστ ίασης και

αναψυχής, καθώς και σε μουσεία αγιχ>τικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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3.6. Κοινωνικά Στοιχεία

3.6.1. Κοινωνικές υποδομές

Πίνακας 3.22.: Κοινωνικές urτηρεσ(ες ανά Ν.Δ. της Π.Μ.

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ Π!\IΔII<DI NHΠ!IEIJ\ ΔlMJrIJQ\ I'»tW:IJ\ II'Ω<EIJ\ AΠΌr. J<ENl'ro ΙΟ\ΠΗ

ΣI>ιMJI (ε:ΕΣΕ:ΙΣ) (ΘΕΣΕ:ΙΣ) ΙΑπ:ΕΙΟ YIEIJ\I

Δ. Αμφ(πολης + 2 7 1 Ο + - -

Δ. Κορμίστας + 2 8 Ο Ο + - -

Δ. π,οοτης + 1 6 1 1 + - +

Δ. Ροδολιβους + 2 7 1 1 + + +

ΕΥΝ:ν/) 7 28 3 2

Δ. FλευθΙπoλης + 8 29 1 2 + + +

Δ. <:Ρρ:::ι:νού - 7 14 1 1 + - +

Δ. Γk::tyγα ί ου + 5 14 1 1 + - -

Δ. Πιεpέωv - 7 12 Ο Ο + - -

ΣΥΝ:ν/) 27 69 3 4

ΣΥΝΥ\Ο Π.Μ. 34 97 6 6

Π!JY!j: Ιδία επεξεργασία

3.6.2. Πολι τισμός - Άθλησrι

3.6.2.1. Πολιτιστική oρΓΆvΩΣΗ

Πολιτιστικοί σύλλογοι υπάρχουν σε όλους τους οικισμούς. Πολιτιστικές

εκδηλώσεις είναι κυρίως τα πανηγύρια που γίνονται κατά τις γιορτές των

πολιούχων αγίων.

Αξιόλογα πολιτιστικά γεγονότα είναι:

j

J

•

•

Στο Δ. Παλαιοκώμης λειτουργεί λαογρ:;χφικ6 Μ::>υσείο •

Στο Δ. Πρώτης εννιάμερα εκδηλώσεων την Αγ.Παρασκευή με συναυλίες, χορ::ιύς,

ομιλίες και εκθέσε ις που διοργανώνονται από τον Πολι τ ιστ ικ6 ΣύtJ..ΩγO,

δι::αστηρι6τητες (τμήμα ορειβασίας και χιονοδρομικό τμήμα) και επεμβάσεις

αναψυχής (κρήνες, θέσε ις θέας, εθελοντ ικός OOOO-ΠUι::oσβεστ ικός σταθμός,

χάρ:χξη-σήμανση μονοπατ ιών, κατασκηνώσε ις) του Ορε ι βατ ικού Συλλόγου, το

έθιμο της φωτιάς «Ντερβέvco> την Κυριακή της Απόκριας.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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• Στο Δ. Ροδολίβους Οι επταήμερες εκδηλώσεις τον Δεκαπενταύγουστο με

μουσική, XOr::Q και εκθέσεις, το Καρναβάλι που διοργανώνεται στις Απόκριες

καθώς και οι παρ:χστάσεις και συναυλίες που δίνονται από τους αντ ίστοιχους

Συλλόγους κατά τη δ ιάΡκε ια του έτους.

Π(νακας 3.23.: Πολιτιστική οργάνωση ΑvΆ Ν.Δ. της Ο.Μ.

Δ. Eλευθ/ΓDλης Πνεuματ ικό ~ ΓΊΑΣ Πόντος Χορτοκοπ[ου

Πολιτιστικό Αιμοδοτικ6ς-Πολιτ ιστ ικός Σύλλογος Aκρoβouνίoυ

Κέντρ::> Πολιτ ιστ ικός Σύλλογος Ελευθερ::>ύπολης

Βιβλιοθήκη !'bρ.ι::ωτ l κ6ς Σύλλογος ΚΟΚΚ Lνοχώματος

Δ. Παγγαία:ι Βιβλιοθήκη Σύλλογος -ΑιΧχπης

fuuorto Πολι τ ιστ ι κός- ΑιμοδοτLκός Σύλλογος Ι1:χλαιοχωρίου

'ωλλογος Ποντίων Γε~ιανής

Ορειβατικός - Φιλοδασικός Σύλλογος Γlctyγαίoυ

Δ. ΠιερέΩV Πνευματικό Πολι τ ιστ ικαΙ Σύλ/ογοι Ibδoχωρίoυ, CJ::φ::Nίoυ,

Κέντρο &xpuανης

Δ. Πρώτης Ελλην ι κός Ωρε l βατ ι κ6ς κα l Χιονοδρομικός 'Σ6λλσΥος

Σύλλογος Φιλόμουοον

Σύλλογος Ι\Ναικών

Δ. PoδoλίβoιJς Πολ ι τ ιστ ικός Σύλλογος

Μουσ ι κοδρ::ι:ματι κός Σύλλογος

ΟΡε ι βατ ικός Σύλλογος

Σύλ/.ογος IUναΙKών

!l!1YtJ: Ιδία εnεξερyrvία

3.6.2.2. Αθλητισμός

Στον τομέα του αθλητισμού, η περιοχή εμφανίζει επάρκεια στις στοιχειώδεις

υποδομές. Ιηπεδα ποδοσφ::χίl=X)u υπάρχουν σε όN::i. τα χωριά ενώ πολλά ΟΟ1ό αυτά

έχουν και 'γήπεδα μπάσκετ. Ι0\ειστά γυμναστήρια έχουν το Ροδολίβος, η Πι:;ώτη και

η Παλαιοκώμη. Στην Πρώτη, υπάρχει Εθνικό Στάδιο και 'γήπεδο βόλε"ί. Στην

EλεUΘερ:JύΠOλη υπάρχει στίβος και κλειστό γυμναστήριο. Αθλητικοί Σύλ/ογοι και

ομάδες έχουν οργανωθεί στους μεγαλύτερ:Jυς οικισμούς της περιοχής

'Ενα δυνατό σημείο που μπορεί να ανθήσει στην περιοχή είναι ο ορεινός

τουρισμός και οι εναλλακτικές μορ:ρές του. Τον τελευταίο καιρό γίνονται

ενέργειες για ανάπτυξη δ~ηριoτήτων όπως περιήγηση, ορεινή ποδηλασία,

Χ ΙOνOδρ:Jμία, αναρρίχηση, ορειβασία, ανεμΟΠΤε'ρισμός με δημιουργία της

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάχη Έ. & Ταμουρlδου Ε.
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κατάλληλης υποδομής (πίστες, καταφύγια, διάνοι ξη - σήμ:xvση μονοπατ ιών) και

στήριξης των ορειβατικών ΣUλλόγων. Στο Παγγαίο λειτουργεί χιονοδρ::>μικό κέντι::ο

(πίστα μήκους 400μ.) ενώ ιmάρχouν και αρκετές πίστες αναρρίχησης. Τέλος, στη

θέση <<Κο ιλάδα Qι:xρέα» και σε UΨόμετι::o 1.624 μέτι:α, πρ;:>βλέπεται η κατασκευή

γηπέδου ποδοσφαίρου για καλοκαιρινές προπονήσεις.

3.6.3. Ζήτηση για ΑVΑΨUΧή, αvά'γuς - τάσεις

3.6.3.1. Τουριστικοί πόρ::>ι και δυναμικότητα ανάπτυξης

Οι οικισμοί του fbγγαίoυ δεν διαθέτουν επαρκείς αγροτοτουριστΙ κούς πόρ:)υς που

θα μποι::ούοον να αναδε ί ξOUΝ την περ ιοχή σε αυτόνομο πόλο πρ::>σέλκυσης

τουριστών. Παρ5λα αυτά η περιοχή διαθέτει πόρους και δυνατότητες που με

κατάλληλη αξιοποίηση - ανάδειξη μέro από ένα ολοκληρωμένο πρόγΡ::ψμα με

συνδυασμένες δράσεις μπορούν να δημιουργήσουν αγροτοτουριοτικές

δρ::ωτηριότητες. Η τουριστ ική κίνηση θα έχει εκδρομικό χαρ::χκτήρ::χ και δε θα

QφOρ:)' σε τουρισμό διαρκείας.

Το πλήθος των αρχαιολογικών και αξ ιόλογων θρησκευτ ι κών χ<::ρων, τα παρ::χδοσιακά

κτίρια, το φυσικό περι~ν καθώς και η εγγύτητα σε παρ::χΘαλάσσιες περιοχές

με υψηλή τουριστ ική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες (μόλις 9 χλμ.) αποτελούν

ΣUΓKρΙ τ ικό πλεονέκτημα της περιοχής. Η προσέλκυση των τουριστών είναι δυνατή

για όλη τη διάρκεια του χρόνου αφού και το καλοκαίρι ο παι:αΘαλάσσιος

τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί με μονοήμερες επισκέψεις στο βουνό.

3.7. Yφιστάμ~νη Διαx~ίριση του Χώρου

3.7.1. ΔΙΟΙκητική OργΆvΩΣΗ

Διοικητικά, το Παγγαίο διαιρείται στους Νομούς Σερρών και καβάλας, οι οποίοι

υπάγονται σε διαφορετικές περιφέρειες (βλ. Χάρτη 3.3). Το βορειοδυτικό τμήμα

του Παγγαίου υπάγεται στην Επαρχίd Φuλλίδoς του Νομού Σερρών (Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας), ενώ το νοτιοανατολικό στην Επαρχία Παγγαίου του Νομού

καβάλας (Περ ιφέρε ια Ανατ .Μ:Χκεδονίας & Θι:ό'κης) .

1 Ο θεσμός rων επαρχιών δεν {χει πια διοικητική υπόσrαση και χρησιμόrηrα. Με rην

εφαρμογή rou ΠΡΟΥράμμαrος «Ι. Καποδίσrριας» από το 1999, οι επαρχίες ως μονάδες

rης διοικηrικής διαίρεσης καrαΡΥήθηκαν τυπικά.

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. r. Ταμουρίδου Ε.
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Τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώι::χχι αποτελούν οι σrA που

λειτουργουν uχ; Νομικά f1ι;όαunα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ασκούν εξουσία σε

καθορισμένες χωρικές ενότητες. Όσον αφορά Στις αρμοδιότητες τους, το Σύνταγμα

του 1975 τους έχει αναθέσει τη «διοίκηση των τοπικών υποθέσεων» με

υποχρεωτική εποπτεία από το κράτος (υποστήριξη-έλεγχος). Ο κατακερματισμός

της Πp:.Jτοβα/3μιας αυτοδιοίκησης και η έντονη διο.ηχ:>ροποίηση ανάμεσα στους σrA

ως προς το πληθυσμιακό μέγεθος, αποτελούν τ ις σοβαρότερες δομικές αδυναμίες

του ελ/ηνικού συστήματος τοπικής αuτoδιοίκησης. Οι αδυναμίες αυτές αποτελούν

σημαντικό εμπόδιο για την αnOKέντι::ω:::ιη αρμοδιοτήτων με ενιαίο τρόπο και για

την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών και δρ::χστηριοτήτων από τους C!fA.

ΤΟ Πι::όγρ:χμμα «Iω::xvνης Καποδίστριας» πρ:JωθήθηKε από την παρούσα κυβέρνηση για

να ανατρέψει την παλαιότερη διοικητική δομή και να αλλάξει ριζικά την

οργάνοοη της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι νέες διοικητικές μονάδες

πρ::>κύπτοιΝ από συνεν<OC1εις των παλαΙOτέι::xuν σΤΑ. Οι Νέοι σΤΑ, που ισχύοιΝ από

1/1/1999, χαρο:κτηρίζονται από μεγαλύτερ::> μέγεθος (πληθυσμιακό, χωρικό) και

ενιαία διοίκηση και διαχείριση. Στα πλαίσια των ευr::ωπα'ίKών εξελίξεων και των

απαιτήσεων των αναπτυξιακών πρ::>γrxxμμάτων, επιδιώκοιΝ να αντιμετωπίσουν το

μεγάλο πf::όβλημ::x του κατακερματιομού και την αποτελεοματική αντ ιμετώπιση

ενιαίων τοπικών πρ::>βλημάτων. Πι:;όδρομοι των Νέων σΤΑ αποτέλεοο:ν οι

προηγούμενες πρoσnOOειες για τη συνεργασία και συνένοοη των Δήμων και

Κο ι νοτήτων με τους Νόμους 1416/84 (Άναπτυξιακο ί Σύνδεσμοι) , 1622/86

(Γεωγραφικές περιοχές) και 2218/94 (Συμβούλια περιοχής) .

3.7.2. Σύντομη περιγραφή nρoηγoUμεVOlJ voμoθεΤΙKώ πλαισίου

• Ν.1416/84

Οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, ως θεσμός δ ιακοινοτ ικής συνεργασίας -όπως

ορίζονταν από το Ν.1416/84- ήταν σύνδεσμοι σΤΑ πo.λλαnλoύ σκοπού ειδικού

τύπου, αποτελούσαν ξεχωριστά πρ5σωπα ΝΠΔΔ. Κύριος σκοπός των 'Α.Σ. ήταν ο

τοπικός πρ::>γrxxμματισμός, ενώ μπορ::>ύσαν να αναλάβοιΝ και ωλες δρο:στηριότητες.

Συστήνονταν στις γεωγραφιχές ενότητες, με πr::ωτoβoυλία των σΤΑ της περιοχής 

σύμrρ:ι:ινα με γειι::οικονομικά, κοινωνικά και συγκοινωνιακά κριτήρια- και

καθορίζονταν με Il,ooεδρικά Διατάγματα που σιΝέτασσο.ν από κοινού τα Υπουργεία

Eα.JτεΡΙKών, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Η δuνατότητα εγγρ:φής ειδικών κονδυλίων χρηματοδότησης για ΆναπΤUξιαKOυς

Συνδέσμους στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτέλεσε ένα

κίνητρο για τη δημιουργία τους.

• N.1622/86

Ο θεσμός του 1984 για την απOKέντpι:ιχJη και την περιφερε ιακή ανάπτυξη δεν

επέφερε ουσιαστικές ανακατατάξεις στη διακοινοτική συνεργασία, τόσο λόγω του

μικρού πληθυσμού όσο και λόγω του κατακερματ ισμού του χώρου στα όρια των

ενοτήτων. Έτσι, το 1986 το νέο νομοθετ ικό πλαίσιο του Ν.1622, με σκοπό τη

Λαϊκή συμμετοχή, την αnOKέντp:ιx;η και την αvάIπυξη σε τοπικό επίπεδο,

θεσμοθέτησε μία ενδιάμεση πολι τ ική περιορισμών και οριοΘετήσεων των όρων και

των συνθηκών της ΣUΝένooης διατηρώντας ταυτόχρονα τα κίνητρ:Χ του Ν.1416/84.

Οι συνενώεις γίνονται στο εξής στ ις γεωγΡCXφι.ιc:ές περιοχές, εδαφικές ενότητες

παρ6μοιες, αλΝ;ι όχι ταυτ ιζόμενες με αυτές των Α.Σ., λόγω των διαφορετ ι κών

κρι τηρίων και των κατευθύνσεων που υιοθετήΘηκαν.

• Ν. 2218/94 - Συμβούλια Περιοχής

Με το Ν.2218/94 και το νέο Θεσμό διακοινοτ ικής συνεργασίας, τα Συμβούλια

Περιοχής, επιχειρήΘηκε η επίλυση του προβλήματος του πολυκερματισμού των

κοινοτήτων μετά την αποτυχία όN.iN των προηγούμενων προσπαΘειών.

Τα Συμβούλια Περιοχής ήταν σύνδεσμοι που συστάθηκαν σε γεωγι::::αφικές περιοχές

με ΓΊΔ που εκδίδονταν με πρ6ταση των Υπουργών Εαι:ιτερικών και rIE:>ΏΔE, ενώ έδι::α

και ονομασία ορίζονταν επίσης με Πι:χ>εδρικό Διάταγμα. ΟΙ Άναπτυξιακοί

Σύνδεσμοι της περιοχής καταργήΘηκαν αυτοδικαίως τρεις μήνες μετά τη σύσταση

του νέου συνδέσμου. Στα Σ.Π. δίνονταν αρμοδιότητες επιτελικού και

διαχειριστικού χαρακτήρ::χ, που δεν μπορούσαν να ασκηθούν μεμονωμένα από

μικρούς ωΆ [ΠΡΟΥfXi}.lJ1ατισμός της ΑVΆΠ,τυξης, διαχείριση n6{xJJv του ΠΔΕ και των

ΠροΥfXi}.lJ1άτων της EυfXJΠαϊKής Έλιωσης, υλοποίηση πολεοδομικών σχεδίων εντός των

ΖΟΕ ή των Ειδικών Χ'4OQταξικών Μελετών, ΟΡΥανωτική και διοικητική υποστήριξη

των ΟΤΑ μελών τους, περιβαλλοντική προστασία και άλλες αρμοδιότητες

διαδημοτικού - διακοινοτικού xapαKτήρα].

Τις αρμοδιότητες αυτές τα Σ.Π. δεν τις ασκούσαν για ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των

5.000 κατοίκων. Τα Συμβούλια Περιοχής χρηματοδοτούνταν και αυτοτελώς, κα/3ώς

είχαν μερίδιο από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους της τοπικής

αυτοδιοίκησης. Τέλος, τα όρΓΑVΆ τους, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική

επιτροπή και ο πρ5εδρος είχαν τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, της

δημαρχιακής επιτροπής και του δημάρχου αντίστοιχα. Είναι φανερ6 ότι

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & ΤαμουρΙδου Ε.
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επ ιχε ιρ::>ύνταν προσομο ί(ι.)(Jη των ΣUΝδέσμων αυτών με ωΑ, ακριβώς για να

αντικαταΟ1αθούν στην πράξη οι μικρές κοινότητες.

3.7.3. Παρουσίαση του Προγράμματος «Iωόrvνης Καποδίστριας» (Ν. 2539/97)

Το 1997, ύστερ:χ από τις άκαρπες προσπάθειες των προηγούμενων νομοθετημάτων

για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της λε ι τουργικότητας της τοπικής

αυτοδιοίκησης, ξεκίνησε η πι:xχmOOεια για τη δημιουργία βιώσιμων, λειτουργικών

και αποτελεσματι κών διοικητ ι κών ενοτήτων με την υλοποίηση του Πρoγf=άμμ::xτoς

«1. Κdπoδίστριας». Οι νέες χωρικές ενότητες διαμορφώθηκαν με βάση έναν αριθμό

κριτηρίων: γεωμΟΡ.ρολογία-γεωγρ::χφικές ιδιαιτερ6τητες, πληθυσμιακά μεγέθη,

οικιστική δομή, αποστάσεις, οδικό δίκτυο, υπηρεσίες-κοινωνική υποδομή,

αναπτυξιακές δWΑΤότητες και προοπτ ικές, πολιτ ιστ ι κά- ιστορ Ι κά-κο ι νων ικά

ΧαΡακτηριστ ικά, Θέσε ις-απόψεις τοπ ι κών φορέων, και τ έλος προηγούμενες

εμπειρίες από τη διακοινοτική συνεργασία.

Το σύνολο των εΔCφΙKών περιφερειών των α/Α που συνενώνονται σε νέο Δήμο ή

Κοινότητα καθώς και των συνοικισμών που πι::οσαρτώνται, αποτελεί την ενιαία

εδαφική περιφέρεια του Νέου αυτού α/Α. ΟΙ Νέοι α/Α λειτουργούν ήδη από την

1/1/1999 με την εγκατάσταση των αρχών τους (όπως πι::oέKUΨΑΝ από τις δημοτικές

εκλογές [Οκτώβριος 1998]). Ως έδρα ορίζεται ο συνοικισμός στον οποίο

εγκc8ίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του σΤΑ. Με την ισχύ του νέου νόμου

καταργήθηκαν και τα Συμβούλια Περιοχής, τα οποία μέχρι το 1998 μεταη::άπηκαν

αυτοδικαίως σε απλούς συνδέσμους, αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση

των εκκρεμών υποθέσεων.

Το Νομοσχέδιο για τις συνενώσεις, το οποίο βασίστηκε στο Σχέδιο «1.

Καποδίστριας», έδroε στη δημοσιότητα ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Αλέκος

Παπαδόπουλος. Σε ά, τ ι C1ψJι:ά στην περιοχή μελέτης, θεσπίστηκαν οκτώ Νέοι

Δήμοι, από τέσσερις στους Νομούς Σερρών και Καβάλας, που περιλαμβ6νο\.Ν

συνολικά 35 παλιούς σΤΑ.

Οι νέοι αιποί σΤΑ παι::ατ ίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ; Δαμουλάκη Έ. ιί Ταμουρίδου ε.
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Πίνακας 3.24.: Οι Νέοι Δfιμoι στην Π.Μ.

ΝΕΟΙ ΔΉΜΟΙ flAΛIOI σΤΑ ΠΛΗΘΥΣ:ΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ

(* - Έδρα Ntou Δήμου)
(τ.χλμ.)

Αμφ ίπολης
Κ. Αμφίπολης

Δ.
Κ. Ν. Μεσολαl<κιάς 3.004 112,50

Κ. Ν. Κερδυλλίων**

Κ. ΠαλαΙοκώμης*

κορμίστας
Κ. Ηλιοκώμης

Δ.
Κ. Κορμ[στας 2.611 74 ι 40

Κ. Ν. Μπάφρας'"

Κ. Συμβολής

Πρώτης
Κ. ΑΥΥίστας

Δ.
Κ. Κρην Ιδας 3.31Β 87, σο

g Κ. Πρώτης'"

Κ. Σταθ. Αγγίστας

1:J
Δ. Ροδολίβους*

~
Δ. Ροδολίβους

ΔομίρουΚ. 3.703 106,00

" Κ. Μ. Σουλίου

Ελ/πολης
Δ. Ελεvθερο(rπολης*

Δ.
Κ. Αμιοιανών

Κ. Αντ ιφιλίΙΠ1ων

Κ. Κηπ ίων 9.Β99 125,60

Κ. Κοκκινοχώματος

Κ. Χρυσοκάστρου

Κ. Ορφανου* (Γαληψός)
Δ. Ορφανού

Κ. Αιφοποτάμου 4.596 200,9

Κ. Ποδοχ.ωρίου

Παγγαίου
Κ. Παγγαίου*

Δ.
Κ. Παλαιοχωρίου

5.024 79,6

Πιερέων
Κ. Αυλής

Δ.
ΔωματίωνΚ.

Ι
Κ. Μελισσοκομείου

Κ. Μεσιάς 4.702 144,7

Κ. Μεσοροπής

Κ. Μουσθένης"

έ Κ. ΠλατανόΤΟΩου

" Κ. Σιδηροχ.ωρίου

!!!JYtJ: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοί1<Ι]ΟΤ]ς (ΕΕΙ'ΑΑ Α.Ε.)

** Ο ωΆ Νέων Κερδυλ/ίων, για τους σκοπούς της IτCtj::Χ)ύσας ερΥα:;ίας, δε

συμnεριλαμΒΆVεται στην περιοχή μελέτης.

3.7.4. Διαχε(ριση του δασικού συστήματος και του φυσικού πλούτου

Ο ορεινός όγr:..oς του Παγγαίου δεν έχει αποτελέσει ποτέ αντικείμενο

OλOKληρJ:Iμένης διαχείρισης από τη Δασική Υπηρεσία. Το εμπόριο των δασικών

προ"ίόντων και κυρίως ξυλείας, καθώς και η εκμετάλλευση του χώρου για βοσκή

και για συλλογή φυλλώματος για τις ανάγκες της κτηνΟΤρ:χΡίας, γινόταν με

αλόγιστο τι::όπο, με ωΊΟτέλεσμα τόσο το ξυλαnόθεμα όσο και το έδοφος να

υποβαθμίζονται διαρκώς. Η εκμετάλλευση ήταν τόσο έντονη ώ::πε τα δρυοδάση της

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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περιοχής αντικαταστάθηκαν, στις χαμηλότερες θέσεις από πρινώνες, μιά και ο

πρίνος έχει μεγάλη αντοχή στη βοσκή, στις πυρκαγιές και σε άλλες κακώσεις.

Από τη μία η δραστική μείωση του πληθυσμού της περιοχής, και από την άλλη η

στι:χ:φή του πληθυσμού σε άλΝ:χ επαγγέλματα κα l στη χρήση άλΝ.iΝ μοΡ,Ρών

ενέργειας, που ΣΥVoδεύτηKε από μείωση της κτηνοτρ:::φίας και μείωση των αvαyκών

των κατοίκων σε ξυλεία, οδήγησε σε με[ωση της έντασης των παραπάνω

φ:::tι νομένων. Έτσι, με την υηοχώρηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων έχε ι αρχ ίσε ι

κατά θέσεις να αλλάζει η φυσιογνωμία του Pseudατaqui και να εμφ::χνίζονται είδη

όπως η δρυς και ο γαύρος, αnoδε ικνύοντας ταυτόχρονα τη σύνθεση της

προϋφιστάμενης βλάστησης.

Στο Νομό ΣερΡΏV, τη δεκαετία του 1960 συντάχθηκαν αρχικά κάποιες μελέτες για

τη διαχείριση των δημόσιων δασών του Παγγαίου, οι οποίες όμuχ:; δεν

εφ:::φμόστηκαν 'λόγω: α. της έλ/ειψης αξιόλΟ'γΌυ διαχειριστικού αντικειμένου αφού

οι συντελεστές της eασoΠOνίας (έδαφος, ξυλώδες Kεφ:Sιλαιo) είναι έντονα

υποβαθμισμένοι, και β. της έλ/ειψης έργων υποδομής και κυρίως δpSμων, γεγονός

που καθιστά την απόληψη του ξύλου, πολυδάπανη, και τη μεταφοι::ά του, αδύνατη.

Αποτέλεσμα της μή εφ:::φμοΥής διαχειριστικών μέτr;wv είναι η βελτίωση της

κατάστασης του eασΙKOύ οικοσυστήματος με πολύ α(ΥΥούς ρυθμούς, αqΧ)ύ τόσο η

αυθαΙρετη υλοτομία δένδr;wv όσο και η βόσκηση των εκτάσεων από τα κοπάδια της

περιοχής συνεχίζουν να ασκούνται χωρίς έλεγχο από τις Δασικές Υπηρεσίες.

Στην πpSσ:ρ:::nη διαχειριστική μελέτη 1997 - 2006 του Δαοορχείου ΣερρW, οι

σκοποί άσκησης της eασoΠOνίας είναι οι εξής:

J
•

•
•

•

Η προστασία του περιβάλλοντος με τη διατήρηση και στη συνέχεια με την

αύξηση του ποσοστού eαOOKάλuψης

Η παρ::χγωγή ξυλε ίας και βοσκήσιμης ύλης για τ ις ανάγκες των περιοίκων

Η παροχή υπηρεσιών eασΙKής αναψυχής

Η ανάπτυξη της θηι::αματοπονίας

J

Το δημόσιο δάσος του Παγγαίου χωρίζεται σε τρεις διαχειριστικές κλάσεις:

1. Στην π~τη, που θα ασκηθεί στις συστάδες οξυάς eασoΠOνΙKή διαχείριση

2. Στη δεύτερη, που θα επιδιωχθεί συνύπαρξη της λιβαδοπονίας με τη eασoΠOνία,

με πρ:,:ιτεύουοο σημασία στη λιβαδοπονία.

3. Στην τρίτη, που θα ασκηθεί αποκλειστικά λιβαδοπονική διαχείριση (ορεινά

Xoρτoλίβαeα) .

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες πυροπροστασίας, αυτές συνίστανται σε ένα

δασαρυλακείο στο Ροδολίβος όπου υπάρχει σημείο υδροληΨίας και δύο

υδατοδεξαμενές των 25 mJ
έκαστη, κοντά στους οικισμούς Νέας ΦJλής Ι. Μ.

Εικοοιφοίνισσας. Το δασικό οδικό δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί και στην

αντιπυρική προστασία, είναι περιορισμένο με μήκος μόλις 37.144 μέτρα.

Για το Νομό Καβάλας η πρώτη διαχειριστική μελέτη ΣWτάχθηKE το 1928, η

δεύτερη το 1976, και η τρίτη το 1991 με ισχύ μέχρι το 2000. Η διαχείριση του

δασικού οικοσυστήματος, όπως οριζόταν στις μελέτες, δεν εφαρμόστηκε στο

σύνολο της επιφάνειας Μγω παι::αγόντων όπως έλλειψη πιστώσεων, δρ;:>μων, κλπ.

Στ ις επιφάνειες που εφ::χρμόστηκε απέβλεπε στη βελτίωση και αναγέννηση του

υποβαθμισμένου δό:σους και στην παρ::χγωγή ΟΟσικών προ"ίόντων, προς κάλυψη

οικονομικών αναγκών.

Η πιο πρόαρ:::nη διαχειριστική μελέτη που σwτάσσεται τ~ στο Νομό Καβάλας

γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειας δημιουργίας ενός oλoκληι::;χuμένoυ συστήματος

ερμηνείας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του <<Παγγαίου Όρους» και

έχε ι ως στόχο την ανάδε ιξη των περιβαλλοντ ι κών- ιστορ ι κών-αρχαιολογ ι κών

στοιχείων του ορεινού όγκου. Πα;:::άλληλα, οι ενέργειες και οι δρ:5ισεις θα

διααραλίζouν την προστασία των ΟΟσικών οικοσυστημάτων και γενικότερα το

φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

3.7.4.1. Προστατευόμενες περιοχές

Στην περιοχή του Ν. Σερι:χ:>ν υφίστανται πέντε μόνιμα καταφύΥια θlJ.ραμάτων,

πι::άγμα που σημαίνει πως αυτές οι περιοχές τελούν υπό ειδικό νομικό καθεστώς

και η απαγόρευση του κυνηγιού ισχύει για όλο το έτος. Αυτές προστατεύονται

από το οικείο Δασ::::φχείο και είναι:

]

J

J
J

•

•

•

•

Ι. Μ. EΙKoσι~ίνισσ:::xς και Κοινοτήτων Ηλιοκώμης και κορμίστας με ΣWOλΙKή

έκταση 15.600 στρ.

Περιοχή Κοινότητας ΚρηνίΟΟς με σwoλική έκταση 8.300 στρ.: εκτείνεται στις

θέσεις ΛoUΓΓάς, Χαϊλιάς, Καβατζίκια και Ντεμέντερσι.

Περιοχή Κοινοτήτων Ροδολίβους, Δομίρου, Αγγίστας και Μυρίνης με έκταση

11.950 στρ. ΚαΤαλαβάνει τ ις θέσεις Α-σβούς, Κοματάδες, Καλαμούδια, Μελισσά,

Αγ. Παρασκευή και Παλιουρώνα των παιxmάνω Κοινοτήτων.

Περιοχή Κοινοτήτων Πρώτης και Ηλιοκώμης στις θέσεις Καλιάς, Ηλιοκώμης,

Ι.Μ. Ανάληψης, Ντεβέ Κιαράν και Πιλόφ Τεπέ με έκταση 8.000 στρ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. ~ Ταμουρ{δου Ε.
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• Περιοχή Κοινοτήτων Μεσολακκιάς και Παλαιοκώμης που εκτείνεται στ ις θέσεις

Τρε ις Γέφυρες, Εο:θύς Λάκκος, Μι κρ::>πλαγι ές, Μ ικρ::>κορυφή, Κουκουθε ιάκος,

Παλαντ ζήδες και Ανεμορι:ούδ ια Ρέμα κα l καταλαμβάνε ι έκταση 12.500 στρ.

ΟΙ κορυφές του Παγγαίου με την ονομασία «Κορυφές Όρους παγγαίου» και με τον

κωδικό (GR115000S) περιλαμβάνονται στο πρ6γρ:χμμα «Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000» (NAΊURA

2000) ως Tόnoς Κοινοτιχού Ενδιαφέροντος και ως Eιδιltή Ζώνη Διατήρησης. Αυτή η

ζώνη που ξεκ ι νάε ι ωΊό υψόμετρο 880 μέτρ::uν και φθάνε l μέχρι την κορυφή,

εκτείνεται σε επιφ:XvEια 10.000 Ha και από διοικητική άποψη υπάγεται κατά το

μεγαλύτερ::> ποσοστό (70%) στο Ν. Καβάλας (το υπόλοιπο 30% ιmάγεται στο Ν.

Σερι::ών) •

3.7.4.2. περιοχές NA~ 2000

ΤΟ Πρόγρ:χμμα με την επονομασια «Κορυφές όρους Παγγαίου» cφoι:ό' στην ευρύτερη

περιοχή των Δήμων παγγαίου, Πιερέων και Ελευθε!χ>ύπολης που χαΡ:::ατηρίζεται ως

δημόσια έκταση. Η εν Μγω ορεινή περιοχή έχει εκτεταμένα δάση οξυάς και

καστανιάς, και βοσκότοπους στα μεγαλύτεΡ::ι: UΨόμετp::ι:. Στα βρ:χχώδη τμήματα του

βουνού υπάρχουν απότομες εξάι:σεις με σπάνια ενδημικά φυτά που έχουν

περιορισμένη εξάπλωση στη Εαλκανική Xερ:JόνησO.

Το έργο αναφέρεται στη λειτουργία ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης του

οικοσυστήματος του Παγγαίου Q::>Jυς στα όρια της περιοχής NA'IURA 2000, με

κύριους άξονες παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη καθώς και την

αναβάθμιση της ο ι κολογι κής- ιστορικής-θρησκευτι κής-αι σθητ ικής αξ ίας, δεδομένου

ότι η περιοχή είναι χαΡ:::ατηρισμένη ως οικολογικά σημαντικότατη περιοχή για τη

χώp:::t και την ΕΕ (Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων, Περιοχή NAΊURA 2000, ΣΠΕ

Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή).

Οι παfriμετ!X>ι που έχουν απειλήσει, απειλούν ή πιθανόν να απειλήοουν τους

σημαντικούς οικοτόπους ή σημαντικά είδη χλωρίΟΟς και πανίΟΟς είναι η δόμηση,

η βόσκηση, ο τουρισμός, το κυνήγι, η διάνοιξη δρSμων, οι πυρκαγιές, οι

υλοτομίες, οι εξορύξεις και η διάθεση απορριμμάτων.

Ο ι ΚUριότερες χρήσε ις πόρw κα ι γης στην Π!χ>στατευόμενη περ ιοχή αφ::>!χ>ύν στη

βόσκηση, στην υλοτομία, στην αναψυχή και στον τουρισμό.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ εΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. & Ταμουρίδου ε.
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Πf?OYFάμματα - Παρεμβάσεις για τη φύση

Πρόγρ:χμμα «Τουρισμός χαι Περιβά}iλoν»

1. Χάρ:::ιξη - βελτ ίωση μονοπατ ιών

(Χρηματοδότηση: ECYI', <tΌρέας Υλοποίησης: Δασαρχείο Καβάλας)

2. Βελτίωση χιονοδρομικού κέντρου - ορειβατικού ΚOΠΑφUΓίOU

(Χρηματοδότηση: ΣΆΝΑ 1, <tΌρέας Υλοποίησης: ΔΤΥ, ΥΕΒ)

3. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώΡ,ιΝ Όρ:)υς Παγγαίου

(Χρηματοδότηση: ΠΕΠ, Φ::>ρέας Υλοποίησης: Eφ:Jρεία Αρχαιοτήτων Καβάλας)

4. Δασικό Χωριό Παγγαίου

(Χρηματοδότηση: INIΈRREG, LEΆDER Ι & Πι

<tΌρέας Υλοποίησης: ΔΕΞΕ Δ. ΕλευθεΡοίΠΙολης)

Σύντομη Περι γραφή του Έργου

Δεδομένης της συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας το έργο αναμένεται \)Q'

σηματοδοτήσει σο!Xtρές εξελίξεις στη διαδικασία Πρ:Jστασίας και ΑVΆδειξης της

ευρύτερης περιοχής καθώς και στην περιβαλ/οντ ική και οικονομική ΑVΑβάθμιση

της. Λε ι τουργεί ΣUμnληρ:uματlκά με άf.λες παι::ά/WΊλες χρηματοδοτήσε ις από το

Υπουργείο Γεωργίας, το ΠΕΠ Ανctτ.M:::tκεδονίας & θ(.::άκης και ΕΟΤ που λειτουργούν

στην κατ εύθυνση των στόχων αναφοι::άς.

Τα ιmoέργα που ΠiJQτείνονται περιλαμβάνουν:

1. Σύνταξη και εφ::φμογή διαχειριστικού σχεδίου με επιμέρους προγρ:χμματα

χωΡ:>θέτησης και υλοποίησης ειδικών περιβαλ/οντικών μέΤf.Xi>ν και συνολικού

συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης. Θ:::t περιλαμβάνει καΤαΥρ::φή και

κωδικοποίηση δεδομένων του φυσικού περιβάλλοντος, θα προτείνονται οι όροι

για τις λειτουργίες και χρήσεις της περιοχής, την υλοποίηση έργων

ανάδε ι ξης περ ι βάλλοντος (Κέντρου Πληρο:ι::όρησης, oλoκλήf=XιX.τ/ δικτύου

μονοπατιών, ειδικά έργα ανάδειξης και ερμηνεία περιβάλλοντος, χρήσεις

ανεμοπτερισμού, χιονοδρομίας, ορε ιr:ασίας, επισκεψιμότητα Xώ(.χvν, κλπ.).

Η εκπόνηση της παfX\'Πάνω μελέτης δ ι έπετα ι:

• Από τους N.165OΙ86 (Για την προστασία του περιβάλλοντος), Ν.998/79

(Περί δασών και δασικών εκτάσεων) .

• Αναγνώριση και αντ ιμετώπιση περιβαλλοντ ι κών επιπτώσεων σιJμtp:ι)να με την

ΚΥΑ 69269/90.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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• Αξιολόγηση-τεκμηρίοοη των ΠfX>τεινόμενων ενεργειών .

2. Διατήρηση-Διαχείρισηστοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος

Ειδικά έργα ανexδειξης σημαντικών τύπων βιοτόπων, που αψ:::IΡOUΝ στην

εγκατάσταση παr;ατηρητηρίων πουλιών, ειδικών Θέσεων για την προστασ(α

και διαχε ίριση αρπακτ ι κών, έργα για την ανόρθωση συστάδων σημύδας,

τοποθέτηση ταίστρων για τα αρπακτ ικά, κλπ.

] • Αποκατάσταση εγκαταλειμμένων λατομικών χώρων.

1

3. Υποδομές προσέλκυσης, ενημέΡ::ι:ισης και διακίνησης επισκεπτών.

<t> Δημιουργία και λει τουργία KtVTfX>U Πληρ0φ6ρησης. Λόγω της μεγάλης

επισκεψιμότητας της περιοχής από άτομα διαφορετικών ενδιαφερόντων

(ιστορικού, θρησκευτικού, οικολογικού, πολιτιστικού, Κ.ά.J, η

δημιουργία ενός Κ.Π. θα βοηΘήσει στην περιβαλλοντ ική εκπαίδευση

πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση αυτών, με την εκπόνηση ειδικών πpovι::::αμμάτων

ενημέρωσης, ξενάγησης, εντοπισμού προβληματων, παρακολούθησης ποιότητας

περιβάλλοντος, κλπ.

Φ Ολοκλήρωση δικτύου μονοπατιών με τη δημιουργία Περιπτέρων Πληροφόρησης

σε επιλεγμένες θέσεις σημαντικών τύπων βιοτόπων.

Φ Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου και ερμηνείας περι~oντoς.

4. Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησηςμε την έκδοση ενημερ:.JΤΙKών εντύπων,

οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, παρ:χγωγή video, σελίδας στο Internet,

κατασκευή κόμβων πληροφόρησης με ψηφιοποιημένο υλικό, πΡογι::άμματα

κατάρτισης φυ).ό:κων-ξενcι:yώv και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεναγήσεις,

λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, κλπ.

5. ΚΩ:'ι συμπληρ:.Jματικές δι:άσε ις που θα υπαχθούν σε &>.λα προγι:άμματα, όπως:

"" Διαμόρqχ.χπι xώ(xιJv ειδικών δρ::ωτηριοτήτων, αθλοπαιδιών (διαμόρφωση χώρ:.>ν

και θέσεων ορειβασίας, διαμόρ:;Ρι:.:ιση χώρου και σχολής ανεμοπτεριστών,

ανάδειξη αρχαιολογικών χώρ,ι)ν και μνημείων, σύνδεση με ασq::αλτοστρψέvo

δίκτυο των μοναστηριών της περιοχής) .

"" Ανάδειξη Παρ:Χδοσιακών οικισμών Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου, Πλατανότοπου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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4.1. Αναγκαιότητα Χωροταξικού Σχεδιασμού στις Ο.Π.

Η αποσπασματική αντ ιμετώπιση αναπτυξιακών θεμάτων στ ις ορε ινές περιοχές

δημιούργησε ένα αρνητ ικό ιστορικό και δε συvέβαλε ουσιαστικά στην

οικονομική και κοινωνική αποπεριθωριοποίησηαυτών των περιοχών. Η προοπτική

της ανάκαμψης του οικονομικού τομέα, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής

και της προσέλκυσης κάθε είδους δρ::χστηριότητας σε αυτές, καταδεικνύει ως

μοναδικό μέσο επιτυχίας την αξιοποίηση των ιδιαίτει:ωv συγκριτικών

πλεονεκτημάτων και του ενδογενούς δυναμικού. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται

ο σχεδιασμός για να αναζητήσει τα δυναμικά στοιχεία της κάθε περιοχής, να

τα αξιολογήσει και να τα αξιοποιήσει, μέσα στο ευρύτερο χωρικό πλαίσιο,

προς όφελος της περιοχής. Κατά αυτό τον τι:;:όπο, ΑVαδεΙKνύεται ό'Ν:; και

περισσότε!Χ) η ανάγκη ολοχληρωμένων χωροταξικών σχεδ(ων και δράσεων με

noλ\noμεακή προσέγγιση. Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, την κατάρτιση,

την ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισμού στο εσωτερικό των περιοχών,

όμως, δεν αρκεί μόνο ο ολοκληρωμένος και σφ::χιρικός σχεδιασμός, αλλά

απαιτείται ακόμα η σιΝεργασία των φ::>ρέων και των διάφoι:::xιw δΙOΙJ<ηΤ ι κών

υπηρεσιών, ιδιαίτερα στη φάση της υλοποίησης.

Απαι:αίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο και μετεξέλιξη των πιο μειονεκτικών

τμημάτων της υπαίθρου είναι η ικανότητα στήριξης καινοτόμων δΡ)σεων και

σιΝεργασίας για την ΑVάληψη και εξάσκηση πολλαπλών λειτουργιών. Τα διάφορα

χωρικά επίπεδα θα πρέπει \α αρθρWOνται μεταξύ τους μέσω μηXΑVισμών και

διαδικασιών μετο.ψοΡάς πληρ::χρορίας και εμπειρίας, ούτως ώστε οι οικονομικοί,

κοινωνικοί και διοικητικοί φορείς \α συμμετέχουν ενεργά στις αναπτυξιακές

διεργασίες για την εξέλιξη του ζωτ ικού τους χώρου.

Η προαγωγή μίας διcφxoύς lCCtι στο:θερής ανάι'πυξης, σεβόμενης το nεριβάλ}.ον,

προϋποθέτει την ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στις πολιτικές, στο

χωροταξικό σχεδιασμό και στις δράσεις που ο.ψο!Χ)ύν στον ορεινό χώ!Χ). Η

χω!Χ)ταξική οργάνωση απαιτεί ορθολογική εκμετάλλευση και oλoκληρ:uμένη

διαχείριση των ορεινών πόρ:uν που θα αποδίδουν στο περιβάλλον και στη

διατήρησή του μεγάλο ειδικό βάρος.

4.1.1. ΣΤόχοι σχεδιο:σμού,

Μέσω του XωρoταξΙKOύ--αvαπτυξιακoύ σχεδιασμού στις ορεινές περιοχές θα

πρέπει να επιδιώκονται τα εξής:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρ{δου Ε.
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1. Ioόρρonη αvάnτυξη χωρικών μονάδων ιcαι υποβαθμισμένων περιοχών

Οι ενέργειες για την εκπλήΡWΗ αυτού του στόχου θα αφορούν στη βελτίωση των

υποδομών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην α\!άπτυξη των υπηρεσιών και

στις διασυνδέσεις των χωρικών μονάδων. Έτσι, θα δημιουργηθούν σι βάσεις για

τη συγκρ:.'nηση του πληθυσμού στις ορεινές και τις περιμετρικές περιοχές,

αφού Θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, ενώ οι συνθήκες για την επιχειρηματική

δράση θα είναι πιο εUΝO"ίKές μιά που και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα

αναβαθμιστούν. Με την ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών θα ενισχυθεί και

η κοινωνική συνοχή.

2. Ενδογενής αvόaπυξη

Η ενδογενής ανάπτυξη θα επιτευχθεί με: α) την αξιοποίηση των τοπικών

πλεονεκτημάτων, δηλαδή της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και των ειδικών

μo~ν τουρισμού, και β) την κινητοποίηση της τοπικής επιχειρηματικότητας

και την αξιοποίηση των τοπικών πό~ν. Αυτό Θα συμβάλ/ει στη βελτίω:Jη της

παι:::αγωγικότητας και στον εκσυγχfX)νισμό της παι::αvωγής, στη δημιουργία νέων

τοπικών δι:αστηριοτήτων, στη βελτ[οοη της ποιότητας του εργατικού δυναμικού,

στη δημιουργ[α νέων θέσεων εργασίας, και επομένως στη συγκρ:)τηση του

πληθυσμού.

3. Eνίσχυσrι σημαvτιιcώv OΙΙCΙOΤΙΙCΏV ιcέντρωv

Η ενίσχυση με δίκτυα μεταφ:>~, με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και με

κοινωνικές υποδομές, η διασύνδεση με τους άλλους οικισμούς και η πι:οώθηση

ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας Θα συμβάλ/ουν στην

ενίσχυση του αναπτυξιακού ρ5λου των κένΤι;Χι)ν. επιπλέον, θα ενισχυθούν οι

εξωτερικές οικονομίες, θα εκσυγχρονιστούν οι Μ'-1Ε και θα υπάρξει μ[α

ενοποίηση - επέκταση των αγορών.

4. Εν ί σχυση δυναμιΙCΏV ΙCΛΆδων

Θ.:χ πρέπε ι να προωθηθεί μ ία αναδ ιάρΘι:χ.χτ/ στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στο

εμπόριο και στ ις υπηρεσίες, καθώς και στ ις μορφές του τουρισμού που θα

προωθηθούν. Οι δυναμικοί κλάδοι θα πρέπει να αντλούν ενημέι:χ.χτ/ - στήριξη

αnό ένα σύγχρονο και ευέλικτο φορέα πάνω σε Θέματα επιχειρηματ ικότητας και

ανάrnυξης. Τα θετικά αποτελέσματα αυτών των δι:ό:σεων θα είναι η ορθή

αξιοποίηση των τοπικών π6ι;Χι)ν, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας παr:άλληtα με

την προοέλκυση επενδύσεων. Τέλος, θα μΠΟfX)ύσε να επιχειρηθεί μία δυναμική

είσοδος στις βαλκανικές αγορές.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη ε. & Ταμσυρίδσυ Ε.



]

J

~K~E~Φ~AM""~Io"-,4~O~'--,,Π~'~O~TA~Σ~E~I~Σ,--,Γ~I~A,--,M~I~A--,,OΛ~O~ΚΛ",-,H~'~ΩM""E~N~H,-"AN""A~Π~TY~==-H"-,Σ~T~O,-,ΠA",,Γ~Γ~A~I~O l36

S. Eκσuγχρoνισμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι διοικητικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ενισχUΘoύν με τεχνοκρ:χτικά όΡγανα,

με διαδικασίες σχεδιασμού και διοίκησης αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και με

μηχανOΡγιXνι..χJη GIS-MIS. Αυτό θα ε ιCΌΓε ι την τοπική διοίκηση στην αναπτυξιακή

διαδικασία και θα πι:;οωθηθεί η αποκέντρωση. ΤέλΩς, η ενοομάτωση της

σύγχρονης τεχνολογίας θα αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα, όπως και το

ρόλο της αυτοδιοίκησης σε etJlcna σχεδιασμού και ανάπτυξης.

4.2. Αναγκαιότητα Ύπαρξης Ενιαίου +ορέα Διαχείρισης και

Ανάπτυξης

Από τα παρ::χπάνω, πρσκύπτει 61 L για την αnoτελεσματ ικότητα του χωροταξικού

σχεδιασμού και την επίτευξη των στόχων του, υπάρχει ανάγκη για ένα

διαχειριστικό φορέα που θα' φΡοντίζει για την π,οοαγωγή των αναπτυξιακών

στόχων, θα συμβάλλει στη μετάδοση της πληροφορίας και της τεXνoγνω:Jίας, θα

συντονίζει τις εκάστοτε δράσεις, θα στηρίζει την επιχειρηματική

δρ::χστηριότητα και τ ις καινοτόμες πρωτοβουλίες και θα α/10τελεί το συνδετ ικό

κρίκο μεταξύ των διόφ::)ρων διοικητικών υπηρεσιών και φορέων.

EιδΙKότεr;α για το Παγγαίο, το οποίο διχοτομείται τόσο σε επίπεδο Νομού,

αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας, παρ::χτηρείται από τις μέχρι σήμερ::χ

πp:::tΚΤΙKές μία διάσπαση του ορεινού χώρου. Η κορυφογραμμή διχοτομεί το βουνό

σε δύο διcφ:>ρεΤΙKές ενότητες σχεδιασμού, που εξετάζoυv την ενότητα που

αναλογεί σε κάθε Νομό aπoσπασματ ικά και ως τμήμα της ενδοχώρ:χς του Νομού.

Ως aπoτέλεσμα, το κάθε τμήμα α/10μονώνεται από το ομοιογενές ορεινό σύνολο

και ανanτύσσεται aπoσπασματ ικά α:vάN:Jyα με τις επιταγές και τ ις ανάγκες στο

υπόλοιπο του Νομού. Τα ανατολικό τμήμα του εξετάζεται σε συνδυασμό με τις

χωροταξικές προτερcnότητες του Νομού Καβάλας και 10 δυτικό, αντίστοιχα με

αυτές του Νομού Σερι:ών. Και στις δυο περιπτώσεις, ως <<παγγαίο» νοείται το

τμήμα του βoυvoύ μέοο στα διοικητ ικά όρια του εκάστοτε Νομού. Παρατηρείται,

N:Jιπόν, διαφορετική διαχείριση των πόρων του, διαφορετικές προτερ:χιότητες

και σχεδιαστ ικοί στόχοι που όχι μόνο δε λαμβάνoυv υπόψη τους το γίγνεσθ:::n

στο υπόλοιπο της ορεινής ενότητας, αλλά σε πολλούς τομείς οι εΠΙN:Jγές που

γίνονται είναι τελείως διοqΧ:φεΤΙΚΟύ χαρ::χκτήι::;ο' και βλάπτουν τη χωρική σwoXή

και τη ΣUΜπληρωματικότητα των χρήσεων και των δράσεων στο σύνολο της

περιοχής.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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Με στόχο την αποκατάσταση της ενότητας, η ύnαρξη ενός τcrιΙKoιJ διαδημοτ[Κω

φορέα ανάπτυξης και ενιαίας διαχείρισης αποτελεί πρωτεύοντα στόχο για την

υλοποίηση των στόχων του χωροταξικού σχεδιασμού. Μόνον έτσι θα επιτευχθεί

ολοκληρωμένη ανάπτυξη, σuμπληp::ι:ιματ ική μεταξύ των παραγωγικών κλάδων και των

τομέων της οικονομίας. Ο ενιαίος φορέας θα αντιμετωπίσει την περιοχή

καθολικά, θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής στο τοπικό

επίπεδο και θο: μεριμνήσει για την ομοιογένεια και την ενότητα του ορεινού

χώρ:)υ. Όλες αυτές οι δΡ::Χσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, δηλαδή να

εντάσσουν την εν λόγω ενότητα στο ευρύτερ::> γεωγι:αφικό, οικονομικό και

κοινωνικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες δεσμούς, καθώς και τις

δΥVΑτότητες συνεργασίας και ένταξης σε δίκτυα ΑVταλλαγής εμπειριών και

πληροφόρησης.

4.2.1. Οργάνωση - αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα

Ο ενιαίος φρέας θα έχει τη βάση του στην ορεινή περιοχή και θα

δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τα τοπικά

ζητήματα. Θ::χ στελεχωθεί με επιστημονικό πρ:;.οοπικό που θα υποστηρίζεται με

την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική υποδομή.

Πρωταρχικό μέλημα θα είναι η συγκέντΡ:.>ση, oρyάνtιXΠj και καΤαγΡ:::«ρή του υλικού

και της πληροφορίας για τον ορεινό χώρ:;. που βρίσκεται στις κατά τόπους και

κατά διοικητικές ενότητες υπηρεσίες. Η πληροφορία θα αφορά τόσο στις

υφιστάμενες χρήσεις γης, όσο και στ ις ιδιοκτησίες, στην παραγωγική

δραστηριότητα, σε κοινωνικά χαρακτηριστικά, σε θέματα δόμησης και τεχνικά

στοιχεία (υποδομές, κ.ά.) για την ορεινή-ημιορεινή περιοχή του Παγγαίου.

Στη συνέχεια, θα χαρτογραφηθεί η περιοχή με σύγχρ:;.νο: συστήματα GIS και όλη

η πληροφορία θα μηXΑVOγραφηθεί, έτσι ΟΟ-τε να συγκροτηθεί μία σύγχρονη Ρ,άση

] Δεδομένων πλήρως ενημερ:φένη. Το όλο σύστημα θα συντηρε ί ται από

καταρτ ισμένο προοοπ ικό κα ι θα ενημερώνετα ι σε τακτά χρονικά διαστήματα για

να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαχι:::ονικές αλΝ:ηές στο χώρο. Με αυτό τον

τρόπο, θα διαφαίνεται και η διαχρ:;.νική πορεία της περιοχής, ενώ θα

αξιολογούνται οι δρ6<σεις σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους.

Σημαντ ι κή θα

δfXXσης στην

είναι και

περιοχή,

η συμμετοχή του

ενημεr::ώνOντας

στη στήριξη της επιχειρηματικής

τους τοπικούς παραγωγούς για

J

περιφερειακά, εθνικά ή Κοινοτικά πρ:;.γι:i:tμματα και για τον τρόπο που θα

μπορ:;.ύν να εΠω:Ρεληθούν από αυτά. Θ::χ ΑVΑζητάε ι τρόπους χρηματοδότησης για

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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την υλοποίηση καινοτόμων δρ:)σεων στην περιοχή και θο: φροντίζει για την

ένταξή της σε δίκτυα συνεργασίας.

Τέλος, θα ΣUΜβάλλει σημΑVΤικά στην ενημέρωση και κατάρτ ιση του πληθυσμού

της ορεινής ~ι ημιορεινής ενδοχώρας για θέματα πεpι~oντoς, διαχείρισης

και τουρισμού, τόσο με οργάνω:πι σεμιναρίων, όσο και με διανομή έντυπου

υλικού.

4.3. Άξονες Αναπτυξιακής Δράσης

Από την ανάλυση π,οοκύπΤΕΙ το προφίλ της περιοχής του Παγγαίου που σε

γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από:

• Την υπειχ>χή του πρωτογενούς τομέα (γεωργία-κτηνοτιχχρία) σε σχέση με τους

υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Κυρίαρχες καλλιέργειες είναι τα

οιτηρ5ι:, το βαμβάκι και ο καπνός, ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται και από

τον πολυτεμαχισμό της γεωργικής γης. Η κτηνοηχχρία αποτελεί σηΜΑVΤ ικό

τομέα μόνο για ορισμένους ΟΤΑ που κατά KΑVόνα είναι ορεινοί-ημιορεινοί.

Στους ορεινούς ΟΤΑ, εκτός από εστΑUλισμένη είναι και ποιμενική. Κυρίαρχη

είναι η αιγοπροβατοτροφία, και μόνο για το τμήμα του Ν. Σερ~ν, η

πτηνοτροφία.

ο δευτερογενής τομέας στην περιοχή είναι σχεδόν αvύπαρKτoς.

• την ύπαρξη αξιόλογου δασικού οικοσυστήματος στην περιοχή, που αποτελεί

σημαvΤΙKό πόρο για την περιοχή και μπορεί να σιrvτελέσει στην ανάπτυξή

της.

• Την ύπαρξη σημαvΤΙKών αρχαιοΜγικών-ιστορικών χώρων και χαρ:χκτηρισμένων

παραδοσιακών οικισμών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. & Ταμουρ{δου Ε.

Οι βασικοί τομείς πάνω στους οποίους Θcx στηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία

καθορίζοιΝ και τους άξονες του σχεδιασμού.

4.3.1. Ανάπτυξη αγροτικού τομέα

Η απόδοοη των σιτηρ::Jν είναι χαμηλότερη του εθνικού μέσου όρου σε αvτίθεση

με το βαμβάκι και τον καπνό. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην ανάγκη για

αvαδιάρΘρωση των καλλιεργειών, η οποία είναι δυνατή μόνο με επέκταση της

J
J
J

J

•

•

Τη γε ι τν ίαση με παΡ:λ'θαλάσσια ζώνη που σιJ'{Κεντ.ooνε ι μεγάλο αρ ιθμό

τουριστών κατά τους θερινούς μήνες.

ΣημΑVΤΙKές ελλείΨεις στις τεχνικές υποδομές.
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άρδευσης και αντ Ι κατάσταση των υπαρχόντων με δlJ\.!Q'\lικές καλλιέργε l ες. Ο

πολυτεμαχισμός της γεωργικής γης αποτελεί πρόβλημα για την επέκταση της

άρδευσης επειδή αυξάνει το κόστος της. Για το λόγο αυτό, θα πρέΠΕΙ να

πρ::>ωθηθεί αναδασμός. Επιπλέον, θα πρέπει να πΡ;:ιωθηθεί συστηματική καταγι:::οφή

των ιδιοκτησιών (ιδιαίτη::α των λεγόμενων παλιών) ώστε να διευκολύνεται η

οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτές. Η καταrιάτηση δημόσιων εκτάσεων, που συvήθως

είναι βοσκότοποι, αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα για την περιοχή. Αυτές οι

εκτάσεις θα πρέπει να επιστρaφ::>ύν στις κοινότητες και να διανεμηθούν σε

ακτήμονες. ΤέΜς, θα πρέΠΕΙ να πΡ::ιωθηθούν οι βιολογικές καλλιέργειες (προς

τις οποίες στρέφεται και η ΚΆΠ) με τ ις οποίες απαρεύγεται η μόλυνση των

υπόγε ιων υδάτων και η μείωση της αrιoδoτ ικότητας των ε~ν (από την πολυετή

χρήση λιπασμάτων και φ:::φμάκων).

Θεσμικό πρόβλημα αποτελε ί η ΑVUΠΑρξ ία ουσιαστ ικού ρόλου των αγρ::n ι κών

συνεταιρισμών στην οικονομική ζωή του τόπου, αφ:Jύ δεν είναι ΙKΑVOί να

παρέμβουν σε KΑVένα στάδιο της παfXX\fωγικής διαδικασίας, α)..)..ά ούτε και στη

διακίνηση των αγροτ ι κών προ'ίόντων. Το ίδιο αvενεργός είναι και ο αγροτ ικός

συνδικαλισμός. Οι αγρότες του ενιαίου ορεινού χώρου θα πρέπει να

OPγcNu1aoIN, να ενημερωθούν και να διαπαιδαγωγηθούν για τ ις δυνατότητες του

συνεταιριστικού κινήματος καθώς και να αναζητήσουν στήριξη της παρ:χγωγής

τους μέσα από δίκτυα συνεργασίας.

Τέλος, η υποδομή των βοσκοτόπων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αvεπαρκής.

Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση των βοσκοτόπων είναι η οριοθέτησή τους με

βάση όχι μόνο την υπάρχουοο χρήση, α)..)..ά και το παρ:χγωγικό δυναμικό του

ε&χφ::>υς. Η αλόγιστη χρήση τους με τ ις γνωστές καταστραΡικές συνέπειες

καθιστά αναγκαία την ύπαρξη συγκεκριμένου διαχειριστικού συστήματος. Τα

απαι:::αίτητα έργα υποΟΟμής, οι βελτιώσεις βλάστησης για την αύξηση της

βοσκο"ί1<ανότητας, η πρόβλέψη για τη «χωρητ ικότητco> των βοσκοτόπων σε ζω, θα

πρέπει να προβλεφθούν από εξειδικευμένες μελέτες.

4.3.2. Μεταποιητική δραστηριότητα

Ο μεταποιητικός κλάΟΟς είναι πολύ περιορισμένος στην περιοχή και οι

σημΑVΤΙKότερες προοπτικές ~υξης εντοπίζονται στη δημιουργία μικρών

μονάδων επεξεργασίας των προ"ίόντων του πρωτογενούς τομέα για την αξιοποίηση

της τοπικής παραγωγής. Τέτοιες μονάδες θα μπορούσαν να είναι μονάδες

τυποποίησης αρωματ ι κών φυτών, μονάδες τυποποίησης πρ:::ι"ίόντων βιολογικών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. & Ταμουρίδου Ε.
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καλ/ιεργειών, ελαιοτριβεία και τυρ;:>κομεία (λόγω της σημαvτικής

1
]

1

αιγοπροβατοτροφίας που συνεχώς αυξάνεται) .

ενισχυμένη στην περιοχή είναι και η λατομική δρόση για την 'ξόρυξη

σχιστόλιθου και μαρμ;Ρου. Η δρόση αυτή, 6μUΧ;, δημιουργεί περιβαλλοντικά

προβλήματα και γι' αυτό, προς το παρόν, έχovν ανασταλεί όλες οι

δρ::χστηριότητ ες. Επιπλέον, υπάρχουν επιπλοποιεία και μικρές βιοτεχνίες

ενδυμάτων. Αυτές οι μονάδες μπορ::>ύν να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν με

χρηματοδότηση από ευρJJπΦ:κά πρoγρ:)ΊJματα (π.χ. LEADER). Για την ενίσχυση της

δ,cάσης χωρίς να τίΘεται σε :κίνδυνο η αισΘητ ική του τοπίου και χωρίς να

υποβαθμίζεται το περιβάλλον, προτείνεται ο προσδιορισμός οργανωμένων ζΩVΏΝ

περιοχών μεταποιητικών δραστηριοτήτων και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων

(μαρμCq:xuν, αδρ:xvών υλικών) .

Η μεταποιητική δρ:'Χση θα πρέπει να υποστηριχθεί μέοο συμπληfΧψατΙKών

υποδομών (εKΣUΓΧρ::>ν ισμός δικτύων επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας και

]
πληΡ::χΡορικής) και μέοο της βελτ ίωσης κάλυψης των ενεργε ιακών CN<XγΚών

(εναλλακτικές πηγές ενέργειας). Σε ένα επόμενο επίπεδο, η τοπική μεταποίηση

θα ενισχυθεί μέοο από δίKΤVΑ προβολής και διΟΟεσης του τοπικού πρ::>"ίόντος,

καθώς και με τον προσδιορισμό οργανωμένων περιοχών εμπορίας και προβολής

των τοπικών πρ::>"ίόντων.

4.3.3. Προστασία - αξιοποίηση δασιΙCΏΝ εκτάσεων

Η αξιοποίηση του δασικού χώρου, πέρ:χ από την παι::αvωvή ξυλείας και

βοσκήσιμης ύλης για τις ανάγκες των περίοικων, θα πρέπει να αποσκοπεί στη

διασ:ρ&λιση των παρ:χκάτω λειτουργιών:

•

•

Τη φυσική προστατευτική λειτουργία

Την πολιτιστική - κοινωνική λειτουργία

Ως φυσική λειτουργία θεωρείται η ικανότητα καλής λειτουργίας των φυσικών

οικoouστημάτων. Η διατήρηση, και όπου είναι αναγκαίο, η ανόρθοοη και η

αποκατάσταση των οικoouστημάτων, αποτελεί την π~τη προτερ:χιότητα μίας

οικολογικά πι::οσc:<νcπολισμένης διαχείρισης καθώς αποτελεί την απαρ:χίτητη βά"ση

για την εκπλήρ:υση όλων των υπόλοιπων λειτουργιών. Για την εξασφ:Χλιση της

λειτουργικής ικανότητας των φυσικών οικοσυστημάτων θα πρέπει να:

1. Αναστέλ/εται -όπου απαιτείται- η άσκηση των πα,οο.γωγικών δρ:χστηριοτήτων.

2. Εφαρμόζονται &::<οοπονικοί χειρισμοί που θα στοχεύουν στην επίτευξη της

φυσικής σύνθεσης των &::<σικών οικοσυστημάτων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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3. Διατηρείται και να βελτιώνεται η υγεία και η ζωτικότητα των δασικών

οικοσυστημάτων.

4. Προστατεύεται το ΟΟσος

τοπικού πληθυσμού, της

δασοκομικούς χειρισμούς,

εκτάσεων.

Για την επίτευξη των παρ::mάνω είναι αναγκαία η διαρκής και ΣUΝεχής

δασοκάλυψη, καθώς και η αποδοχή ειδικών χειρισμών για την εξασφ:υ..ιση των

προστατευτικών λειτουργιών.

'O:Jov αφορά στην πολιτιστική - κοινωνική λειτουργία του δάσους, τα βασικά

στοιχεία αυτής είναι:

1. Η καταλληλότητα του δάσους για ήπιες, φυσικά ανεκτές, μορ:ρές unαίθριας

αναψυχής κα l τουρ l ομού.

2. Η καταλληλότητα του δ6:σους ως παι::αδοσιακού Φυχολογικού δεσμού του

ανθ~πoυ με τη φύση (μuθoλoγία - ιστορία).

3. Η καταλληλότητα του δάσους για τη διατήρηση ενός μέρους της πολιτιστικής

παράδοσης.

Η πολιτιστική και κοινωνική λειτουργία του δάσους στηρίζεται κυρίως στις

υπηρεσίες αναψυχής και τουρισμού που ΠΙ:ΧΧίφέρει. Η ΠΡOcψ)ρά των υπηρεσιών

αυτών εξαρτάται από:

Ι. Τη διexcιφ:X\ιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, με άσκηση

κατάλληλης δασικής πολιτικής και λήψης δασοκομικών μέτfXιN για τη

δημιουργία ενός περιβάλλοντος υψηλής αισθητικής.

Π. Την ύπαρξη έργων υποδομής για την αποδοχή και εξυπηρέτηση των

επισκεπτών.

Στην περιοχή μελέτης έXOΥV γίνε ι σημαντ ικά βήματα για την αξ ιοποίηση του

δασικού χώρου, ιδιαίτερ:t στο υnoσιΛιoλo του Ν. Καβάλας όπου σύμφωνα με το

τελευταίο Διαχειριστικό, προγι:αμματίζεται η χάι:αξη διαδρομών μονοπατιών και

ο εξοπλισμός του χώρου με τις κατάλληλες υποδομές αναψυχής. Στο ίδιο

υποσύνολο, αναπτύσσεται ο χιονοδρομικός τουρισμός και η αναψυχή άθλησης. Το

ζητούμενο είναι οι πρωτοβουλίες αυτές, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων

αναψυχής - άθλησης - περιβαλ/οντ ικής εκπαίδευσης, να περιλάβoυv το σιΛιοΝ:;

του Πaγγαίoυ και να μην περιορίζονται από τα διοικητικά όρια.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. '" Ταμουρίδου Ε.
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4.3.4. Ανάπτυξη αγΡOΤOΤOUΡιστιxώvδ~ηριoτήτων

Με δεδομένα την 'ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, τις θέσεις θέας, τ

χάι:χχξη των μονοπατ ιών, το πλήθος δι:χχστηριοτήτων άθλησης, τα αξιόλογα

θρησκευτικά-αρχαιολογικά-ιστορικά μνημεία, τους παι:χχδοοιακούς οικισμούς,

την ύπαρξη του Δασικού Χωριού και τ ις υποδομές αναψυχής που προβλέπονται,

καθώς και το πλήθος των πολιτιστικών δι:χχστηριοτήτων, η περιοχή έχει τις

κατάλληλες βάσεις για την ανάπτυξη αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων.

ΤΟ υποσύνολο του Ν. Καβάλας εμφ::χνίζεται πιο ΑVΑΠτυγμένO στον συγκεκριμένο

τομέα. Μία αvάλoγη ΠΡ:ΧΚΤ ική για τη χάρ::χξη μονοπατ ιών Θcx μπορούσε να

ακολουθηθεί και στο υη6λοιπο του ορεινού χώρου, για την ύπαρξη ενός

ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών που να συνδέει τις διανομαρχιακές ενότητες

και να παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να α/lΟλαύσει τη φυσική ομορφιά

και τις παραδοσιακές δομές στο σύνολο του Παγγαίου.

. Η περιο.χή πρ::>σφέρεται για ολιγοήμερο τουρισμό εκδρομικού χαρακτήρα. Για να

μπορέσει όμως να συγκρατήσει τους επισκέπτες για 2-3 μέρες, είναι αναγκαία

η δημιουργία ΙKΑVOΠOιητικού αριθμού αγροτοτουριστι κών καταλυμάτων. Τα

υπάρχοντα καταλ.ύματα στην περιοχή είναι ελάχιστα, γι' αυτό πρ::>τεΙνεται η

αξιοποίηση του παραδοσιακού και εγκαταλ.ελειμμένου οικισμού της Παλιάς

Μεσολακκιάς, καθώς και οποιαδήποτε άλλου παραδοσιακού κτ ιρίου στους

παραδοσιακούς οικισμούς.

Τέλος, για την αvό:πτυξη του θρησκευτικού τουρισμού θcx πρέπει να συντηρηθούν

οι αξιόλογοι θρησκευΊικοί χώρ::>ι και τα μοναστήρια της περιοχής, καθώς και

να βελτιωθούν οι οδικές συνδέσεις προς αυτά.

Σχετικά με τις ενέργειες για την προώθηση του τοπικού τουριστικού

προ-ίόντος, ΑVΑφέρ::>νται ενδε ικτ ικά τα εξής: ημερίδες ενημέρωσης - έκδοση

ενημει::χuτ ικού υλικού και τουριστ ικών χαρτών, UΠoστήρι ξη ίδρυσης ΣUλ/όγων,

δημιουργία τουριστικού γραφείου και περιπτέι::χuν, εκθετήρια πώλησης

Παp::l'δOσιακών πρ::>"ίόντων, συμμετοχή σε εκθέσε ις, αvρ::>τoτoυριστ ικοΙ

συνεταιρισμοί, εκπόνηση τουριστ ικών πρ::>γρ::q..ιμάτων και συνεργασίες.

4.3.5. Aνθρc.n:)γενές περιβάλλον

Στο Παγγαίο αρκετοί οικισμοί είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί. Σε

αυτούς θα πρέπει να γίνοιΝ έργα ανάδειξης της αρχιτεκτονικής χληρονομιάς,

όπως συντήρηση κτ ιρίων και λιθόστι::χuτων οδών ιστορικής σημασίας, ανω1αΝ::<ίωση

παραδοσιακών κτ ιρίων, καθώς και διαμόρφωση χψ.Ν για ξεκούραση και άλ/.ες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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εκδηλώσε ις επ ισκεπτών. επιπλέον, η σύγχρονη ανσ Ι κοδόμηση θα δ ι εξάγεται

βάσει των παρ:::ι:δοσιακών χαρ:::ι:κτηριστικών του οικισμού για να μην αλλοιώνεται

η τοπική ιδιαιτερότητα του δομημένου περιβάλλοντος.

Στους οικισμούς Eb δημιουργηΘούν υηοδομές και θα OργαvωθoΎV unηρεσίες που

θα στηρίζοιΝ όχι μόνο την τοπική δρ:::ι:στηρι6τητα, cxλ)ό. και την

αvι:x>τoτσυριστ ική δρ&ση. Κάθε οικισμός θα έχει ένα βασικό εξοπλισμό, ενώ

κάποιες πιο εξειδικευμένες VΠΗρεσίες θα πρ::)(~:pέρ:Jνται σε μεγαλύτερους

οικισμούς που θα έχουν και το κρίσιμο μέγεθος. Πρ:nείνεται, λοιπόν, η

ανάδειξη δύο τέτοιων οικισμών στον ορεινό χώΡ:ι για την εξυπηρέτηση και τη

συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού. Από τους οικισμούς του Παγγαίου,

επιλέχθηκαν το Ροδολίβος και η Eλευθερoίmoλη. που θα αποτελέσουν οικιστικούς

πόλovς αvάrπυξης στην ευρύτερη ορεινή περιοχή. Αυτοί οι οικισμοί βρίσκονται

αντιδιαμετΡΙκά του όρους και θα μπορούν να εξι.mηρετoύν τους οικισμούς της

εμβέλειας τους. Αν μάλιστα Θεωρήσουμε πως και οι δύο, μαζί με την ευρύτερη

εi5αφΙKή τους ενότητα, συΥκροτούαχν Δήμους και τώρ:::t αποτελούν τ ις έδρες των

Νέων Δήμων, είναι ήδη εφ::>διασμένοι με υποδομές και αξιόλογο ε ξοπλισμ.:Ι. Με

αυτή τη δι:;Ciση, Θα απoτιxmεί η διαρροή πληθυσμού και ο ορεινός χώρος Θα

αποκτήσει σημεία ανα:por;άς γύr;ω από τα οποία θα αρθρJ)θoύν και τα μικρότερ:::ι:

οικιστ ικά κέντρ:::ι:. Έτσι θα ενισχυθεί και η κοινωνική συνοχή, α}J.,ά και η

κινητικότητα σε τοπικό επίπεδο.

4.3.6. Βελτίωση τεχνιxώv unoδoμών

Η κατάσταση στην περιοχή καθιστά αvcxyκαία τη βελτίοοη των υφιστάμενων και

τη δημιουργία νέων δικτύων υποδομής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, επεξεργασία στερεών

και υvι:ών αποβλήτων, διαχείριση απορριμμάτων).

~xετ-ικά με 'το οδικό δίκτvo, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνδέσεις με τις

πρ:.:ιτεύουσες των Νομών και ο ι συνδέσεις στην ενδοχώρ:::ι: του ορε ι νού χώρου.

Είναι xαr::ακτηριστΙKό πως στα πιο ορεινό: τμήματα, το δίκτυο είναι σε κακή

κατάσταση και η βατότητα κατά τους χειμερινούς μήνες δεν είναι

ικανοποιητική. Η επαρκής οδική σύνδεση στην ενδοχώρ:::ι: θα ενισχύσει το

αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Μικρές παρεμβάσεις Θα μπορούαχν να γίνουν

για να βελτ ιωθούν τα γεωμετρικά χαρ:::ι:κτηριστικά των κύριων οδικών αξόνων

στην περιοχή, οι κόμβοι σύνδεσης των οικισμών και η σήμανση των οδών.

Επιπλέον, κάθετες οδικές συνδέσεις με την Εγνατία Οδό και με τις

παραθαλάσσιες περιοχές θα ενθαρρύνουν λειτουργικές και αναπτυξιακές

συσχετίσεις, προσδίδοντας στον τοπικό πληθυσμό διέξοδο προς τη θάλασσα και

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. , Ταμσυρίδσυ Ε.
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στους τουρίστες τη δυνατότητα να συνδυάσουν τον παρ:::Θαλάσσιο τουρισμό με

τον ορεινό-εκδρομικό τουρισμό.

Τα προβλήμο:τα του δίκτ\.OJ ύδρευσης αρείλονται είτε στην παλαιότητα του

δικτύου, είτε στην ακαταλληλότητα του υλικού κατασκευής (αμΙΑVτoσωλήνες)

που υποβαθμί ζε l την πσ ιότητα του αντλούμενου νερού. 'l>λλo χαι:::ακτηρ ιοτ l κ6

κριτήριο είναι η Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής, η

οποία συνίσταται στη αιχJτή διανομή του νερού χωρίς α/1ώλειες και χωρίς

υποβάθμισή του. Οι δι::άσεις που προτείνονται αφopoΎv στον υγειονομικό έλεΥχ.Ο

του νερού ύδρευσης, στον έλεγχο της επάρκειας των γεωτρήσεων, στις

επεκτάσεις-αντικαταστάσεις των δικτύων και στην κατασκευή δεξαμενών

συγκέντι::χι:ισης πόσιμου ύδατος, για την ορθότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών

και τη κάλυψη των αναγκών K~ά τις περιόδους αιχμής.

Τα δίκτυα αποχέτευσης θ<χ πρέπει να επεκταθούν. Προς το παρόν, μεγάλο μέρος

των λυμάτων διατ ίθεται σε ρέματα λόγω ο.πουσίας βιολογικού καθαρισμού, με

ο.ποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και να ρυπαίνονται οι υπόγειοι

υδρc::ψ)ρείς. Τα δίκτυα θο: πρέπει να επεκταθούν και θο: πρέπει να γίνουν

μελέτες για την επεξεργασία των υyΡ:;W ο.ποβλήτων στους Δήμους.

Τα απορρίμματα διατίθενται σε θέσεις πλησίον των οικισμών, ενώ ΧΥΤΆ υπάρχει

μόνο στο Δήμο Ελευθερούπολης. Υπάρχει ανάγκη για ενιαία διαχείριση των

ο.πορριμμάτων στην περιοχή και για τη δημιουργία ΧΥΤΆ. Τέλος, υπάρχει και η

προοπτική της αξιοποίησης των απορριμμάτων για την παρ:χγωγή βιαχερίου και

βελτ ιωμένου λιπάσματος ωΊό τα υπολείμματα της προηγούμενης διεργασίας (υγρ:χ

και στερεά υπOλείμμ~α ο.πό την παραγωγή βιαχερίου) .

4.3.7. Ι1ολιτιοτ ική - περιβαλλοντ ική ευαισθητατοίηση

Το ανθρ:;,πινο δυναμικό πρόκειται να αποτελέσει το φορέα της ανonτυξιακής

διαδικασίας, αφού η επίτευξη των στόχων του σχεδιασμού εξαρτάται από τη

δι:αστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού για την εναρμόνιση με τις χωι:;οταξικές

επιταγές. Διαφ::χίνεται, λοιπόν η ανάγκη αφύπνισης του τοπικού ανθρώπινου

παράγοντα για να διατηρήσει και να προάγει το περιβάλλον και τα παραδοσιακά

χαι:ακτηριστικά του ορεινού χώρου, και για να συμμετάσχει ενεργά στις

δr:άσε ις που προβλέπονται για την περ ιοχή. Έτσι, η ενημέΡ:.:ση, η επ ιμόρ:ιχιιση

πάνω σε εξειδικευμένα θέματα και η υποστήριξη από τον Ενιαίο <1Όρέα

Διαχείρισης, κρίνονται αναγκαία για την 0110τελεσματική ενοομάτωση του

πληθυσμού στις νέες προοπτικές που διανοίγονται για το χώρο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε... Ταμουρίδου ε.
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Ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, η εφαρμογή αναπτυξιακού προγράμματος θα

προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή, με συνέπεια την αύξηση των κινδύνων

ρύπανσης και πυρκαγιών. Ως ΠfXι,Jτεύων στόχος, λοιπόν, για την προστασία των

δαΟΟν ΠΡOκύnτε ι, πέι:α από την ολοκληι:;ιωμένη δ ιαχε ίρ ιση του δασικού

συμπλέγματος, και η ένταξη του τοπικού πληθυσμού σε θέματα προστασίας. Αυτή

θα επιτευχθεί με την ενημέpwη και την επιμόρ:ρωση των κατοίκων της περιοχής

που θα εμπλακούν σε θέματα πι::οστασίας και διαχείρισης. Η ενημέpwη θα

συνίσταται σε προγράμματα σεμιναρίων στα οικιστ ικά κέντρα του Ι1:χγγαίου, τα

οποία θα σκοπεύουν στην ένταξη του νεότερου κυρίως πληθυσμού στο πρόγραμμα

για την τουριστική ανάδειξη και ανάnτυξη της περιοχής. Ενδεικτικά, τα

σεμινάρια θα διαπραγματεύονται θέματα όπως:

j

•
•

•

•
•

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τοπική λc(ίκή τέχνη και παράδοση

Παροχή τσυριστ ι κών υπηρεσιών

Ma.rketing - προβολή του τοπικού τουριστ ικού «nρc)ίόντος»

Άλλα εξειδικευμένα θέμοπα αγροτοτουρισμού- οικοτουρισμού

]

j

Φορέας υλοποίησης του προτεινόμενου πρoγρ:tμμα!oς θα είναι ο Ενιαίος Φορέας

Ανάπτυξης-Διαχείρισης σε σuνεργασία με τους ιδιώτες, τους φ::>ρείς των Νέων

Δήμων και των Νομαρχιακών Αναπτυξιακών Εταιριών.

4.3.8. Καθορισμός ζωνών στην ενιαία ορεινή περιοχή

4.3.8.1. Μέθοδο l χρήσης εCάφoυς στον ορε Lνό χώρο

Ο ορεινός χώρ:ιςι 10 δάσος και ως προέκταση αυτών η δασοπονία, αποτελούν

δυναμικό και ισχυρό στοιχείο της εθνικής οικονομίας.

Το ΟΟσος και η δασική γη συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής μέοο από

δύο λειτουργίες:

•
•

Την προσφορά αyαθ&v και υπηρεσιών προς τον άνθρωπο

ΤΟ ρυθμιστ ικό ρόλD τους στο χώρο του περιβάλ/οντος

J

J

Το πρόβλημα- του συναγωνισμού των δασικών χρήσεων (παρ::χγωγή ξύλου, βόσκηση,

αναψυχή) είναι μεγάλης σημαντ ικότητας. Η δυνατότητα για παρ::χΥωγή αγαθών και

υπηρεσιών από τη δασική γη Ko.€Iώς και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αυτά

τα αγαθ5t. και τις ιmηρεσ[ες, καθιστούν αναγκαία τη ΣVΓKέντρ:ιχJη πληρ:ιφ::>ριών

για τον τρ:)πο παρχγωγής αυτών και τ ις μεταξύ αυτών σχέσε ις που προκύπτουν.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΓΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουριδου Ε.
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Η πολλαπλή χρήση των δ.:::ιΟΟν έχε ι να κάνε l και με άυr.α και με υλικά δο:σικά

αγαθά. Οι κυριότερες μέθοδοι πολλαπλής χρήσης με βάση την επιφάνεια είναι:

]

1

•

•

Η μέθοδος ΤΩv n::ιλ/ι:mλών ΠΡO"ίΌVτΩV, σύμqXυνα με την οποία η ίδια

επιχείρηση παρ:)γει δύο ιΊ και περιαJότει:α πι:χ>"ίόντα - υπηρεσίες από τη

διαχείριση της ίδιας επιφάνειας και με στόχο τη μεγιστοποίηση του

Kαθ:rρoύ ε ισoδήμcπoς.

Η μέθοδος της πρωταρχιχής χρήσης ή ζωvonc:ιίησης της κύριας χρήσης,

ΣVΜφΩΝΑ με την οποία όλη η έκταση χαρτovι:α:ρείται 0Ο'τε' να παι:άγει αρκετά

αγαθά. ~ε ζΏVη, όμως, θα ~ αnoκλειστικά σε μΙα χρήση, χωρίς ι:ιχ:πόσο

να Eμnoδίζεται κάθε δευτερεύα.ια::ι πou θα είναι συμβατή με την πρΊJταρχική.

J

Ι

1
Ι

Ι

Ι

]

Η δεύτερη μέθοδος εμι:αvίζεται ως περιοοότερο nρXφ:>ρη για τη μελέτη και

αξιοποίηση των ορεινών χώρ»ν του Παγγαίου. Στη δασική μονάδα μπορεί να

εφ:φμοοτεί μία ΣWδUΑΣΜένη ανθρώπινη δf:;ασtηρι6τητα, μία δασοπονία πολλαπλών

σκοπών, στα rW::ι:ίσια της οποίας θα μnOΡOυOε vΑ επιδιωχθεί η τουΡΙσ! ική

προβολή και η αξιοποίηση του Όρους.

4.3.8.2. ?ωvoπo(rpη στο Παγγαίο

Βάσει μίας π~της επεξεργ-ασίας από το Δαcx:φXε(o Καβάλας (πρόταση Δαα':φχη

Δ.Παπαδόπουλου) και σύμφ:ι.Jνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην

ευρύτερη περιοχή μελέτης, πιχnε[νεται μία αδι::-ομερής ζωνοποίηση του

οικοσυστήματος για μία πλήρη αξιοποίηση στο διηνεκές.

Η εν γένει περιοχή του ορεινού χώι::-ου του ΠαγγαΙου μπορεί να διακριθεί σε

πέντε ζώνες:

"ιιι. Ζώνη Α - Anι6λυτης Προστασίας

Περιλαμβάνει τις απότομες ορεινές εξάρσεις του Παγγαίου α/νω από το

Παλαιοχώρι, Nικr)σιανη μέχρι τη Μ::>νή της Ε ΙKOOΙqχJΙνισσ:χς, και μέχρι την

αλπική περιοχή.

Η τελευταία διαχειριστική μελέτη που ΣWτάχθηKε από τη Δασική Υπηρεσία του

Ν. Καβάλας, πρότεινε την κήρuξη της περιοχής ως «npoσΣατ~ενης» με κύριο

οτ6χο την προστασία του οιχοσυστήματος nαvίδας - χλωρίδας ιcαι του εδάφc:υς

(δασικoU και γεωργικού), το οποίο Μγω των δυσμενών σw8ηκών κινδυνεύει να

υποβαθμιστεΙ. f'bλιότεjX2', η ζώνη αυτή εΙχε Μ:χ8ροϋλοτομηθεΙ αnό τοος

περίοικους. Μγω τοο αnόκρημνoυ και βρ:tχώδoυς, Οι ζημιές στη βΜστηση ήταν

σημαντ ι κά μ["'γ'άλες.

ΔIΠJΊmATIKH ΕΡΓΑΕΙΑ: Δαρουλάκη Ε. " Ταμουριδου Ε.
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Η παρ::>ύOQ' πρόταση είναι να μην επιτρέπεται καμία ανθρill1ινη δp:::tστηριότητα:

ΚΥVήγι, υλοτομία, κτηνοτροφία, ouλλογή αρωματικών βοτάνων, διανοίξεις

δρόμων, κ.ά. Η μόνη επέμβαση που θα' επιτι:::απεί είναι η διάνοιξη μονοπατιού

που θα' εξυπηρετεί δp:::tστηριότητες πεζοπορίας, ανάγκες αναψυχής και

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής

(<<εκπαιδευτικό μονοπάτι»). Η είσοδος των επισκεπτών θα είναι ελεγχόμενη και

Θο: υπάρχει ανώτατο όριο επισκεπτών ανά ημέρ:'(.

'" Ζώνη Β - Αναψυχή

Περιλαμβάνει ένα μέρ::>ς της αλπικής περιοχής και ένα τμήμα του ομορ:Ρ:)τερου

δάσους του Παγγαίου. Πρ::Χ)ρίζεται για την προσφορά unηρεσιών για την

αvάmυξη του τoυριστιιroύ ρεύματος στην περιοχή: χιονοδρομία, ορειβασία,

πεζοπορία, θερινός αθλητισμός. Στη ζώνη αυτή θα' απαγορεύεται εντελώς το

κυνήγι, η υλοτομία θα' είναι ελεγχόμενη, η βόσκηση θα' γίνεται υπό

προϋποθέσεις (ορισμένα είδη ζι:.xvv, σε ορισμένες περιοχές, και στον κατάλληλο

χρόνο), ενώ η διακίνηση και το πλήθος των επισκεπτών θο: ελέγχονται ώστε να

αποφεύγονται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κύρια στοιχεία αυτής της ζώνης θα' είναι η χάρ::χξη μονοπατ ιών και η κατασκευή

αθλητ ι κών εγκαταστάσεων για θερ ι νές προπονήσε ις. Ήδη, στην κο ιλάδα του

Ορ:ρέα -όπου βρίσκονται και οι χιονοδρομικές εγκαταστάσεις- προγι:::αμματίζεται

η κατασκευή γηπέδου ΠOδoσq::αίΡOυ. Αναγκαία είναι και ορισμένα τεχνικά έργα

για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, τα οποία θο: κατασκευάζονται σε

επιλεγμένες θέσεις με την προϋπόθεση να εναρμονίζονται με το περιβάλλον,

π.χ. ανaψvKτήρια, κιόσκια, πρότυποι οικισμοί (όπου ο επισκέπτης θα' μπορεί

να διανυκτερεύσει για 1-2 ημέρες) .

\ι Ζώνη r - ΚWηγετ ική περιοχή

Περιλαμβάνει τις πλαγιές του βουνού όπου η βλάστηση είναι ελάχιστη, αλ/f:ι. οι

ενα)..ΝχΥές των τοπίων ΠΡΟσ.Ρέρουν ποικίλες σwθέσεις μεγάλης φυσικής

ομΟΡριάς. Η πρόταση για αυτή τη ζώνη, είναι η θεσμοθέτηση μίας κυνηγετικής

περιοχής που θα είV?Ι πλήρως ελεγχόμενη. Η είσοδος σε αυτή θο: είναι

ελεγχόμενη και με καταβολή κάποιου αντίτιμου. Αυτή η περιοχή θα' μπορεί να

εμπλουτίζεται με θηράματα από υπάρχοντα εκτροφεία θηι:::αμάτων, ενώ ειδικά για

το ζαρκάδ ι θο: μπορούσε να αναπτυχθε ί εΚΤραΡε ίο εντός της ζώνης Β με σκοπό

τον εμπλουτ ισμό της κυνηγετ ικής ζώνης. Θ:::ι: μπορούν επιπλέον να ασκούνται η

κτηνΟΤραΡία, η μελισσοκομία και η ελεγχόμενη καυσοξύλευση για κάλυψη των

αναγκών των γύρω οικισμών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. 6 Ταμουρίδου Ε.
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\i. Ζώνη Δ - Ελεγχόμενη υλοτομία

Περιλαμβάνει τις εκτάσεις που καλύπτονται Ο11ό παρ::χΥωγικά δάση οξιάς, δρυός

και καστανιάς. Σε αυτή τη ζώνη, μαζί με τις Ζώνες Α και Ε, θα Ο11αγορεύεται

εντελώς το κυνήγι, ενώ η κτηνοτρ::χρία θα ελέγχεται σύμφωνα με την εκάστοτε

Διαχειριστική Μελέτη.

Εδώ, προτείνεται η ελεγχόμενη υλοτομία και η δημΙουρΥ(α χώρων απομόνωσης,

θέας χαι αναψυχής, ενσωματωμένων στο φUΣιxό περιβάλλον. Για να είναι η

αξιοποίηση του παρ::χΥωγικού δάσους πληρέστερη, θα πρέπει να γίνουν

επεκτάσεις στο δασικό οδικό δίκτυο κυρίως με δρόμους γ' κατηγορίας και

τρακτερόδρομους.

"ιιι. Ζώνη Ε - Oιxιστι!Cή περιοχή

Περιλαμβό:νε \ τ ις χαμηλότερες εκτάσε ις των αείφυλλων-πλατύφυλλων που

εφ:)nΤOνται στ ις γεωργικές, KCΘώς και όλους τους οικισμούς στους πρόποδες

του Παγγαίου (ως 400 μ.) μαζί με τις γεωργικές εκτάσεις που φθάνοιΝ ως την

Παλιά Εθνική Οδό Θεσ/νίκης - Ελευθερούπολης και EλευθεΡOύ'nOλης - Σερρών. Τα

ιδιαίτερα, προς αξιοποίηση, χαρακτηριστικά αυτής της ζώνης είναι οι

παραδοσιακοί οικισμοί, τα παλιά ιστορικά μοναστήρια και η παραδοσιακή

γεωργία και κτηνοτροφία.

Η αξιόλογη τοπική γεωργική και κτηνοτροφική παρ::χΥωγή σε συνδυασμό με την

ανάγκη για συμπληι::::ωματ ικό ε ισ6δημα και για ΣUVΚΡ:Xτηση των τοπικών

πληθυσμών, πιέζουν για ένα ολοκληι::::ωμένο πρόγραμμα αγfXJτοτουριστικής

ανάπτυξης στην περιοχή του Παγγαίου. Για το λόγο αυτό, ΠfXJτείνεται η

προσταο(α, αξιonο(ηση και ανάδειξη των n::φαδoσιω:ών οιχισμών μέσα από τη

δημιουργία πόλων έλξης, οι οποίοι μπορεί να είναι αρχαιολογικοί χώροι,

μουσεία φυσικής ιστορίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τοπικές εo~τές, η τοπική

οικοτεχνία ή ένα τοπικό προ'ίόν. Πρbς αυτή τη δι:άση θα πρέπει να

κινητοποιηθούν όλοι οι τοπικοί σύλN:Jγoι (μορψι)τικοί, φυσιολατρικοί,

πολιτιστικοί, ορειβατικοί). eα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η κατανομή των

πόλων αυτών να είναι ισομερής σε όλη την περιοχή του Παγγαίου. Απαιτείται

εμπεριστατωμένη μελέτη για τα καταλύματα και τους ξενώνες στην περιοχή,

ώσΗ να μπορέσουν οι οικισμοί να ενταχθούν στο όλο πρόγραμμα τουριστικής

αξιοποίησης.

Τα αξιόλογα μοναστήρια στην περιοχή είναι της Εικοσιφοίνισαχς, του Αγίου

Παντελεήμονα, της Υπαπαντής του Χριστού, της ΠΑVΑΓία παγγαιώτ ισαχς, της

Αγίας Παρασκευής, της Ανάληψης του Κυρίου, του Αγίου Δημητρίου και του

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουριδου Ε.
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(<Αξ ιον Εστ ί». Σε σιNδUΑσμό με τα δ ιάσπαρτα ξωκλήσια μπορ::>ύν, μέσω της

οδικής τους σύνδεσης, να αποτελέσουν πόλο έλξης θρησκευτικού τουρισμού.

Με την προτεινόμενη μέθοδο ζωνοποίησης, ουσιαστικά ορίζεται μία ζώνη για

ανθρJ)ΠOγενείς δ.οο-σεις (Ζώνη Ε: οικιστική περιοχή με δόμηση, παρχΥωγικά

συστήματα, Κ.ά.), ενώ οι υπόλοιπες (εκτός από τη Ζώνη Α) αφιερώνονται στο

φυσικό περιβάλλον και σε δραστηριότητες μέσα σε αυτό. Η ακριβής οριοθέτηση

των ζωνών θα γίνει με εμπεριστατωμένες μελέτες στην περιοχή, ανάλογα με τα

ιδιαίτερα φυσικά και ανθρωπογενή χαρ:χκτηριστικά του βουνού.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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5.1. Παγγαίο

Η ορεινή ενότητα του fbγγαίoυ θα στηρίξει την ανάπτυξή της στη γεωργία

και στην κτηνοτι::ιοφία, και σuμnληρωμ:xτικά σε μεταποιητικές μονάδες που

θα στηρίξοw την αγ;οοτ ική παρ::χγωγή. Ο παp::tγωγΙKός αυτός τομέας πρέπει να

αναδιαρθρω3εί, να οργανωθεί συστηματικά, και να δικτυωθεί σε ευρύτε.οο:

χωρικά δίκτυα για π,coβολή-διό'θεση του τοπικού π,οοϊόντος. Το προϊόν αυτό

περιλαμβάνει και τις αγροτοτουριστLκές δ,cαστηριότητες. Δεδομένης και της

ποιότητας του φυσικού (δασικό οικοσύστημα, πλούσια χλωρίω-πανίδα, Θέσεις

aνθρωπoγενoύς τοπ ίου] θέας) και

σημασίας, unοδομές αναψυχής) ,

(πα,cαδoσιαKOί οικισμοί,

η αγΡοτοτουριοτική

χώι:χ>ι ιστορικής

δ,cαστηρι6τητα

Ι

J

J

προδιαγΡ::ιφεται ως μία 8ετ ική εξέλιξη για την περιοχή. Ο περιηγητ ικός και

χειμερινός τουρισμός ενδείκνυνται για την περιοχή και θα αποφέρουν

ΣUΜΠΛηρψατ ικό ε ισ6δημα, εφόσον όμως αναπτυχθούν και οι κατάλληλες υποδομές

διαμονής, αναψυχής και εξυπηρέτησης.

Η οικονομική δfX\'στηριότητα θα πρέπει να υποστηριχθεί από υπηρεσίες τεχνικο

οικονομικής και κοινωνικής υποστήριξης στα ορεινά-ημιορεινά αναπτυξιακά

κέντρ:χ. Οι κοινωνικές υπηρεσίες υγείας και πιΧ>νοιας, όχι μόνο θα στηρίζουν

τον τοπικό πληθυσμό, αJν..ά θα εξυπηρετούν και τους επισκέπτες.

Ο ορεινός χώρος θα πρέπει να αποκτήσει οδική σύνδεση στην ενδοχώfX\' του,

π,cάγμα που θα ενισχύσε ι το αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον,

κάθετες οδικές συνδέσε ις με την Eyvcn ία Οδό και μΕ τις παp:l'θαλάσσιες

περιοχές θα ενθαρρύνουν λειτουργικές και αναπτυξιακές συσχετίσεις,

προσδίδοντας στον τοπικό πληθυσμό διέξοδο προς τη θάλασοο και στους

τουρίστες τη δυνατότητα να συνδuό:σoυν τον πα,cαθαλάσσιo με τον ορεινό και

εκδρομικό τουρισμό.

Η ανάδειξη οικιστικών πόλων ανάπτυξης θα δημιουργήσει κέντρ:χ στον ορεινό

χώρο και θα του προσδώσε ι θεσμοθετημένα, πλέον, σημε ία αναφοι::άς με σκοπό

την ενδυνάμuχ:Jη της κοινωνικής συνοχής και την αποτροπή της πληθυσμιακής

διαρροής προς τα πεδινά. Η ζωνοποιηση της γενικής χρήσης του εfuφoυς που

προτείνεται, θα πι::ιoφuλάξει το φυσικό περιβάλλον από τη φθοι::ά και θα ορίσει

περιοχές για δfX\'στηριότητες κυνηγιού, αναψυχής και ελεγχόμενης υλοτομίας.

Η αναπτυξιακή διαδικασία θα κινητοποιηθεί και θα υποστηριχθεί από τον

Ενιαίο ιroρέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης, που θα είναι υπεύθυνος και για τη

διαχείριση των χρήσεων και των δρ:Χσεων στον ορεινό χώρο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάl':.η Έ:. {" Ταμουρίδου Ε.
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Οι υποδείξεις-κατευθύνσεις που αναφέρονται στην επόμενη llαρXγρ::::«fΌ γενικά

για την ΑVΆΠτυξη των ορεινών περιοχών, αφορούν και το Παγγαίο και γι' αυτό

το λόγο δε θα αναφερθούν σε αυτό το σημε ίο.

5.2. ορεινές Περιοχές

Προς μία χωροταξική και αναπτυξιακή ΠfXlΚΤΙKή για τα ορεινά

Γενικά, ο ορεινός χώρος θα πρέπει να οργανωθεί διοικητικά, οικιστικά

κοινωνικά και ο ικονομΙKά-παΡCXΓΩΓΙKά, για να ενισχυθεί το πρόβλημα της

κο ι νων ικής συνοχής, να ΑUξηθεί η προστ ιθέμενη αξ ία των δρ:::ωτηριοτήτων, κα L

με αυτό τον τρόπο να αrιoη:απεί η πει:αι τέρω μείωση του πληθυσμού.

Ι1ρ:ι)ταρχικό μέλημα είναι η ανάδειξη μιχρών αγροτικών κέντρων, πΆVτα μέοο στο

πλαίσιο οικιστικής oργΆVωσης της περιοχής, ωτε αυτά να μην αrιoτελέσoιN

κέντι:α εξασθένισης, αJV.,ά ενίσχυσης της κοινωνικής σuνoχής. Γι' αυτό 10

λόγο, οι ιmηρεσίες και οι εξυπηρετήσεις θα πρέπει να οργανωθούν ιερ:::φχικά

ανάλογα με το κρίσιμο μέγεθος και την κατανομή των οικισμών στον χώρ::>. Ο

κοινωνικός εξοπλισμός μπορεί να συμπληfΧι)θεί και από κινητές μονάδες

περιοδικής εξυπηρέτησης (βιβλιοθήκες, ιατρεία, κτλ.) ι:ω-τε να είναι βιΟΟ-ιμες

και λειτουργικές cι:νάλoγα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. 'Qσoν αψ::)ρ):

στο δομημένο περιβάλ/ον, υπάρχε ι ανάγκη για διατήρηση του τοπικού

πcφαδoσιακoU <<χρώματος» της περιοχής, το οποίο τα τελευταία xι:nνια έχει

αλ/οιωθεί από φ::ονόμενα αστ ικοποίησης του βουνού. Επομένως, κρίνεται

σκόπιμο να ορίζεται για κάθε περιοχή ένα τοπικό παιχχδοσιακό <<ύφ::>ς» βάσει

του οποίου να συντάσσονται αρχιτεκτονικά πι:nτυπα κατοικίας. Επιπλέον, θα

πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα ΚUKλoφoρίας και στάθμευσης μέοο στους

οικισμούς, καθώς και να πεζοδρομηθούν τμήματα με ιδιαίτερο χαρακτήιχχ, που

ούτως ή ά.ΝΙως δεν είναι λειτουργικά για οδική προσπέλαση. Οι κτηνοτι:χχρικές

μονάδες, από άποψη υγιεινής, θα πρέπει να απομακρυνθούν από οικιστικές

περιοχές. Μία εναλλακτική είναι και η δημιουργία πι:nτυπων κτηνοη.χχρικών

οικισμών.

Αναγνωρίζοντας την τάση φυγής των νέων οικογενειών για εκπαιδευτικούς

λόγους και για πληρέστερη εξυπηρέτηση στα μεγάλα πεδινά Kέντlxχ του εκάστοτε

Νομού, διακρίνεται και η ανάγκη για ε1α'1αιδευτικές 1Π1Οδομές χαι ιmηρεσίες

πέρ:::Ν των βασικών, όπως για εκμάθηση ξένων γλωσαiJν, μουσική, φροντ ιστηριακά

μαθήματα και άλλες ενασχολήσεις κατά τον ελεύθερο xι:nνo των νέων. Έτσι, οι

απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, αρείλouν να κινητοποιηθούν και σε

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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εκπαιδευτικά ζητήματα με μέριμνα και ΣUΝεργασία των τοπικών φορέων, Cxrre οι

διενέργειες να είναι ΣUΜΠληρωματικές. Μ::Χλιστα, η βελτίωση των οδικών

συνδέσεων με τα κέντρα του Νομού θc< μειώσει τις χρ::>νοοσποστάσεις και θο:

κάνει την πρόσβαση σε αυτά εύκολη, όποτε παρ:Ί'οτεί ανάγκη.

Η κοινωνική συνοχή ενισχύεται και από την προαγωγή μίας ενια(ας παραγωγικής

ταυτότητας. Κύρια συνθήκη, είναι η ανάπτυξη (οριζόντια και ενδιάμεση)

τοπικών θεσμών και η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών βάσει της αρχής

της επικουρικότητας. Η ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος χρήσεων γης, οδηγεί

σε μία ομοιογένεια διαχειριστικών και αναπτυξιακών ζητημάτων που χρήζουν

κοινής αντιμετώπισης, και καταδεικνύει την ανάγκη για κοινωνική και χωρική

συνοχή ορεινών και ημιορεινών. Αγροτικά, περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως και

ζητήματα παι:αvωvικών συστημάτων Θο: πρέπει να θεωιχιύνται υπό το πρίσμα της

χωρικής και επαγγελματ ικής αλληλεγγύης.

Όσον αq:op:χ στην τόν<ιXJη και στη διαφοροποίηση της δραστηριότητας και της

απασχόλησης στα ορε ινά, Θο: πρέπε ι να πρσωθηθε ί η συνεργασ(α μεταξύ

ιδιωτικού τομέα και διοικητικών οργανισμών. Η πληροφόρηση για νέες

εναλλακτ ικές δραστηριότητες και η υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών, όχι

μόνο Θο: δ ιευρύνε ι τ ις δυνατότητες απασχόλησης, αλ/fx θα" δημ ιουργήσε ι

προστιθέμενη αξία στη βασική παρ:χγωγική δραστηριότητα. Η εισαγωγή νέων

τεχνολογιών στη διοίκηση-διαχείριση και στην παραγωγή, θα" αυξήσει την

παι:αγωγικότητα, την αποτελεσματ ικότητα, α'JV...ά, πcq::άλληλα θα" συμβάλ/ει και

στον απεγκλωβισμό των ορεινών περιοχών, μέσω δικτύων επικοινωνίας και

συνεργασίας, ακόμη και με πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Δεδομένης της συμπληρωματ ικότητας και του εν ιαίου χαρ::ατήρ::ι: των ορε ινών και

ημιορεινών, θα πρέπει να προωθηθεί η συλλογική διαχείριση των παρ:χγωγικών

συστημάτων σε αυτές τ ις περιοχές. Τα συστήματα βόσκησης και καλλιέργειας

πρέπει να αναδιoργαvωθoύν, ώ:Jτε να αποτρ::χπεί η υποβάθμιση των ορεινών

βοσκοτόπων και να βελτιωθεί η απόδοση των καλλιεργειών χωρίς να κινδυνεύει

10 περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο, το τελικό πλάνο διαχείρισης θα πρέπει να

διαμορφωθεί από εμπεριστατωμένη μελέτη της δομής και της δυναμικής του

χώρου όπου υφίσταvται οι καλλιέργειες, σε συνδυασμό με το μέγεθος των

εκμεταλλεύσεων και με τα τεχνικά συστήματα παρ:χγωγής που χρησιμοποιούνται.

<d1ptnr ι να αξ ιολογηθούν ο ι αλληλοεπ ιδΡ:χσε ις μεταξύ των γεωργικών πρ::ι:κτ ι κών

και των οικολογικών συστημάτων, να προσδιοριστούν οι κατάλληλες χωρικές

μονάδες και εκείνες οι λειτουργικές διαιρέσεις για τη χωρική διαχείριση της

εκμετάλλευσης ΑVΆΛOγα με τ ις έγγειες δομές και τα συστήματα παΡ:χγωγής:»

ΔΙΩΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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(ΕΠΠΕΡ, 1998: 51). Όλες οι διενέργειες θα γίνουν ύστερcx από συσχετισμό με

τις προβλέψεις της ΚΑΠ και το ύψος των επιδοτήσεων που αυτή προβλέπει.

Επιγρ:χμματικά αναφέρονται και κάποιες πρ::>τάσεις ΑvΆ κλάδο:

Αγροτικές δραστηριότητες

Ως κύρ ι ες κατευθύνσει ς αναφέρονται ο εKΣUVXΡOνισμός αναδ ιάρΘρΊJOη

καλλιεργειών και ο αναδασμός της γεωργικής γης, η οριοθέτηση των βοσκοτόπων

και η προώθηση των βιολογικών καλ/.ιεργειών.

Υποδομή παρ::χΥωΥΙΚών δρ::roτηΡΙOτήτων

Προτείνεται ο προσδιορισμός οργανωμένων ζωνών-περιοχών μεταποιητ Ι κών

δΡCXστηΡΙOτήτων και εκμετάλλευσης φυσικών πόρw (μαρμάρων, αδρανών υλικών)

καθώς και οργανωμένων περιοχών εμπορίας και προβολής τοπικών πΡΟ"ίόντων. Τα

δίκτυα επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας και πληΡ::χΡορικής θα πρέπει να

εκσυγχι:ονιοτούν και η κάλυψη των ενεργειακών αvαyκών (ηλεκτρική ενέργεια,

φυσικό αέριο, γεωθερμία) θα πρέπει να βελτιωθούν.

Προστασία - ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

Καταρχήν, κρίνεται ΑVΑΓΚαία η σίΝταξη Κτηματολογίου των ΟΟσικών και

γεωργικών περιοχών. Προτείνεται η οριοθέτηση των περιοχών με περιβαλλοντικό

και οικολογικό ενδιαφέρον καθώς και η προστασία και διαχείριση των δασικών

περιοχών. Τέλος, Θα πρέπει να προσδιοριστούν ελεγχόμενες ΚιΝηγετ ικές

περιοχές.

Οργάνωση δρ:::ωτηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής και πολιτισμού

Περιλαμβάνε ι την ανάπτυξη σύVx.ΡOνων δι::::αστηριοτήτων πολι τ ισμOύ-αναψuXής, τη

διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και την

ανάπτυξη αγροτοτουρισμού και οικοτουρισμού (σύσταση γr::αφείOυ περιηγητικού

τουρισμού, οργάνωση θεσμοθετημένης σε ιρ6(ς πολι τ ιστ ικών-λασγι:::οΨ ι κών

εκδηλώσεων, πρ::>ώθηση παι:::αδοσιακής βιοτεχνίας). Ως συμπληρ:.>ματ ικό μέτρο

κρίνεται η περιβαλλοντ ική εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού και των

επ ισκεπτών.

Βελτίωση ποιότητας ζωής, οικιστικού περιβάλλοντος και υποδομών

Η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και εξυγίανση οικιστικού περιβάλλοντος, η

βελτίωση υφιστάμενων και η δημιουργία νέων δικτύων υποδομής (ΔΕΗ, ΟΤΕ,

ύδρευση, επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων, διαχείριση απορριμμάτων)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. 1 Ταμουρ(δου Ε.
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και η αναβό.Θμιση της κοινωνικής υποδομής, συμβάλλουν στην αvαβόf)μιση του

βιοτικού επιπέδου στους ορεινούς οικισμούς.

Εφαρμογή

f1ρ:)βλέπεται η σύσταση και οργάνοοη φορέα υλοποίησης και διαχείρισης των

πρ::>τεινόμενων παρεμβάσεων στον ενιαίο ορεινό χώρο. Πρωταρχικό μέλημα θα

είναι η ΣUΓΚέντρ:.Χτ/, οργάνωση και καταγι:αφή του υλικού και της πληρ::>φορίας

για τον ορεινό χώρο, που βρίσκεται στις κατά τόπους και κατά διοικητικές

ενότητες υπηρεσίες, και έπειτα η ενημέρ:.χJη και κατάρτιση του πληθυσμού της

ορεινής και ημιορεινής ενδοχώρας.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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1. ΟΔΗΙ'ΙΑ 75!268/00κ: ΚΡΙ'ΙΗΡΙΑ ΟΡΙΟΟΕΤΗΣΗΣ 'lα/ ME:ICNEΚTIIO{ ΠEPICD«N

Α. (Ρεινές ζώνες κατά την έννοια του άρθ.3, rx:φ.3 της οδηγίας 75/268/FJ:J<

Οι ορεινές περιοχές αποτελούνται από τοπικές διοικητικές μονάδες ή τμήματα

αυτών που χαιχχκτηρίζονται από ένα σημαντ Lκό περιορισμό των δυνατοτήτων

χρησιμοποίησης της γης και μία σημαντ ική αύξηση στο κόστος εργασίας, που

αΡε ίλεται:

Άρθρο 3, nαράγραφoς 3

είτε στην ύπαρξη, λόγω υψoμέΤρ:Jυ, πολύ δυσx.ε~ν κλιματικών ΣUΝθηKών, με

αποτέλεσμα να επιβρ:χχύνεται σημαντ ικά η βΛCXστητ ική περίοδος

• είτε, σε χαμηλότερο υψόμετρο, στις απότομες κλίσεις, στο μεγαλύτερο

τμήμα της εν Μγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή

απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρ:;>ν ειδικών εξαρτημάτων

ε ί τ ε στο συνδυασμό των δύο αυτών παρ:χγόντων όταν το με ιονέκτημα που

προκύπΤΕΙ από το καθένα, λαμβανόμενο χωριστά, είναι μικρότερης σημασίας.

Στην περίπτωση αυτή, το μειονέκτημα που προκύπτει από το συνδυασμό αυτό

πρέπει να είναι ισοδύναμο με εκείνο που προκαλείται από τις καταστάσεις

που αναφέρονται στις δύο πρώτες περιπτώσεις.

Ερμηνεία που περιέχεται στην αιτιολογική έκθεση της πι::ότασης της Επιτροπής

για την κατάταξη των περιοχών (ΟΟΜ (74) 2222 τελικό)

• Δεδομένου ότι επικι::χ:α οίΝ , λόγω του υψομέτρου, πολύ δύσκολες κλιματικές

συνθήκες, με αποτέλεσμα να επιβι:αχίΝεται σημαντ ικά η βλαστητ ική

περίοδος, η Επιτροπή κρίνει ότ ι τέτοιου είδους σwθήKες συναντώντα ι σε

υψόμετρ:::χ μεγαλύτερ:::χ των 600-800 μέτρων (για κάθε τοπική διοικητ ική

μονάΟΟ ή για τμήΜCX αυτής ανάλογα με τη γεωγρ:::ιφική θέση της περιοχής) .

Στη Γερμανία, υφίσταται σημαντ ικό με ιονέκτημα για τις εκμεταλλεύσε ις που

βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Η Επιτροπή θεωρεί

εξάλ/ου ότ ι υφίσταται συγκρίσιμο μειονέκτημα για το νότ ιο τμήμα της

Ιταλίας σε υψόμετρο 800 μέτρων.

Ι

•

•

Όσον ο.φορ:) τις κλι τύες, πι::άγμα" που έχε ι α:ι:v αποτέλεσμα να καθίσταται

αδίΝατη η χρήση μηχανημάτων ή να απαιτείται η χρησιμοποίηση πολύ

ΟΟπανηρών ειδικών εξαρτημάτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κλιτύες αυτές

πρέπε ι να έχοιΝ κλίση ανώτερη του 20% (μέση κλίση ανά χλμ2) .

Όταν το φυσικό μειονέκτημα που προκύπτει από μία από τις καταστάσεις που

ιJ

αναφέρονται στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, είναι μι κι::ότερης

ΔΙΠΛΩ/'1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη Έ. ,. ΤαμουρΙδου Ε.
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σημασίας, το μειονέκτημα που Πρ::>KόrιΤEΙ από την άλλη κατάσταση πρέπει w

είναι αναλογικά σημαντ ικότερο κατά τρόπο ώστε άθΡ::ΗO)..ICX ίων δύο αυτΏV

μειονεκτημάτων να μην είναι κατώτερ::> από αυτό που θα πρoέKuπτε χωριστά

από κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές.

~

Ο:5ηγία 86/465/ΕΟΚ

• Μέσο 1Jψόμετρ::> 800 μέτι:α (κεντρ ικό σημε ίο ή μέσο υψόμετρ;:> της

τοποθεσίας) .

• Ουδέν.

• Ελάχιστο υψόμετρο 800 μέτp::::t και, ταυτόχρ::>να, κλίση τουλάχιστον 18%.

I'JWIIA

Οδηγία 76/401/ΕΟΚ

Οδηγία 76/631/ΕΟΚ

• Ελάχιστο μέσο υψόμετρο κάθε τοπικής διοικητικής μονάδας 800 μέτfX\' στις

ορεινές περιοχές της Μεσογείου και των ΓΥΔ και 700 μέτp:::t' στις άλλ.ες

οροσειρές και 600 μέτρα στα όρη Vosges.

• ΟΙ απότομες κλίσεις ορίζονται ως ανώτερες του 20%.

• Ελάχιστο υψόμετρο 500 μέτι:α και ταυτ6χfXιW μία μέση κλίση 15% (ή /και

400 μέτp::t' και 16% στα ΓΥΔ). επιτρέπεται να επιβεβαιωθεί ότι μόνο ένας

πολύ περιορισμένος αριθμός πρ::>τεινόμενων τοπικών διοικητικών μOνά&.Jν δεν

ανταποκρίνεται πλήΡ::ι:ις στους απαιτούμενους όρους ενώ πληροί τους όρους

του άρθρου 3, nαf=άγρ:::ιφoς 4, της εν λόγω οδηγίας. Ω:Jτόσo, οι μονάδες

αυτές μπορούν να καταταγούν ως ορεινές περιοχές γιατί η οικονομία τους

συνδέεται στενά με εκείνη των όμo~ τοπικών διοικητ ι κών μOνά&.Jν και

λόγω του ότ ι το έ&:ιφος σχεδόν του συνόλου αυτών είναι περίκλε ιστο και

σαφώς περισσότερο μειωμένο.

ΙΤΑΙΙΙΑ

Οδηγία 75/273/ΕΟΚ

Anάρ:χση του Συμβουλίου 76/557/ΕΟΚ

• Ελάχιστο μέσο υψόμετρο κάθε τοπικής διοικητικής μονάδας 700 μέτρο' στην

Κεντρική και Βόρεια Ιταλία και 800 μέτρο' στη Νότιο Ιταλία.

• Οι απότομες κλίσεις ορίζονται ως ανώτερες του 20%.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. Ι Ταμουρίδου Ε.
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•

•

Ελάχιστο υψόμετρο 600 μέτι;::α στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Νότιας

Ιταλίας και, ΤΑUτόXι:oνα, κλίση μεγαλύτερη από 15%.

Τοπικές διοικητικές μονάδες που προσβλήθηκαν από σεισμό τον Μ:)ιο του

1976.

l

:l
J
Ι

J

J

IΣ!Wf.[A

Οδηγία 86/466/ΕΟΚ

• Ελάχιστο lJψόμεη::X) 1000 μέτρ::'(.

• Κλίση ανώτερη του 20%.

• Ελάχιστο UΨόμετι::o 600 μέτρ::χ και, ταυτόχρονα, κλίση τουλάχιστον 15%, με

εξαίρεση ορισμένες τοπικές διοικητ ικές μονάδες που περιβάλλονται από

βουνά, για τις οποίες η κλίση μπορεί να είναι μειωμένη σε 12%.

IIOPlΌI'AIIIA

Οδηγία 86/467/ΕΟΚ

• Ελάχιστο lJψόμετp::> 700 μέη::α στα βόρεια του Τάγου και 800 μέτρ:χ στα νότια

του ΤάΥου.

• Κλίση ανώτερη του 25%.

• ΥΨόμετι::::ο 400 ως 700 μέτρ::χ και κλίση τουλάχιστον 20% στα βόρεια του

Tάyou, από 600 ως 800 μέτρο' και κλίση τουλάχιστον 15% στα νότια του

Tάyou.

ΕΜΑΔΑ

Οδηγία 81/645/EOK

• Ελάχιστο υψόμετρο 800 μέτι:α.

• Οι απότομες κλίσεις ορίζονται ότι είναι τουλάχιστον 20%.

• Ελάχιστο υψόμετρ:> 600 μέτρ::χ και, ταυτόχρονα, κλίση τουλάχιστον 16%.

Κανον ι κά, 80% τουλάχ ιστον της έκτασης της τοπ ι κής δ ιο ι κητ Ι κής μονά&Χς

πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερ::χ από τα χαρ:χκτηριστικά αυτά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί κατ' ανώτατο

όριο μέχρι 50%, όταν πρ::.κει ται γ,ια τοπική διοικητ ική μονάδα που βρίσκεται

στο ίδιο ορεινό σύμπλεγμα, όπου οι κλιματικές και ΤOΠOγp::tφΙKές είναι όμοιες

και τα επίπεδα απόδοσης και εισοδημάτων αρκετά χαμηλά (ΕΕΚ, 1993: 74-77).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. i Ταμουρίδου Ε.
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2. MEIαmκTIΚEΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΆΤΑ ~ aNJIA roΥ ΑΡΘ.3, Π1ιιΡ.3, 4 & 5 ΤΗΣ ΟΔΗΙΊΆΣ

75/268/FJ:X<

Πίνακας Π.1: ~εινoί Δήμοι χαι ΚΟινότητες της η.Μ.

σύμφωνα με το άρθρο 3, rι:φ.3

Α/Α Δήμος / κο Lνότητα

]

1

J

Ι

Enαρχία JJανγαίoυ:

26 Aιφonoτόιμou

27 Αυλής

28 Διι:μ:cτ (ων

29 Μελ ισσοχομείου

30 Mεσoρcnής

31 ~ένης

32 Σ: ι δηροχωρίου

33 %:ιλέας

Α/Α Δήμος / Κοινότητα

Επαρχία ΦυλλΙδος

24 Αγριανής

25 Αναστασίας

26 Μεσολακκιάς

27 Σκοπιάς

!J!Jlti: ΕΕ I.238~ 24/08/91

Εφ::::φμόζεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές από το 1985 με τον

Κανονισμό 797/85/FJJΚ και συνεχίζεται με τον Κανονισμό 2328/91/Ε:α<.

Επιδοτούνται:

1. Συλλογικές επενδύσεις βελτίωσης και εξοπλισμού βοσκοτόπων.

2. Συλλογικές επενδύσεις σε περιοχές όπου η εΚΤραΡή ζΏW αποτελεί

περιθωριακή δραστηριότητα.

3. Ατομικές επενδύσεις βελτίωσης και εξοπλισμού βοσκοτόπων.

ΔΙΠΛα1ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. Ι. Ταμουρίδου ε.
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4. Ατομικές επενδύσεις σε περιοχές όπου η εκτροφή ζώων αποτελεί περιθωριακή

δραστηριότητα.

Δραστηριότητες που ενισχύονται:

Δρόμοι προσπέλασης και γεφύρια

Έργα ύδρευσης ζώων

Στέγαστρα προστασίας ζώων

. Περίφραξη

Στραγγίσεις και μικΡ:χ έργα άρδευσης

Ειδικές κατασκευές για τη φορτοεκφόρτωση ζώων

Κατασκευή δεξαμενών αντ ιπαρασιτ ι κών λουτρών

Κατασκευή εγκαταστάσεων εγκλωβισμού

Προμήθεια αναγκαίων μ~xανημάτων για την διαχείριση των βοσκοτόπων

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες, το ποσοστό και το ύψος της ενίσχυσης

δ ιαφέρουν ανάλογα με το ύψος της επένδυσης. Το μέγιστο ποσοστό κυμαίνεται

από 45% ως 90% ενώ το μέγιστο ποσό εν ίσχυσης από 5.500.000 ως 22.000.000

δρχ.

Διαχείριση προγράμματος

ε ,

Υπουργείο Γεωργίας

Διεύθυνση Προγραμματ ισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων

Δ ι εύθυνση Ε ι σροών Ζω ι κής Παραγωγής

4. Ο AI'POIIEPI~TIΚΩΣIO\NCNIΣMJΣ 2078/92 ΚΑΙ Η ΕΦΑΕΜ>ΠΙ ΊΌΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ

ΜΕΛΉ ΤΗΣ ΕΕ (Αμφίβιον, 1998: 5-7).

Ο Κανονισμός 2078/92/EOΚJ του Συμβουλίου σχετικά με τον αγροπεριβαλ/οντικο

τομέα εντάσσεται στη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που

τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 1992 και επέφερε μεταβολές σε αρκετά από τα

σημαντικότερα καθεστώτα που διέπουν τις γεωργικές αγορές. Ο Κανονισμός

προβλέπε ι την εφαρμογή προγραμμάτων που ενθαρρύνουν φιλικές προς το

περιβάλλον μεθόδους κα». ι έργε ιας στη γη τους. Αναγνωρίζοντας το κόστος

αυτών των δραστηριοτήτων, τα προγράμματα έχουν πρόθεση να συνε ισφέρουν στο

εισόδημα των γεωργών, οι οποίοι παρέχουν αυτή την περιβα».οντική υπηρεσία.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του, ο Κ!ανονισμός προβλέπει σειΡ:χ

αγροπεριβα».οντικών μέτρων, τα οποία πρέπει να ακολουθούν τα εφαρμοζόμενα

προγράμματα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ: Δαμουλάκη Ταμουρίδου Ε.
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ο τρ6πος με τον οποίο εψ::φμόζεται ο Κανονισμός 2078/92 στα διάφor::α κΡΧτη

μέλη της Ευι::::ωπα"ίκής Ένι.χJης, όσον αφ::>ρ~ στα ΠΡ::>1εινόμενα αγροπεριβαλ/οντικά

μέτρ:::ι καθώς και στην εq:αρμOγή των προγι:αμμάτων του, σε εθν ικό, περιφερειω<ό

και τοπικό επίπεδο, είναι διο.φορετ ικός. Σε ορισμένα ΠρJγρ:φ.ματα ΚΡχτών

μελών, ο L προτ ε Lνόμενες από αυτά ενέργε ι ες αντ ιστο lXOW πλήρ:.χ; στα μέτρ::χ

που ορίζονται στα άρθρ::::ι- του Κανονισμού. Σε άλΝ:ι. ΠΡOγp::q.ιματα όμμΧ;Ί οι

ΠΙΧ.nε lνόμενες ενέργε ι ες συνδυάζουν δ ιο.φορετ Ι~ μέτρ::χ του Κανον ισμού.

Τα ΠfX)γΡάμματα πρέπε ι καταρχήν να τ ίθενται σε εφ:::φμογή κατά ζώνες στο

σύνολο της επ ικράτ ε ιας των κρ::χτών μελών. Επ ιπλέον, κάθε πΡ5γι::αμμα για μία

συγκεκριμένη ζώνη πρέπει να αντανακλά την ΠOλUΜOρφ[α του περιβάλλοντος και

των φυσικών συνθηκών που εΠΙKΡ::XΤOΎV σε αυτή, καθώς και τ ις γεωργικές

διαρθρώσεις και τις βασικές μορφές άσκησης της γεωργίας στη ζώνη.

Τα κι::άτη μέλη έχουν ερμηνεύσει με διαφ:::φετικούς τρ6πους τη διάκριση ανάμεΟΟ'

στα προγι:::άμματα κατά ζώνες και τα εθνικά προγρ:φματα. Έτσι, στο εσωτερικό

κάθε κρ;):τους μέλους έχουν καταρτιστ ε ί πρ::>γι:::άμματα σε εθν ικό ή/και

περιφερε ιακό επίπεδο καθώς και σε τοπ ικό επίπεδο, αvάλoγα με το βαθμό

δ ιοικητ ικής αΠOKένΤρJ:XJης και την πολυμορφία των περιβαλλοντ ικών συνΘηκών

της χώρ::χς.

Η έμψ)'ση που δίνεται μέσω των ΠρJγιxq.ιμάτων στους διάφορους περιβαλ/οντικούς

στόχους παρουσιάζει επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρ::χτών μελών,

ανάλογα με το βαθμό ευαισθητοποίησης των γεωργών σε περ ι βαλλοντ ικά θέματα

και των περιβαλλοντ ι κών γνωρισμάτων και αναγκών των κρ::χτών μελών.

Προγι:::άμματα που περιλαμβάνουν ενέργε ι ες, οι οπο ί ες εψ)'ρμόζοντα ι γεν ικά σε

όλη την εΠΙKr::άτεια του Kρ:XrOυς μέλους, εφ:::φμόζονται στη Φιλανδία, στην

Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργου, στ ις Κάτω Χώρες, στην Πορτογαλία

και στη Σουηδία. Στα περισσότερ::χ από τα άλ/.α Kρ:Xrη μέλη, τα πρoγr::όμματα

περιλαμβάνουν συνδυασμό ενεργε ιών που εφ:::φμόζονται και σε εθνικό και σε

περιφερειακό επίπεδο (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο

Βο:σίλε ιο). Στη Γερμανία και την Ιταλία, σχεδόν όλα τα πρoγr::όμματα έχουν

περιφερειακή εφ:::φμογή. Εντούτοις, ορισμένες ή όλες οι ενέργειες πολλών

προγρ:χμμάτων, εθνικών και περιφερειακών, εστιάζονται σε περιβαλλοντικές

ζώνες και αποβλέπουν στην επίτευξη ειδικών τοπικών στόχων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ; Δαμουλάκη Ε. i Ταμουρίδου Ε.
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Πίνακας 0.2. A'γPαlεριβαλλoντικά μέτρα διαχείρισης των εδcaρών που προτείνει

ο Κανονισμός 2078/92 [Άρθρο 2 (1) (ο)-(ζ)]

ο) Χαμηλές εισροές ,ο, βιολογική καλλιέργεια: "" με ιώσoUΝ οι γεωρΥοί

σηΜΑVΤ ικά τη χρήση λιπασμάτων και φυτcχp:::φμάKΩV, να συνεχ ίσoUΝ τη μείοοη που

ήδη ανέλαβαν, "" εφ::φμόσουν ή "" διατηρήσουν μεθόδους β ιολογικής

καλλιέργειας.

β) Ειι:τατική καλλιέργεια ,ο, παραγωγή χορτονομής: "" μεταστ ρ::::φ:Jύν ΠlOΌς

εκτατ Lκότ ερες μΟρΡές καλλιέργειας, περιλαμβανομένης και της παρ:χγωγής

χορτονομής με μεθόδους άλλες από αυτές που καλύπτε L η περίπτοοη (α) ι στη

διατήρηση εΚΤα/ ικής παp::t'γωγής ή στη μετατροπή αι::όοιμων γαιών σε εκτατικούς

βοσκοτόπους.

γ) Ει:τατ Ι κono ίηση της ζωικής παραγωγής: να με ιώσouΝ τον αριθμό των βοοειδών

ή προβατοειδών ανά μονά&:< βοσκήσιμης επιφ5Νειας.

δ) Άλλες φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι παραγωγής: "" χρησιμοποιούν

άλλες μεθόδους παρ::χγωγής που συμβάλλOΥV στην πι:::οστασία του περιβάλλοντος,

των φυσικών πόΡW καθώς και στη διατήρηση του φυσικού χώρ:Jυ και του τοπίου

ή να εκτρέφουν ζό:α των φυUN της περιοχής τους που απε ιλούνται με

εξαq:άνιση.

ε) ΣWτήρηση εΎΚαταλελε ι μμένΩV γαιιJv: "" συντηρούν τις εγκαταλελε ιμμένες

γεωργικές ή δασικές εκτάσεις σε καλή κατάσταση.

οτ) H:nφα1ρόθεσμη nαύoη της καλλιέργειας: "" πρoβoΎv στην παύση της

καλλι έργε ιας των γεωργικών εκτάσεων για τουλάχιστον 20 έτη, προκε ιμένου \)Q"

χρησιμOΠOιoΎVται για περιβαλλοντικούς σκοπούς, ιδίως για τη δημιουργία

βιοτόπων ή εθνικών δρUJ,.lώv η για την προστασία των υδρολογικών συστημάτων.

ζ) Πρόοβαοη του ΚΟιvenJ: "" επιτρέπουν την είσοδο περιπατητών οε ιδιωτικη

γεωργική έκταση.

l!!Zi21: ΑΡφίβιΟΥ, 1998: 6.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπη καμία πι::όταση

προγι:::όμματος που να υπερβαίνει τα σlτvoρ:::< των κρ::ι:τών μελών, στα οποία

επικρατούν παρόμοιες αγροπεριβαλλοντικέςσυνθήκες.

Τα π~τα προγι:όμματα τέθηκαν σε εφ:::φμογη το 1993. Τα περισσότερ:::<

προγι:::όμματα εγκρίθηκαν το 1994 και ορισμένα άλλα, ιδίως στα τρία νέα κι:;άτη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. i Ταμουρίδου Ε.
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μέλη, εγκρίθηκαν μόλις το 1995. Μέχρι τον Ιούνιο του 1997, η Επιτ.οοπή

ενέκρινε 127 προγι::άμματα. Τα περ ισσότερ::χ από αυτά ΤΡΟΠΟΠΟιήθηκαν και

μάλιστα ορισμένα αρκετές φ::ιρές. Συνολικά, η Επιτροπή έλαβε 265 απαΡ:ισεις

έγκρισης ή τροποποίησης.

Στη χώρα μας, αυτή τη στ ιγμή βρίσκονται σε εφαρμογή τα ακόλουθα

προγΡ::ψματα:

1. Βιολογικής καλλιέργειας.

2. Μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στο Θεσσαλικό κάμπο.

3. Εικοσαετούς παύσης καλλιέργειας γεωργικών γαιών.

4. Προστασίας και δ ιατήρησης της βιοποικιλότητας και της γενετ Lκής

ποικιλομορ:ρίας (πρ::χπασία ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών και φυλών ζώ:ι:ιν

που κινδυνεύουν με εξαφ:χνιση και γενετική διάβι:xιnη).

Επίσης, απομένει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην Ευ,α.:ιπαϊκή ΕΠΙΤΡ:::Ητ/

για έγκριση ά'J..:N:ι. 3 ΠΡOγ,cό'μματα, τα οποία θα είναι σχετικά με:

α) την αντιδιαβρωτική προστασία και τη διαχείριση εγκαταλελειμμένων γαιών,

β) το αγροτικό τοπίο,

γ) την εκπαίδευση για τα αντικείμενα που καλύπτουν τα ανωτέΡ:.:ι πpoγf=άμμ:xτα.

Για τη σύγκριση των πρ:ιγρ;:χμμωων σε επίπεδο ΕΕ, ως προς τις ενέργειες που

πρ:ιτείνouν, αυτά είναι δυνατό να διακριθούν σε 3 κατηγορίες. Συγκεκριμένα

σε

1. παραγωγικές δραστηριότητεςφιλικές προς το περιβάλλον.

j

]

•

•

•

ΒιοΜγικός τρόπος παρ:χγωγής

Μη βιολογικός τρ::)πος παρ:χγωγής με περιβαλλοντικές βελτιώσεις

Διατήρηση των υφιστάμενων συστημάτων χαμηλής έντασης

j

j

J

j

2. Μη παΡΧΓΩγική διαχείριση 'γαιών.

3. Σχέδια κατάρτισης και επίδειξης

Τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα σε όλα τα κι::άτη μέλη, με εξαίρεση τις

Κάτω Χώρες, δίνουν την κύρια έμq:αση στην πι:;ώτη κατηγορία ενεργειών. Ποσοστό

άνω του 80% των &mΑVώN των προγι::;:ομμάτων σε όλη την ΕΕ δ ιατ ίθενται για τη

στήριξη φιλικών πρ:ις το περιβάλ/ον γεωργικών δραστηριοτήτων. Για την

πληρέστερη σύγκριση των προγραμμάτων, έγινε περαι τέΡ:.:ι διαχωρισμός αυτής της

κατηγορίας σε υποκατηγορίες ανάλο'γα με την ένταση και τη φύση των

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. Πρέπει να τονισθεί ότι οι δι~ρες κατηγορίες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμσυλάκη ε... Ταμσυρίδσυ Ε.



και ιmOKαrη'{Oρίες ενεργε ιών πρέπε ι να αντ ιμετωπί ζονται με επιφύλαξη και να

θεωρούνται ως προβλέψε ις, δεδομένης της διαqχ:>ρεΤΙKής λογικ,ής που δι έπε ι

κάθε πρόγραμμα.

Ως προς τις προσεγγίσε ις εφ:::φμο'γής των προγραμμάτων σε επΙπεδο Ευρωπα'ίκής

Ένωσης, οι Κάτω Χώρες επέλεξαν να δώ::JOW έμqnση στα σχέδια επίδειξης και

ευαισθητοποίησης. Σε αρκετά κρ:.'Χτη μέλη, κυρίως στη Φιλανδία, τη Γαλλία, το

Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και σε ορισμέvα κρ:πίδια της

Γερμανίας, εq::αρμ6ζoνται ουσιαστ ικά μέτιχχ για τη διατήρηση τωv υφιστάμεΝΩV

μεθόδων εKταr ικής παΡχγωγής,

προγι:άμματα τ ης Ελ/άδ:::(ς.

ενώ το μέτρο αυτό αnoυσιάζε ι από τα

Διόιγ~ 0.1

Παρουσίαση του nooootou δημοσιονομΙkών δαπανών σε

kάθε kράτος μέλος (Προγράμματα 1996), ανά kατηγορΙα

μέτρων.

80
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l

Ί

1

J

Ι

5. ι<>1'OillM:JΣ 2080/92/EJOJ<

Στόχοι του προγράμματος

• Η δάαι:ιση ως εναλ/ακτική χρησιμοποίηση των γεωργικών γαιών

• Η ανάπτυξη δασικών δρ::χστηριοτήτων στ ις γεωργικές εκμεταλλεύσε ις

Καθεστ<ίχ; εν ίσχυσης

1. Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών δάαι:ισης ανά στρέμμα

2. Ετήσια πριμοδότηση για την κάλυψη των δαπανών σuντήρησης κατά τα πρ{nα

πέντε έτη

3. Ετήσια πριμοδότηση για την αντ ιστάθμιση των απωλε ιών εισοδήματος

4. Ενισχύσεις που αφ:>ρούν στη βελτίοοη των δαοοδώ'ν εκτάσεων

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις 1 και 2 χορηγούνται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόαιJΠO

ιδιωτ ικού ή δημοσίου δικαίου, προβαίνει σε δάσω::Jη εκτάσεων καθ<ίχ; και σε

σuνεταιρισμooς, μοναστήρια, Κ.ά. Οι ενισχύσεις 3 και 4 χορηγοίΝται σε

οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτ ικού δικαίου καθώς και σε

συνεταιρισμούς, μοναστήρια, κ.ά., και σε κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων

που δεν uπάγoντα ι στο KCΘεστώς προσυνταξ ιοδότησης.

Γαίες που εντάσσονται στο πρόγρ:χμμα

• Αρόσιμες γαίες

• Λιβάδια και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι και α/10δίδοιΝ

εισόδημα στους ιδιοκτήτες

• Μόνιμες καλλιέργειες

Διαχε ίριση προγρ:5(μματος

Υπουργείο Γεωργίας

Γενική Γραμματεία Δασών και ΦuσΙKOύ Περιβάλλοντος

Γενική ΔιεύθιΝση Ανάπτυξης και Προστασίας ΔααiN και ΦuσΙKOύ Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων

Τμήμα Σχεδ ιασμού Δασ ι κής Ανάπτυξης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ; Δcιμουλάκη ε. J Ταμουρίδου Ε.
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6. ~2092(91

Αφορ5( στην πρ:::ιώθηση του πι::oγρS<μματoς βιολογικής γε~γίας.

Σκοπός - στόχοι προγράμματος

1. Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία

2. Η πρ::>στασία της άγριας χλ<ι:ρίδας και πανίδας

3. Η προστασία της δημόσιας υγείας

Δ ι κα ι ούχο ι Πρ:Jyι::άμματος

Είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλ·εύσεων που

εντάσσονται στο πρόγραμμα παΡ::ιΥωγής βιολογικών ΠjX)'ίόντων και έχουν CJlJ'νάψει

συμβόλαιο με τον OΡΓΑVισμό πιστοποίησης βιολογικών πρC)ί6ντων.

Ύψος εν ίοχυσης

Η οικονομική εν ίσχυση ανέρχεται από 46.650 δρχ/στρ. ως 217.700 δρχ/στρ.

CNάλoγα με τις καλλιέργειες και με την αnαρ::xίτητη προΌπόθεση της μετατροπής

των εντατικών καλλιεργειών σε βιολογικές καλλιέργειες.

7.~2158(92(ΕΟΚ

Στόχοι του προγράμματος

• Μείωση του αριθμού πυρκαγιών

• Μείωση της επιφάνειας που καίγεται

Μέτρα που χρηματοδοτούνται

1. Εντοπισμός αιτιών πυρκαγιάς

2. Δημιουργία ή και βελτ ίωση των συστημάτων πρ6λrΊψης

3. Δημιουργία ή βελτίCι.XJη συστημάτων επιτήρησης ΟΟσών

4. Σuνc::ιφή μέτp::t', όπως εκπαίδευση πι::οσωπικού και εκπόνηση μελετών

χρηματοδοτική συμμετοχή

50% κατά ανώτατο όριο για τις δαπάνες που εγκρίνονται από την Επιτι::οπή

Δ ιαχε ί Ρ ι ση προγι:όμματ ος

Υπουργείο Γεωργίας

Γενική Γι:::αμματεΙα Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

Γενική ΔιεύθΙΝση Ανάπτυξης και Τ1ιΧ'στασίας oodiJv και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Aνόnτυξης Δασικών Πόρ:.rν

Τμήμα Σχεδιασμου Δασικής Aνόnτυξης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάχη ε. i Ταμουρίδου Ε.
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8. x:P8W'ι'lΌ6OTIΚA ΜΕΣΑ ΠΟΥ AιoFOYN Σl'ΉN IIPCIm'AΣIA ΚΑΙ Σl'HN A::IαDIHΣH 'lQ{

ΔAΣno:ι EΚ'rAΣEU{

Πρόγραμμα οι:κονομικής ενίσχυσης μη δημόσιας δασοπονίας

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης

1. ΦvσΙKά ή νομικά πι:όoonα (ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου) που είναι κύριοι

ή νομείς ή μισθωτές δαΏV και δασικών εκτάσεων

2. Οι αγροτικοί ΔασικοΙ ΣΥVεταιρισμOί που εΙναι μισθωτές δασών και ΟΟσικών

εκτάσεων

Δραστηριότητες που επιδοτούνται

1. Μελέτες και έργα πι:χχπασΙας δαΟΟν από πυρκαγιές

2. Μελέτες και έργα ΟΟα.χτ/ς, αναδάα.Χτ/ς και περίφραξης σε γυμνές

χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης μελέτες και έργα εισχγωγής νέων

δασοπονικών ειδών σε VΠOβ<:t$μιoμένες δασoΣVστάδες.

3. Μελέτες και έργα κατασκευής, βελτίωσης και σtNτήρησης δασικών

J

1
j

j

μετα:ρορικών εγκαταστάσεων

4. Μελέτες και έργα καλλιέργειας δασoσuστάδων και βελτίωση υποβαθμισμένων

00_

5. Μελέτες διαχείρισης ΟΟΟΟν

6. Μελέτες και έργα ορεινής υδρονομίας

7. Μελέτες και έργα δημιουργίας δασικών φυτωρίων

Β. Έργα απαναΡκοθέτησης δασών

9. Έργα οριοθέτησης μη δημόσιων 00_

lΟ.Μελέτες και έργα βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων

11.Μελέτες και έργα υπαΙθριας δασικής αναψυχής

Οι δραστηριότητεςαναφέρονται κατά σειρά οικονομικής ενίσχυσης

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση για τις δfX\'στηριότητες 1 - 8 ανέρχεται μέχρι το 75%

της δωrάνης των έΡ-ιων και μελετών. Για τις δΡαστηριότητες 9 και 10 μέχρι το

65%, ενώ για την 11
η
περίπτωση ανέρχεται μέχρι το 60%.

Διαχείριση προγράμματος

Υπουργείο Γεωργίας

Γενική Γι::αμματεία ooσ&v και ΦuσΙKOύ Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιδιωτικής Δασοπονίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ εΡΓΑΣΙΑ; Δαμουλάκη Ε. ~ Ταμουρίδου Ε.
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Στόχοι

• Η ενθάρρυνση ΑVΆΛΗψης καινοτόμων ενεργειών από τους τοπικούς φορείς,

δημόσιους και ιδιωτικούς, σε όλους τους τομείς των ΔΡCXΣΤηριoτήτων του

αvι:x>τ Lκού χώρου

• Η ενίΣΧVση της ανταλλαγής αυτών τωv εμnειριΏV σε όλη την KoιVΌτητα

• Η βοηθεια πρ:χ; τους φορείς της αvι:χ>τ ικής ανCmτυξης των διcxιi>ρων κι:xnών

μεΛΏV του να αξ ιoπoιήσovν την πείΡ::Ζ: που α/ΙΟκτηθηκ.ε σε άλλες περιοχές

Xρημ:rtoδoτ ικά στοιχεία

• En ι χορήγηση αv(x rη::;χ)vι::x:η.ηxx: 50 - 70%

• Ιδία συμμετοχή (ιδία Kεφiλ(xια ή δάνειο): το υπόλοιπο

επιλέξιμες ενέργειες για το nρ6ypαμμα

Μέτρο Β: καινοτόμ:χ l'1ρ?γp;::q..q.xnα για την αγΡΟΊ ική αv6:mυξη

• Ilαp:>xιΊ τεχνικής στήριξης

• EnαγγεΛΜCΠ ική κατάρτ ιση και ενισχ.ύσε ις για την onασχ6ληση

• AYJX)totouPloμός

• Μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και υπηρεσίες, παρεχόμενες σε μικρή

ακτίνα

Αξιοποίηση επιτόπου, εμπορία της γεωργικής και ΟΟοοκομικής παι:ογωγής και

εκείνης της τοπικής αλιείας

Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου

Διαχειριση ΠP?Vfό'ι1μc:tτOς - Τρ:?πος σwφyασίας

Σνστήνεται αναπτυξιακή εταιρία και vnογρ:iφεται σύμβαση μεταξύ της

AναnτυξιαKής Α.Ε. και του <t:Όρέα Υλοποίησης.

10. 'ΙΌ ΠPOtIN roΥ EYPαIAΪROy ΠPα/'PJIιI'oMP.'!ΌE IEADER 11 (Τριμηνιαίο περιοδικό

LEADER ΙΙ, 1996)

'Ovoμα: LEΆDrn. (Δεσμοί μεταξύ των δρ:)σεων για την ΑVΆΠΤυξη της αγροτικής

οικονομίας)

Είδος ~τoς: Κοινοτ ική πρ.Jτoβoυλία

Περιοχές π::ιιu ΣUΜΜετέχoυv:

a Περιοχές του απόχου 1 (αναπτυξι~ ~απερημένες περιφέρειες)

a Περιοχές του απ6χou 5β (ευ:χίσθητες αγροτ ικές περιοχές)

ΔΙΠΛΩΗΑΤΙΚΗ EPrAEIA: Δαμoυλά~η Ε. ~ Ταμουρ(δου ε.
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ο Περιοχές του στόχου 6 (βόρειες περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα

πληθυσμού της ΕΕ)

Εντούτοις, το 10% τωv πιστωεων που έχουν χορηγηΘεί στ ις περιοχές του

στόχου 5β μπορ::>ύν να χρησιμοποιηθούν σε όμορες μη επ ιλέξ ψες αΥρ:>Τ ικές

περιοχές.

και

που

υποδε ι γματ Lκού

τις νέες οδούς

Στόχοι: Το LEADER. Π, προκειμένου να συνεχιστεί η δf.'X\'στηριότητα του LEADER

1, στοχεύει:

1:1 !'b ενθαρρύνει τις υποδειγματικές τοπικές πρωτοβουλίες ανρ:>τικής

ανάπτυξης

1:1 Να παρέχει στήριξη σε δι:;άσεις καινοτόμου,

μεταβιβάσιμου Χαι::ο'κτήι:χ:χ, οι οποίες παρουσιάζουν

μπορεί να ακολουθήσει η αγροτική ανάπτυξη

Να πoλN:m.λασιάσε l τις αvταλN::ι:γές εμπε ιριών και τη μεταιΡοΡ:) τεχνογνωσίας

Να παρέχει στήριξη σε ΠPJγp::q.ιματα διακρ:nικής συvεργασίας, τα οποία

προέρχονται από τοπικούς rρ:;ιρείς των αγροτ ικών περιοχών και εκφι::άζουν την

αλληλεγγύη τους

]

1

]

Δικαιούχοι: ΤΟ LFADER ΙΙ παρέχει τη χρηματ ική συvδρ:ψή του σε δύο

κατηγορίες δικαιούχων:

ο Καταρχήν, στ ις «ομάδες τοπικής δρ:)σης», στ ις οποιες συμμετέχουν δημόσιοι

και ιδιωτικοι εταιροι, οι οποιοι διαμo~νoυν από κοινού μία στρ::χτηγική

και καινοτόμα μέτρ::χ για την ΑVΆΠτυξη μιας αγροτ ικής περιοχής

περιορισμένης έκτασης (λιγότεροι από 100.000 κάτοικοι)

ο 'λ/.λους ouλ/ογικούς δημόσιους ή ιδιωτ ι κούς φορε ις του αγροτ ικού χώρου

(τοπικοι οργανισμοι, συμβουλευτικά Επιμελητήρια, συνεταιρισμοί, ενώσεις,

κ.ά.) υπό τον όρο ότι η δΡ:;ιση τους, περισσότερο Θεματική, εντάσσεται στο

πλαίσιο μίας λογικής ανάπτυξης μιας τοπικής γεωγραφικής ενότητας

ο

u

Είδος μέτρων: απόκτηση ικανοτήτων στους τομεις της αγροτ ικής ανάπτυξης, των

προγρ::χμμάτων αγροτ ι κής κα ι νοτομ ίας (επαγγελματ ι κή κατάρτ ιση,

αγροτοτουρισμός, παροχή στήριξης στις μικρές επιχειρήσεις, αξιοποίηση της

γεωργικής, δασοκομικής παρ::χγωγής καθώς και εκεινης της τοπικής αλιείας,

βελτιωση του περι~oντoς και του περιβάλλοντος χώρου, κ.ά.), της

διακρατικής συν ερνασΙας.

ΔΙΠΛ(;ΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. l Ταμουρίδου Ε.
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Οι διάφ::φες συνιστώες του LEΆDER ΙΙ περιστρέφονται γύΡ:.;ι από ένα «ΕυΡ:.;ιπα"ίκό

δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης», το οποίο επιτρέπει μία διάδοση σε ευρεία

κλίμ::χκα (σεμ ι νάρ ια, ανταJW:ι:yές, δημοσι εύματα) και νοτόμων δι::άσεων που

διεξάγονται πι::ιος όφελος του αγι::ιοτ ικού κόσμου και διευκολύνουν τις

διακι;:ιο:τ ικές συνεργασίες. Το <<Ευp:JJπα"ίκό Παρ::nηρητήριο του LFΆDE1O> είναι

υπεύθυνο για τη διοργάνωση του δικτύου αυτού.

Διάρκεια του rτρoypάμματoς: 6 χρόνια (1994-1999)

Κοινοτική χρηματοδότηση: περίπου 1.755 εκατομμύρια Εα/ (μεταξύ των οποίων

περισΟΟτερ:χ από 1.000 εκατομμύρια για τ ις περιφέρειες του στόχου 1) που

χρηματοδοτείται από τα τρ[α διαρθΡ:.;ιτικά ταμεία.

11. IIPOI'PR+1Ά. nn'ERREG

j

ΎποπρόΥΡ;:Ψμα:

Μέτι::ιο:

<fΌρέας Ύλοπο ί ησης:

Ωρελούμενο ι :

Περιοχές εφαρμογής:

3. ΑΝΑΠΙ'ΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ TCMEA

3.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΕΌΣΤΑΣΙΑ ΔAΣC!'J

Υπουργείο Γεωργ[ας

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών και των νησιών

όπου θα γ[νουν ο ι παρεμβάσε ις, Αγι::ιοτ ικοί

Συνεταιρισμοί

Δ. Μ::χκεδονία, Κ<εντρική Μ::χκεδονία, Α. Μ::χκεδον[α &

θράκη, επιλεγμένα νησιά Αιγαίου

Στόχοι

Η αποτελεσματ ι κότερη πι::ιοστασ[α των ευρισκόμενων στην παραμεθόριο δαΟΟν, από

πυρκαγιές και ασθένειες, η μείωση της διάβΡ:.:ισης των εΔΑφΏV, η

ορθολογικότερη διαχε[ριση των &Χαών, η διατήρηση και η βελτ ίωση του φυσικού

περιβάλλοντος.

Συνεργασία με τρίτες χώρες

Βουλγαρία: η συνεργασία για την ορθολογικότερη προστασία και ανάδειξη δο:σών

που ανήκουν σε ορεινούς όγκους που είναι κοινοί με τη Βουλγαρία

Περιεχόμενο - Μορφές παρέμβασης

Η στρ:χτηγική που θα ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση του Μέτρου συνίσταται

στην πρχγματοποίηση tρyl.iN σε περιοχές που πλήττονται κυρίως από πυρκαγιές,

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε. ~ Ταμουρίδου Ε.



διαβι:χ:>σεις, χειμαρρικά ιΡ:::ι:ινόμενα, και τις συχνές καταστροφές της γεωργικής

παΡ:χΥωΥής από αυτά τα ιρ:::ι: ινόμενα.

Θα κατασκευαστούν μΙKr:ά έργα υποδομής για την πρ:)ληψη δασικών πυρκαγιών,

όπως αντ ιπυρικές ζώνες, δρ:)μοι προσπέλασης, φυλάκια σε επίκαιρες θέσεις,

δεξαμενές νερού και σημεία παροχής νερού σε περιοχές που θα επιλεχθούν ~ά

την εξειδίκευση του μέτρου. Επίσης, θα στηριχθεί δίκτυο ανθρώπινης

παρουσίας στα φυλάκια με χορήγηση Kινήτp:uν σε τοπικές ομάδες αγροτών.

Τέλος, θα εν ισχυθούν τρ:)ποι πι::οστασίας με μεθόδους απομάκρυνσης ξυλώδους

Kεr.p:xλαίOυ.

Θα συνταχθούν μελέτες και δr::άσεις προώθησης πρ:)τυπων δασικών οικοσυστημάτων

της περιοχής ειΡ:::ι:ρμογής INTERREG.

Δείκτες

Φυσικοί: αύξηση αναδαοομένων εκτάσεων και αύξηση υποδομής στα Μση

Αύξηση εισοδήματος αγροτ ικού πληθυσμού με κύρια απασχόληση εποχιακού

χαρ:::ατήρ::χ.

Συνοχή με άJW:J. μέτρ::χ ή πfΧ?Vf??μματα

Το μέτρο είναι σuμπληρJJματ ικό του υπό έγκριση λειτουργικού ΠΡOγr::άμματoς

εθνικού επιπέδου για το γεωργικό τομέα στα πλαίσια του 200 ΚΠΣ.

ΔΙΠΛC11ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Ε•• Ταμουρίδου Ε.
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Πίναχας Π.Ι.: Κατανομη των ΙΧτάσιων των ΟΤΑ της Π.Μ. σι χρήσιις γης (1991)

ΣΥΝ""" I':λΛΛ.ΙΣΡΙΌΥΜΕΝΣΣ: Bα/:1tOTOI:IOI ΥΔλΤΙΝΣ:Ε ΣΙΙ'1'λ.ΣΕιε
1991 .ι. ΟΤ. ΔλΕΚ :ΑΜΕΕ ΕΙΙΤλΣ:Ε!Σ:

ΕJιtΤλΣ:ΕΩΝ ΕΚΤλΣΕ:ΙΙ: ΧΟΙΝ.- ΔΚ>«>Τ. ΙΔιarιχοι EDI.λNEIEE ΟΙΚΙΣ:ΗΩΝ

1 Κ. AγγΙo~OIς 11.200 12.500 72. δη: 3.600 20,93\: Ο Ο 100 0.58\ 100 0.58\ 800 4,65\ 300 1, "4'

2 Κ. ΑμφΙ"ολης 20.400 4.800 23.53\ 13.800 67,65' Ο Ο Ο Ο <00 1.96\ 1.000 <&.90' <00 1,96\

3 Κ. Ηλιοιι:ώμης 19.800 11.500 58.08\ 5.000 25,25\ Ο Ο 2.700 13.64' 200 1.01\ 300 1,52' 100 0,51'

• Κ. ΚορμΙσtας 37.900 14.500 38,26' 11.200 29,55' >00 0,26\ 11.000 29.02\ 200 0.51' "Ο 1,85\ 200 0,5]\

~ • Κ. ΚρηvΙδας 22.700 13.500 59.47\ ".400 19,38' Ο Ο 3.600 15.86\ <00 1,76\ <00 1,76\ <00 1,76\

• 6 Κ. H~σOλal(J: ι6'ς 34.000 6.400 18,82\ 14.200 41.7'\ Ο Ο 13.000 38,2.\ 100 0.251\ 200 0,59\ 100 0.29\•w
w ,

Κ. Μ.Σουλ(οl1 39 .100 19.800 50.64\ 16.600 42. '" Ο Ο 1.600 <&.09' Ο Ο "Ο 1,79\ 500 1,28\

• • Κ. Ν.Μπό:φροις 11.800 11.000 93.22\ 200 1,69\ Ο Ο Ο Ο Ο Ο .00 3,39' 100 0.85\

c • Κ. Παλαlοιι:ώμης 39 .600 23.900 60.35\ 6.100 15,40\ Ο Ο 8.400 21,21\ 100 0,25\ "ο 1,77\ <00 1,ΟΙ\

10 Κ. Πρώτης 39.400 15.900 40,36\ 19.900 50,51\ 1600 4,06\ Ο Ο Ο Ο .00 2,28\ 1.200 3,05\

11 Δ. Ροδολιβους 66.900 29.500 44.10\ 25.700 38,42\ 200 0.30\ 7.400 11,06\ Ο Ο 1.300 1,94\ 2.800 4,19\

12 Κ. Συμβολής 4.900 4.400 89,80\ 200 4,08\ Ο Ο Ο Ο 100 2,04\ 200 4.08\ >00 2,04\

ΣΥΝΟΜ 353.700 167.700 47,41\ 120.5100 34.18\ 1.5100 0,54\ 47.800 13,51\ 1.600 0,45\ 7.600 2,15\ 6.600 1,87\

13 6. Ελ!υθ/πολης 49.200 13.100 26.63\ 31.200 63,41\ Ο Ο 1.900 3.86\ 500 1.02\ 1.600 3.25\ ,00 1.83\

1< Κ. Αντ lφlλΙηηων 10.600 5.100 48.11\ 3.900 36.79\ Ο Ο 1.100 10.38\ Ο Ο 300 2.83\ 200 1.89\

15 Κ. Αυλής 9.100 1.600 17,58\ 5.400 59.34\ Ο Ο 1.900 20.88\ 100 1,10\ 100 1.10\ Ο Ο

16 Κ. t'αληΙo!7 23.500 6.900 29.36\ 8.900 37.87\ 7.000 29.79\ Ο Ο Ο Ο 500 2,13\ 300 1.28\

" Κ. rtωpy lονής 20.800 9.000 43.27\ 600 2,88\ 2.800 13.46\ 3.900 18.75\ 2000 9,62\ 2.100 10.10\ 600 2.88\

1. Κ. ΔωΡατ Ιων 10.300 3.300 32,04\ 200 1,94\ Ο Ο 6.200 60.19\ 100 0.97\ 500 4.85\ Ο ο

Ι
10 Κ. Κηηlων 21.200 8.000 37,74\ 9.100 42.92\ Ο Ο 3.200 15.09\ 600 1,89\ .00 1,89\ 100 0.47\

20 Κ. Μιλlσ/μιlου 6.800 2.300 33.82\ 3.900 57,35\ Ο Ο 100 1.47\ 200 2.94\ 300 4.41\ 100 1.47\

21 Κ. Ηισοροπής 27.600 5.100 18.48\ 4.000 14.49\ 8.500 30.80\ 8.900 32.25\ 200 0.72\ 300 1,09\ 600 2.17\

22 Κ. ΜouσθΙνης 31.900 6.500 20,38\ .00 2,82\ '00 1.25\ 20.900 65.52\ 600 1.88\ .00 1.25\ 2.200 6,90\
Χ

c 23 Κ. Νιιι:ήσιονης 35.400 14 .900 42.09\ 10.000 28,25\ Ο Ο 7.900 22,32\ 500 1.41\ 1.800 5.08\ 300 0.85\

" Κ. OρφaνΙoυ 14.500 10.400 71,72\ 2.600 17,93\ Ο Ο 100 0,69\ 300 2.07\ 500 3,45\- 600 4,14\

2S Κ. ΠαλαlοχωρΙου 23.500 12.200 51.91\ Ο 0,00\ 3 .500 14,89\ 6.600 28,09\ 200 0.85\ 1.100 4.68\- Ο Ο

26 Κ. Πλατονό10που 35.900 7.500 20,89\ 5.900 16,43\ Ο Ο 15.000 41.78\ 1500 4,18\ 1.500 4,18\ 4.500 12,53\

" Κ. ΠoδOXι.JρΙoυ 49.300 16.100 32,66\ 27.000 54,77\- 1.300 2,64\ 1.200 2.43\ Ο Ο 3.600 7,30\ Ο Ο,ΟΟ\-

2θ κ. Χρυσοιι:όσ1ρου 5.800 1.300 22.41\ 100 1,72\ Ο Ο 4.000 68,97\- 200 3,45\ 200 3.45\ Ο Ο

ΣΥΝ""" 315.400 123.300 32,84\ 113.100 30,29\ 23.500 6,26\ 82.900 22,08\ 6.800 1,81\ 15.200 4,05\ 10.400 2,11\

EYNOhO IJ.H. 129.100 291.000 39,511\ 234.600 32,18\ 25.400 3,48\ 130.100 11,513\ 8.400 1,15\ 22.800 3,13\ 11.000 2,33\

Πηγή: Απογραφή εεΥε, 1991
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Πίνακας n.2.: Εξελιξη και μεταβολή πληθυσμού ανά σΤΑ (1961-1991) της n Μ

Η

Η

ΠηΥη. ΜΟΥραφη ΕΣΥΕ (1961 1991) και ιδ{α ι:πι:ξι:ργασ{α

• Η Κ. Δομίρου συμπι:ριλαμβάvι:ται aro Δ. Ροδολ{βους

APIθHQΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

""ΟΙ ΔΉΜΟΙ ΠAl\IOI ΟΤΑ

1961 1971 1981 1991 61-'71 71-'81 81-'91 61-'91

Κ. ΑμΦ[1I0λης '" η,

"ο "ο -30,04 -10,26 -17,86 -48,43

Δ. Αμφ1πολης
Κ. Ν .Μι:σολαιο\ιάς 95. 595 '" .., -41,82 -13,87 -6,28 -53,04

Κ. Παλαιοκώμης
, .536 1.546 1.543 1.SSe -39,04 -0,19 0,97 -38,56

Κ. Ηλιοκώμης 1.204 '" '" '" -28,6S -22,24 -22,75 -57,14
~

Κ. Κορμίστας 1.505 1.077 1.031 ,,. -28,44 -4,27 -22,99 -47,24• Δ. Κορμ [στας•• Κ. Ν •Μπάφρας 1.086 "5 '"
,,, -30,48 11,92 17,28 -8,7S

" Κ. Συμβολής '" "5 ." 310 36,19 -4,94 23,27 53,45

•
"

Κ. ΑΥγ[στας 1.000 '" 539 ." -31,30 -21, S<I -16,33 -54,90

Δ. Πρώτης Κ. ΚρηνΙδας 1.538 1.105 1.024 83. -28,15 -7,33 -18,55 -45,77

Κ. πρώτης 3.118 2.167 1.771 2.033 -30,50 -18,27 14.79 -34,80

Δ. ΡοδολΙβους
Δ. Poδoλίβoυς~ 4.391 3.462 3.221 3.181 21,16 6,19 -1,43 21,56

Κ. Μ. ΕουλΙου 1.052 '" '" 593 -32,60 -11,28 -11,01 -50,38

Δ. Ελευθ/πολης 1.519 , .483 6.054 6.262 -13,18 -6,62 3,44 -16,12

Κ. Αμισιανών '86 '" '93 '" 23,94 5,13 4,29 -23,02

Δ. Ελευθ/πολης
Κ. Αντ ιφιλΙππων 96' '" '" 813 -16,46 1,11 -5,36 15,31

Κ. ΚηπΙων '" 593 '" 393 -15,40 -12,64 -13,82 -36,30

Κ. ΚΟΚ/ ώματος 1.611 1.185 1.165 1.312 -29,34 -1,69 12,62 -21,11

Κ. Χρυσοκάστρου '" <05 '" 360 -29,81 -1,16 -4,26 -31,61

Κ. Ακροποτάμου 1.013 '" '" '" -21,54 -8,12 14,18 -24,09

Κ. I"αλη1jιoύ '31 363 338 ", -15,18 -6,89 10,06 -13,69

Δ. Ορφανού
Κ. Κάρυανης '" '" 53. '" -29,32 9,65 32,96 3,05

Ι
Κ. Ορφανίου '" '" '" '01 36,13 40,49 21,10 8,18

Κ. OφρuνΙoυ '" '" 893 1.052 -14,15 14,49 11,81 14,91

Κ. ποδοχωρίου 1.441 1.089 1. 011 '53 -24,43 -6,61 -2,46 31,16

• Κ. Ι"εωργιανής 1.469 93' 1.016 1.025 36,69 9,25 0,89 30,22

"
Δ. ΠαγγαΙου Κ. Νικήσιανης 3.192 2.492 2.103 2.412 -21,93 8,41 -10,11 -24,44

Κ. Παλαιοχωρ[ου 2.285 1.843 1.154 1.581 -19,34 -4,83 -9,52 30,55

Κ. Αυλής 565 553 .,. 559 -2,12 -10,61 13,16 1,06

Κ. Δωματ[ων '" '" 551 5" -32,89 -16,13 -1,08 -41,10

Κ. Mελισ/ιcoμε[oυ '" 509 506 .., -21,49 -0,59 -13,04 -31,32

Δ. Πιερέων
κ. Μεσιά 586 .01 38' '" -31,51 -5,24 5,00 -31,91

Κ. Μεσοροπής 1.201 ." '" '" -33,55 -8,35 -11,84 -46,31

Κ. Μουσ8ένης 1.659 1 .048 1.004 '" -36,83 -4,20 -13,55 -41,68

Κ. Πλατανότοπου 861 '" 65' 631 -13,12 -13,10 -2,92 -26,11

Κ. Σ ιδηροχωρ[o\J 1.039 '" '" '" -28,81 -2,98 -10,04 -31,92

ΣΥΝ""" Π.Η. 51.513 38.391 36.680 36. 089 -25,41 -4,46 -1,61 -29,94

ΣΎΝΟΛΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 248.041 202.898 196.241 192.828 -18,20 -3,28 -1,14 -22,26

ΣΎΝΟΛΟ Ν. KABAlιAΣ 140.151 121.593 135.218 135.931 -13,61 11,21 0,53 -3,42

ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ 2 ΝΟΜΩΝ 388.192 324.491 331.465 328.165 -16,54 2,15 -0,81 -15,44
. . -



-
Πίνακας 0.3.: Μεση ετήσια μεταβολή πληθυσμού ανά ΟΤΑ της Π.Μ.

Η

Η

Πηγή. AnογΡαφη ΕΣΥε (1961 1991) και ιδ{α επεξεργασ(α

Η κ. Δομ{ρου σuμπεριλαμβάvεrαι στο Δ. Ροδολ{βους

ΑΡΙΘΗΟΕ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ"" Ε:ΤΗΕΙΑ ΗΕΤΑΒΟΜΙ '"..ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΟΤΑ

1961 1971 1981 1991 61-'71 71-' 81 81-'91

,. Αμφlπολης '" '" '" '30 -3,00 -1,03 -1,79
Ο. ΆμφΙπολης ,. Ν.Μεσολακκιάς ,Ο< '" '" ... -4,18 -1,39 -0,63

Κ. Παλαιοκώμης 2.536 1.546 ,. 0<3 1.558 3,90 -0,02 0.10

~
Κ. Ηλιοκώμης 1.204 ", '" '" 2,87 -2.22 -2,28

• Δ . ΚορμΙσιας
Κ • Κορμίστας 1.505 1.077 1.031 ,,. -2,84 -0,43 -2,30•

~ Κ. Ν.Μπάφρας 1.086 '" '" ", -3,05 1,19 1,73

Κ. Συμβολής '" '" .,.
"Ο -3,62 -0,49 -2,33

Σ

Ο Κ. Αν/ίσιας 1.000 '" ", '" -3,13 -2,15 -1,63
Δ. Πρώιης ,. Κρηνίδας 1.538 1.105 1.024 'Η -2,82 -0,73 -1.86,. πρώΊης 3.118 2.167 1.771 2.033 -3,05 -1,83 1,48

Δ. Ροδολιβους
Δ. Ροδολί βους' 4.391 3.462 3 .227 3.181 -2,12 -0,68 -0,14,. Μ. Σουλ[ου 1.052 30, ", '" -3,26 -1,13 -1,70

Δ. Ελεuθ/πολης 7.519 6.483 , .054 6.262 -1,38 -0,66 0,34

Κ. Αμισιανών
,,,

'" ,,3 ", -2,39 0,57 -0,43

Δ. Ελι:υθ/πολης
,. Αντ ιφιλΙΠΙ1ων

,,,
'" ", '" 1,65 0,71 0,54,. Κηπίων '" '" '" 3" -1,54 -1,26 1,38,. Κοχ/χώμαιος 1.677 1.185 1.165 1.312 -2,93 -0,17 1,26,. χρυσοχάσιρου '" ." '" 360 2,98 0,72 0,43

,. ΑΚΡΟΙ10τάμου 1.013 '" '" ", -2,75 -0,87 1,48,. Γαληψού '" 363 3" 333 -1,58 -0,69 1, ΟΙ

Δ. Ορφανού
,. Κάρυανης ", .., ". '" 2,93 0,97 3,30

Ι
,. ΟρφανΙου '" "0 '" '" -3,67 4,05 2,17,. ΟφρυνΙου ,,,

'" '" 1.052 -1,48 1,45 1,78,. ΠοδοχωρΙου 1.441 1.089 1.017 ,,, 2,44 -0,66 -0,25

,. Γεωργιανής 1.469 ,30 1.016 1.025 3,67 0,92 0,09
Σ

Δ. Παγγα(ου ,. Νιχήσιανης 3.192 , .492 2.703 2.412 -2,19 0,85 -1,08

" ,. Παλα ι οχωρ Ι ου 2.285 , .843 1.754 1.587 -1,93 -0,48 -0,95

,. Αυλής '" "3 .,. ", 0,21 1,07 1,32,. Δωματ ίων ,,, '" '" '" 3,29 1,61 0,71,. Μελισ/χομε(ου '" ", '" ..Ο -2,75 -0,06 1,30

Δ. Π ι ι:ρέων
Κ. Μεσιάς '" '" "ο ", -3,16 -0,52 0,50

Κ. Μεσοροπής 1.207 '" '" ,.. -3,36 -0,84 -1,18

Κ. Μουσθένης 1.659 1.048 1.004 '" -3,68 -0,42 -1,35

Κ. ΠλατανόΤΟΙ10υ '" ,.. '"
,,, -1,31 -1,31 -0,29

Κ. ΣιδηροχωρΙου 1.039 ", '" '" -2,89 -0,30 -1,00

"ΥΝΟΛΟ Π.Η. 51.513 38.391 36 .680 36.089 -2,55 -0,45 -0,16

ΣΎΝΟΛΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 248.041 202.898 196.247 192.828 -1,82 -0,33 -0,17

ΣΥΝΟΛΟ Ν.ΚΑΒΑΛΆΣ 140.751 121.593 135.218 135.937 -1,36 1,12 0,05
ΣΎΝΟΛΟ ΤΟΝ 2 ΝΟΜΩΝ 388.792 324.491 331.465 328.765 -1,65 0,21 -0,08

-

•
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πίνακας n.4.: Πρόβλεtη πληθυσμού 2011 και με~αβoλή 1991-2011 ανά ΟΤΆ της Π,Μ.

201.1.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΕΟΙ ΔΗΗΟΙ ιlAlΊ.IOI ΟΤλ 1971 15191 1991-201.1

,. Αμφ(πολης "2 230 '" 26,28\

ΑμφΙπολης
,. Ν.Μεσολακκιάς 555 ... 552 -19,28\

Ο.

Κ. Παλαιοκώμης 1.546 1.558 1.570 0,78\

""'ΟΛΟ 2.413 2.236 2.072 -7,34\

Κ. Κορμίοτας 1.077 '" 565 -26.26%

i'i ,. Η. Μηό:φρας ;,5 '" 1.301 31,26%

• Ο. Κορμ[στας
Κ. Συμβολής '25 '" 226 -27,06\••

" ""'ΟΛΟ 3. "6 2.611 2.188 -16,21\

• ,. Π~της 2.167 2.033 1. '" 6 ,18%

" ο. Πρώτης
Κ. ΑΥΥ(ΟΊας 6" '51 296 -34.35\

Κ. κρηνΙδας 1.105 Β3' '" -24,52\

ΣΥΝΟl\O 3.959 3.318 2.781 -16,19\

Ο. ΡοδολΙβους 3.462 3.161 2.923 -6,12\

Ο. ΡοδολΙβους Κ. Μ. Σουλ(ου '" 522 3" -26,38\

""'ΟΛΟ 4.171 3.703 3.288 -11,22\

Δ,Ελευθ!πολης 6.483 6.262 6.049 -3,41\

Κ,Αμισιανών ;'0 ;" '" 1,20\

Κ.Αντ ιφιλΙππων 802 813 '" 1,37%

ο. Ελευθ/πολης Κ.ΚηπΙων 522 393 296 -24,71%"

κ,κσκ!χώμα,ος 1.185 1.312 1.453 10,72\

Κ.Χρυσοκάστρου '" 360 320 11,11%

Σ:ΥΝOl\Ο 10.147 9.899 9.657 -2,44\

Κ.Ακροποτά-μου '" '" 806 4,77%

Κ. Ι'αληΨοΟ 363 3" 381 2,48\

Κ .Κάρυανης ." '10 1.035 45,79\

Ο. Opφcινo(ι K.OpΦcrνίoυ '" '" 1.199 70,98%

Ι
Κ.Οφρυν(ου '80 1.052 1.419 34,87%

Κ.Ποδοχωρίσυ 1.089 ", '" -8,91%

""'ΟΛΟ 3.863 4.596 5.468 18,97'

Κ.Γεωργιανής 930 1.025 1.130 10,22%•
" ο. Παγγcι(oυ

Κ.Νικήσιανης 2.4.92 2.412 2.335 -3,21'11

Κ.Παλαισχωρίσυ 1.843 1.587 1.367 -13,89\

""'ΟΛΟ 5.265 5.024 4.794 -4,58\

Κ.Αυλής 553 559 565 1,08\

Κ.Δωματίων '" 512 3" -22.07%

Κ.Μελισ/μεΙσυ 509 '" 380 -13,56%

Κ.Μεσιάς '" 39' 393 -0.50%

Δ. Πιερέων Κ.Μεσοροηής '" '" 52' -19,20\

Κ.Μουσθένης 1.048 '" '1' 17,18'

Κ.Πλατανότοπου '" 631 532 -15,64\

Κ.ΣιδηροχωρΙου '" '" 563 -12,721;

Σ:ΥΝΟΛΟ 5.457 4.702 4.051 -13,84\

ΣΥΝΟΛΟ [].Μ. 38.391 36.089 33.925 -6,00\

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ (1971-1991) και lδΙα επεξεργασ(α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Πίνακας Π.5.: Ηλικιακή σόνθεση tOU πληθuσμοό ανά ΟΤΑ της Π.Μ. (1991)

Κl\IftIEI:
1991 ΝΕΟΙ ΔΉΜΟΙ ΠΑ1ΊΙΟΙ ΟΤΑ "'"""" 0-14 15-29 30-44 45-64 65.

Κ. ΑμφΙπολης '30 38 " " " "Δ. Αμφ(πολης Κ. Ν.Μεοολακκιάς '" 66 " " '" 66

Κ. Παλαιοκώμης 1 .558 ", '" "1 '" '"
~

Κ. Ηλιοκώμης 5" " 100 " '" '"
Δ . ΚορμΙστας

Κ. Κορμ Ιστας '" " 1<0 " '" 165•ω Κ. Ν .Μπάφρας 991 1" '05 '" '" 105

" Κ. Σνμβολής "Ο 59 " <l 99 60
Σ

Κ. Αγγίοτας <S1 " 30 " 1" 113
c

Δ. Πρώτης Κ. Κρηνίδας '" 111 '" 100 "Ο '01
Κ. Πρώτης 2.033 '" '" 30' '30 ",

Δ. ΡοδολΙβονς
Δ. PoδoλΙβoνς~ 3.181 '" 530 ω 1.039 650
Κ. Μ. ΣονλΙον '" " " " '" 10'
Δ. Ελενθ/πολης 6.262 1.099 1.492 1.216 1.639 '"Κ. Αμιοισνών '" 13' 1<1 136 220 136

Δ. Ελενθ/πολης
Κ. ΑντιφιλΙηηων '13 15' 15' 131 "1 '"
Κ. ΚηπΙων "3 51 6S " ". "Κ. Κοκ/χώματος 1.312 '" '" '" 330 '"Κ. Χρνοοκάοτρον 360 " " " 1" 60

Κ. Ακροποτάμον '" '" '" '" '" 65
Κ. Γαληψού '" " 38 55 13. "

Δ. Ορφανού
Κ. Κάρνανης '10 '" 1<1 '" '36 "

~ Κ. ΟρφανΙον '01 '" '" 15' '00 56

Κ. Οφρννίον 1.052 '" '" '" '" '"~ Κ. ΠοδοχωρΙον '" 1" "3 15' 300 '"
Σ

Κ. Γεωργιανής 1.025 166 '" ". ", 155
Δ. ΠαγγαΙον Κ. Νικήσιανης 2.-012 <33 '" "5 '33 '"c

Κ. Παλαιοχωρ(ον 1.587 '" '65 '" '" '"
Κ. Ανλής 559 " 136 " '" "Κ. Δωματ Ιων 51' " 111 6S 1" 38

Κ. Μελισ/κομεΙον ." " " " 130 "
Δ. Π ι ερέων

Κ. Μεσ ιάς '" " " " 10. "Κ. Μεσοροπής '" 66 '" " '" '"Κ. Μονσθένης '59 '" 153 '" '" 1"
Κ. Πλατανότοπον 631 '" 130 103 '01 65
Κ. Σιδηροχωρ(ον '" 1" 131 100 '" 103

Σ:ΥΝΟΛΟ Π.Μ. 36.089 5.815 7.173 5.920 11.300 5.881
\ Π.Μ. Σ:ΤΟ Σ:ΥΝΟΛΟ ΊΩΝ 2 Nα-fΩN 10,98\ 9,72\ 10,69\ 9,64\ 11,95\ 12,81\

ΣΎΝΟλΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 192.828 34.785 38.890 35.009 56.860 27.284
ΣΎΝΟλΟ Ν .ΚΑΒΑλΑΣ 135.937 25.059 28.185 26.387 37.697 18.609
ΣΎΝΟλΟ ΤΩΝ 2 ΝΟΜΩΝ 328.765 59.844 67.075 61.396 94.557 45.893

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 1991 και ιδία επεξεργαο(α

Η Κ. Δομίρον ονμπεριλαμβάνεται στο Δ. Ροδολ(βους

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη ε. & Ταμουρίδου Ε .
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Πίνα~ας η.6.: Ποσοστό συμμετοχής ηλικ.ομόδων στο ηληθυσμ.δυναμικό της η.Η. (19911

ΠΟΣ:ΟΣ:ΤΑ Σ:ΥΜΜΕΤΟΧΙ:ΙΣ ,.,
1991 ΝΕΟΙ ΔI:JΚ)I IlA1Ί.IOI ΟΤΑ ΣΥΝ"""

0-14 15-29 30-44 45-64 65.

Κ. Αμφ(πολης '30 16,52 12,61 21,30 30,00 19,57
Δ. ΆμφΙπολης Κ. Ν.Μεσολακlcιάς '" 14,13 19,64 13,84 37,05 14,73

Κ. Παλα Lοκώμης , .558 15,19 11,14 15,47 34,15 11,46

~
Κ. Ηλιοκώμης '" 10,08 19,38 13,37 34,50 22,67

Δ. ΚορμΙστας
Κ. ΚορμΙστας ". 10,33 11,63 11,84 36,90 23,30

•ω Κ. Ν.Μπάφρας ,,, 16,85 20,69 18,97 32,90 10,60

" Κ . Συμβολής "Ο 19,03 16,45 13,23 31,94 19,35

• Κ. ΑγγΙ στας '" 9,53 15,52 11,53 38,36 25,06

" Δ. Πρώτης Κ. ΚρηνΙδας '" 13,31 13,43 11,99 37,17 24,10

Κ. πρώτης 2.033 12,25 20,11 15,15 33,94 18,49

Δ. Ι?οδολ Ι βους
Δ. l?oδoλΙβoυς~ 3.181 14,43 18,55 13,93 32,66 20,43

Κ. Μ. ΣουλΙου ", 14,75 14,18 14,37 35,82 20,88

Δ. Ελευθ/πολης 6.262 17,55 23,83 19,42 26,17 13,03

Κ. Άμισιανών ", 18,05 18,58 11,92 28,99 16,41

Δ. Ελευθ/πολης
Κ. ΑντιφιλΙππων '" 19,31 18,10 16,11 32,10 13,78

Κ. Κηπ (ων 393 12,98 16,54 15,52 36,64 18,32

Κ. Κοκ/χώματος 1.312 17,00 22,41 18,83 28,20 13,51

Κ. Χρυσοκάστρου 365 14,44 20,83 14,44 33,61 16,61

Κ. Άκροποτάμου '" 16,51 23,15 19,12 30,17 11,05

Κ. rαληιjιού '" 15,59 20,91 14,18 36,02 12,63

Δ. Ορφανού
Κ. Κάρυανης "Ο 18,17 19,86 20,00 31,69 10,28

i Κ. ΟρφανΙου '" 20,26 20,68 22,54 28,53 7,99

Κ. Οφρυν Ιου 1.052 19,39 19,39 21,96 27,66 11,60

Κ. ποδοχωρΙου
,,, 17,24 19,46 16,03 30,24 11,04

Κ. rεωργιανής 1.025 18,15 22,24 16,00 28,49 15,12
Σ

ΠαγγαΙουΔ. Κ. Νικήσιανης 2.412 11,95 18,74 14,12 30,39 18,20

" Κ. Παλαιοχωρίου 1.581 14,81 17,96 14,62 34,78 17,83

Κ. Αυλής S59 15,92 22,36 15,56 31,84 14,31

Κ. Δωματ Ιων '" 12,50 21,68 12,70 37,89 15,23

Κ. Μελισ/μεΙου '" 18,86 15,68 18,86 29,55 17,05

Δ. πιερέων
Κ. Μεσιάς 399 20.55 19,30 20,55 26,07 13,53

Κ. Μεσοροπής '" 13,27 19,75 11,57 35,65 19,75

Κ. Μουσθένης '" 14,86 17,63 13,48 32,49 21,54

Κ. Πλατανότοπου
,,, 19,33 19,02 16,32 31,85 13,47

Κ. Σιδηροχωρίου '" 16,59 20,31 15,50 31,63 15,97

ΣΥΝ""" Π.Μ. 36.089 16,11 19,88 16,40 31,31 16,30

ΣΎΝΟΛΟ Ν. ΣΕΙ?Ι?ΩΝ 192.828 18,04 20,17 18,16 29,49 14,15
ΣΎΝΟΛΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 135.937 18,43 20,73 19,41 27,73 13,69
ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ 2 ΝΟΜΩΝ 328.765 18,20 20.40 18,67 28,76 13,96

Πηγή: ΑΩογραφή ΕΣΥΕ 1991 και ιδία επεξεργασία

~ Η Κ. Δομίρου συμπεριλαμβάνεται στο Δ. Ροδολίβους

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάχη ε. & Ταμουρίδου Ε.
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Πίνακας 0.7.: οικονομικά eveργός nληθuσμός ανά ΟΤΑ ~ης Π.Η. (1991)

ΟΙΚ. ΕΝΕΡΙ'. ΠΛΗθΥΣ:ΜΟΣ

1991
ΟΙΚ.ΕΝΕΡΓ. ΕΥΝΟ1Ί.Ο

ΝΈΟΙ ΔΚΗΟΙ ΠλΛΙΟΙ ΟΤΑ "ΤΟ "ΥΝ""" ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΕΜΟΕ ΠΛΗΘΥΕΜΟΥ

ΠΛΗθΥΕΜΟΥ (\,

Κ. ΑμφΙπολης " '30 38,70
ο. Αμφ(ιιολης Κ. Ν. Μεσολα:κχιάς '38 '" S3,13

Κ. Παλαιοκώμης 80' 1.558 51,73

~
Κ. Ηλιοκώμης '" 5>' 33,33

Δ. Κορμ(οτας
Κ. ΚορμΙστας 321 ". 40,43

•• Κ. Ν .Μηό'φρας ." 991 43.29

" Κ. Συμβολής 152 310 49,03

• Κ. Α',ΎΙστας 22' <Sl 49.22
c

Δ. πρώτης Κ. κρηνΙδας 80' '38 48.20

Κ. πρώτης '5< 2.033 42,01

Δ. Ροδολιβοvς
Δ. Ροδολ Ι βους" 1.312 3.181 41,24

Κ. Μ. Σουλ[ου '" 52' 46,17

Δ. ΕλευθΙπολης 2.368 6.262 37.82

Κ. λμιοιανών 281 '" 37.02

Δ. Ελευθ/πολης
Κ. Ανι ιφιλlππων 31' 813 38.99

Κ. ΚηπΙων 156 393 39,69

Κ. Κοκ/χώματος 89' 1.312 44,66

Κ. Κρuσοκό'στροu 1<2 360 39,44

Κ. ΑιφΟ!10τάμοu 38S '" 44.86

Κ. ΓαληΨοίι 16S '" 44.3S

Δ. Ορφανού
Κ. Κάρυανης 29S "Ο 41. SS

Ι
Κ. Ορφανlου '" '01 53,92

Κ. Οφρυνlου 388 1.052 36,66

Κ. ΠοδοχωρΙου '" '" 36,10

Κ. Γεωργιανής '" 1.025 44,20• Δ. Παν/α(ου Κ. Νικήσιανης '" 2.412 36,65c
Κ. παλαιοχωρ[ου 61' 1.567 36,62

Κ. Αυλής "Ο S59 46,30

Κ. Δωμαι Ιων 190 512 37,11

Κ. Μελισ/κομεΙου '" «ο 36,62

Δ. Π ιερέων
Κ. Μεσιάς '" 399 44,61

Κ. Μεσοροπής 186 88' 26,70

Κ. Μουσθένης '" 86' 31,91

Κ. Πλατανότοπου ''3 631 43,26

Κ. ΣιδηροχωρΙου ,« '" 37,63

Ι:ΥΝΟ1ΊΟ Π.Μ. 14 .823 36.089 41,07
, Π.Η. ι:το Ι:ΥΝΟ1ΊΟ ΤΩΝ 2 NCMΩN 11,45' 10,98'

Ν.ΣΕΡΡΩΝ 76.115 192.626 40,51
Ν.ΚΑΒΆΛΑΣ 51.314 135.937 37,75
ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ 2 ΝΟΜΩΝ 129.429 326.765 39,37

Πηγή: Απογραφή εΣΥε 1991 χαι ιδ{α επεξεργαοΙα

* Η Κ. ΔομΙρου συμπεριλαμβάνεται στο Δ. ΡοδολΙβους

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. & Ταμουρίδου Ε.
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Πίνa~ας Π.8.: Απασχόληση ανά ~opea oι~.δραoτηρι6τητας ανά σΤΑ της Π.Η. (1991)

Πηγη. Απογραφή ΕΣΥΕ 1991 χαι ιδια επεξεργασια

* Η Κ. Δcμ{ρcυ συμπεριλαμβάνεται στο Δ. Ροδολίβους

λΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕθΗ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)

OIK.ENEPJ'.n
Α' ΙΈΝΗΣ: .' ""',"Σ "' ΔΗ=>1991 ΝΕΟΙ ΔΗΗΟΙ IlAJ\IOI ΟΤΑ <'ΕΝΗΣ ΝΕΟΙ ΔΕ Α' <'ΕΝ"" .' "ΕΝ"" "' ΓΕΝΗΕ ΝΈΟΙ ΔΕ ΔΗ"""""

ΛHΘYΣ:HQΣ:

Κ. Αμφίπολης " " 10 " Ο Ο 62,92 11.24 25,84 0,00 0,00
Ο. Αμφίπολης Κ. Ν. Μεσολακκιάς '38 '" " 53 1 1 70,59 6,30 22,27 0,42 0,42

Κ. Παλαιοκώμης ,,6 '31 31 "1 2< " 65,88 10,05 18,73 2.98 2,36

~
Κ. Ηλ ιοκώμης '" " <2 2< 6 11 45,93 24,42 19.77 3.49 6,40

• ο. Κορμίστας
Κ. Κορμίοτας "1 1<5 " " , 12 45,17 22,12 26,17 2,80 3,74•• Κ. Ν •Μπάφρας ." ". 55 ss 12 2S 59,21 12.82 19,81 2,80 5,36

" Κ. Συμβολής '" 120 6 25 , , 78,95 3,95 14.47 1,32 1,32

• Κ. Αγγίστας 25' '" " 26 Ο 1 78,38 8,56 11,71 0,00 1,35

" ο. πρώτης Κ. Κρηνίδας '" '" 53 " 11 1 64,18 13,18 19,15 2,74 0,75

Κ. Πρώτης '" 386 '" 116 " " 33,49 19,79 39,34 4,68 2,69

ο. Ροδολίβους
Δ. ΡοδολΙ βονς* 1 .312 '" 260 ." 38 38 43,60 19,82 30,79 2,90 2,90
Κ. Μ. ΣουλΙου '" 196 " " 1 1 77,18 10,37 10,79 0,41 1,24

Δ. Ελευθ/πολης , .368 221 6" 1 .114 1<0 '" 9,33 28,55 47,04 5,91 9,16
Κ. Αμισιανών '" 61 106 "

,
" 21,71 37,72 27,05 2,49 11,03

Ο. Ελευθ/πολης
Κ. Αντ ιφιλlππων ", " 106 " • 11 23,66 49,21 15,46 1,26 10,41
Κ. Κηπίων 156 " " " 1 , 17,95 50,00 26,92 1,92 3,21
Κ. Κοκ/χώματος 066 '" 21' '" "

, 25,09 39,59 29,86 4,61 0,85
Κ. Χρυσοκάστρου '" " " "

,
Ο 40,14 27,46 28,87 3,52 0,00

Κ. Ακροποτ6:μου 2<' 226 " " 6 , 65,51 13,91 16,52 1,74 2,32
Κ. ΓαληΨο(ι 165 116 16 21 3 , 70,30 9,70 13,94 1,82 4,24

~
Ορφανοό

Κ. κάρυανης '" 19' 2< 59 • 11 66,78 8,14 20,00 1,36 3,73
Ο.

Κ. Ορφαν[ου '" '" 30 "
,

" 74,34 7,94 8,20 1,32 8,20
Κ. Οφρυν[ου ", 221 " " 6 2< 57,47 12,37 22,42 1,55 6,19
Κ. ΠοδοχωρΙου '" '2< 06 " 15 10 59,26 14,81 19,31 3,97 2,65

Κ. Γεωργιαν!'1ς ." 106 "Ο "
,

" 34,44 37,53 18,32 1,55 8,17
• Δ. Παγγα[ου Κ. Νικ!'1σιανης οι, ", '" 196 " " 29,56 43,54 19,85 1,81 5,23
C

Κ. Παλαιοχωρ ου 616 "Ο 201 126 16 21 40,58 32,63 20,45 2,60 3,73

Κ. Αυλ!'1ς
,,,

" 111 "
, , 34,07 41,11 19,63 2,59 2,59

Κ. Δωματ [ων 100 60 " " Ο
, 31,58 36,32 28,42 0,00 3,68

Κ. Μελισ/κομείου 162 " " " 6 15 43,83 30,25 12,96 3,70 9,26

ο. n Lερέων Κ. Μεσιάς '" S6 60 "
, 3 53,93 33,71 9,55 1,12 1,69

Κ. Μεσοροπ!'1ς 196 " 51 " • • 37,63 27,42 30,65 2,15 2,15

Κ. Μουσθένης ", " " "
, • 32,13 33,94 29,24 3,25 1,44

Κ. Πλαταν6τοπου
,,, 196 " "

, 1 71,79 6,23 17,95 2,93 1,10,
ηροχωρ ου " " 1 • , , , "

,.
Σ:YNQΛO n.Η . 14.823 6.160 3.622 3.917 '51 6" 41,56 24,43 26,43 3,04 4,54

• Π.Η. Σ:ΤΟ Σ:YNQΛO ΤΩΝ , Ν<><ΩΝ 11,45 14,38 12,65 8,19 8,19 14,56

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 78.115 31.508 15.174 26.095 3.254 2.084 40,34 19.43 33,41 4,17 2,67

Ν.ΚΑΒΑι\ΑΣ 51.314 11.334 13.448 21.738 2.256 2.538 22,09 26,21 42,36 '.' 4,95
EYNOl\O ΤΩΝ

,
ΝΟΜΏΝ 129.429 42.842 28.622 47.833 5.510 4.622 33,10 22,11 36,96 4,26 3,57. .
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Πίνακας Π 90 . Anασχόληση κατά ομάδες ατομικών επαγγελμάτων ανά ΟΤΑ της Π Η (1991) - Απόλυτα μεΥΕθη

Ωηγη. ΑπΟΥρaφη ΕΣΥε 1991 και ιδια επεξεργασισ

• Η Κ. Δομίρου συμπεριλαμβάνεται στο Δ. Ροδολίβους

..
σΙΚ.ΕΝ. λπor.ΥΤλ ΗΕΙΈθΗ

1991 ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ I1λ1LΣOI ΟΤλ
ΠΛΗθ. ΕΠΙΣΤΗΗ. Δ!ΝΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΕΗΙΙΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣ:. ΓΕΩΡΓ. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΝΈΟ> ΔHl'o..ANEΠ. ΔΕ ΔΗΛ.

Κ. Αμφlπολης " ~ Ο , , η " " ο ο Ο

Δ. ΑμφΙπολης Κ. Ν.Μεοολακl(ιάς '" "
, 3 " " "ο " ο

, ,
Κ. Παλαιοl(ώμης '" 33 ,

" " " ~30 " 2 "
,

/j Κ. Ηλιοκώμης ", • , ,
"

,
" " ο

, ,
• Κ. Κορμ ίστας 3" " Ο

,
" " 1<5 " Ο

, >3

• Δ. Κορμίστας

~
Κ. Ν.Μπάφρας '"

, ,
" " 33 '" "

, 33 "Κ. Σ\η.1βολ ς ", • ο
, , ,

Η9
, Ο , ,

• Κ. ΑγγΙστας 332 , , • 3 ,
'" " ο ο ο

" Δ. Πρώτης Κ. Κρηνlδας ." " Ο " " " '" "
, η ο

κ. Πρ της '" "
,

" " " '" 30' , "
,

Δ. PoδoλΙβoυς~ 1.312 33' " " " 80 532 '" 3 " "Δ. ΡοδολΙ βους
Κ. Μ. Σουλ[ου '"

, , , 3 , '" " ο
, 2

Δ. Ελευθ/πολης , .368 '" 33 '" '" '" 30' '" 2S "ο η,

κ. Άμισιανών '"
, • 30 " " "

,,, • ,
"

ΕλευθΙπολης
Κ. Άντιφιλιππων 3"

, , η ,
" 35 ,,~ ~ • "Δ.

Κ. Κηπlων '"
η ο 3 , η " " ο 3 •

Κ. Κοκ/χώματος '" 33 , " " " '" '"
,

" •
Κ. Χρυοσκ στ ρου '" " Ο • , ,

" " ο ~ Ο

Κ. AKρoπoτeιμoυ 3" ~ Ο η 25 , 33' 55 Ο
, ,

Κ. rαληψού '" 3 , • • ~ η, 25 , 3 ~

ορφανού
Κ. Κάρυανης '" 30 , , , " '" 2S Ο • ,

Ι
Δ.

Κ. Ορφαν(ου '"
, • "

, ,
"ο " ,

~ 25
Κ. σφρυν (συ 388 " 3 ,

" " 333 "
, ,

"Κ. Πο οχωρ ου '" " 2 ,
" " '" 33 3 " 3

Κ. rεωργιαν!'1ς .53 " • 33 " " '55 ", , , 25

• Δ. ΠαγγαΙου Κ. Νικ!'iσιανης '" 33 ,
" 58 " '" '"

,
" "" Κ. Παλαιοχωρ ου '" 33 ,

" " " '" '" , "
,

Κ. λυλής "Ο
,

Ο
,

" " " 33. , , ,
Κ. Δωματ (ων "Ο 3 , η 33 " 63 " Ο Ο

,
Κ. Μελισ/κσμεΙου '" Ο ~ ~ " • 33 " Ο

, ,
Κ. Μεοιάς ", 3 Ο

, 3 ~ " "
, , Ο

Δ. n Lερέων
Κ. Μεσοροπής '"

, , " "
, 33 "

, • Ο

Κ. Μουσθένης '" " Ο " 25 " 90 '" Ο , Ο

Κ. ΠλατανόιοηοΙ] "3 "
, , ,

" '" " ο
, ο

Κ. ΣιδηροχωρΙου ". , , ,
"

, >30 " Ο
, ,

Σ:ΥΝΟΛΟ Π.Μ. 14.823 '" '" '" '52 '" 6.159 4 .216 33 .52 3"
Π.Η. Σ:ΤΟ Σ:ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ "<><ΩΝ 11,45 7,24 7,89 7,82 8.41 9,62 14,34 12,14 2,03 18,79 13,90

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 78.115 6.609 ",Ο 4.149 6.223 5.511 31.591 18.564 1.940 1.501 1.307

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 51.314 5.371 ,η 4.241 5.089 4.461 11.365 16.158 1.649 '" 1.470
ΣΥΝΟI\Ο ΤΩΝ 2 ΝΟΜΩΝ 129.429 11.980 1.331 8.390 11.312 9.972 42.956 34.722 3.589 2.400 2.777

.
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Ποσοστά (%)Πίνα~ας Π 9β . Απασχόληση «ατά ομάδες ατομι«ών επαγγελμάτων ανά ΟΤΑ της Π Μ (1991)

Πηγή. Απογραφή ΕΣΎΕ 1991 και ιδια επεξεργασια

~ Η Κ. Δομ(ρου συμπεριλαμβάνεται στο Δ. Ροδολ(βους

.. -

Ο:ΙΚ.ΕΝ.
1lOE00TA (\)

1991 ΝΕΟ2 Δ"""2 nAΛ<02 ΟΤΑ Δ"".""".. ΕΠΙΣ:ΤΗΗ. Δ/ΝΤΕΕ 'ΠΜ. ΕΗΠΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΕ. ΙΈΩΡΙ'. ΤΕΧΝΙΤΕΣ: ΝΕΟ2 ΔΕ Δ"""ΣΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚ.

Κ. Αμφίπολης " 5,62 0,00 2,25 2,25 12,36 62,92 14,61 0,00 0,00 0,00
Δ. Αμφίπολης Κ. Ν.Μεσολαι::κι<S:'ς 238 5,88 0,42 1,26 4,20 5,04 71,43 10,92 0,00 0,42 0,42

Κ. Πα αιοl< μης '" 4,09 0,12 3,35 5,83 4,59 65,76 12,16 0,25 2,98 0,87

~
Κ. Ηλιοκώμης "2 2,33 0,58 4,65 8,72 4,07 45,93 29,07 0,00 3,49 1,16

ΚορμΙστας
Κ. ΚορμΙστας 321 4,98 0,00 1,87 4,98 7,79 45,17 28,66 0,00 2,80 3,74• Δ.

• Κ. Ν.Μπάφρας ." 2,10 0,23 3,03 5,36 5,13 59,67 18,18 0,23 2,80 3,26

" Κ. Συμ ολής 152 2,63 0,00 0,66 5,92 4,61 78,29 0,00 1,32 0,665,92

• Κ. ΑγγΙστας 222 3,15 0,90 1,80 1,35 3,15 77,48 12,16 0,00 0,00 0,00
c

Δ. Πρώτης Κ. κρηνΙδας ." 4,73 0,00 2,49 5,22 4,23 64,18 15,92 0,50 2,74 0,00
Κ. Πρωτης '" 11,24 0,94 5,97 9,02 9,13 33,49 24,36 0,23 4,68 0,94

Ροδολίβους
Δ. PoδoλΙβoυς~ 1 .312 9,68 0,99 4,95 6,78 6,10 43,60 22,26 0,23 2,90 2,52

Δ.
Κ. Μ. Σο, ομ 261 2,49 0,83 3,32 1,24 2,90 77,18 10,79 0,00 0,41 0,83

Δ. Ελευθ/πολης 2.368 10,98 1,35 8,53 10,81 10,85 8,70 36,40 1,48 5,91 4,98
Κ. Αμισιανών '" 2,85 1,42 7,12 8,19 8,19 19,93 43,06 1,42 2,49 5,34

ΕλευθΙπολης
Κ. Αντ ιφιλίππων 3" 2,52 0,32 3,47 2,84 5,05 23,66 52,05 1,58 1,26 7,26

Δ.
Κ. Κηπ [ων '" 7,05 0,00 1,92 5,77 7,05 17,95 55,77 0,00 1,92 2,56
Κ. κοκ/χώματος '" 5,63 0,34 5,29 7,00 8,87 25,09 42,32 0,17 4,61 0,68
Κ. Χρυσοκ στρου '" 9,86 0,00 2,82 4,93 5,63 39,44 33,80 0,00 3,52 0,00

Κ. Αι::ροποτάμου 3" 1,45 0,00 3,19 7,25 2,03 66,09 15,94 0,00 1,74 2,32
Κ. rαληψού '" 1,82 0,61 2,42 2,42 3,03 70,30 13,94 0,61 1,82 3,03

Ορφανού
Κ. Κάρυανης ", 6,78 0,34 2,37 2,37 5,42 66,44 11,86 0,00 1,36 3,05

~
Δ.

Κ. Ορφαν(ου 376 1,59 1,06 2,65 1,59 1,85 74,07 9,52 0,26 1,32 6,08
Κ. Qφρυνίoυ 38' 3,35 0,77 2,32 7,22 4,12 57,47 19,07 0,26 1,55 3,87
Κ. Πο οχωρ ου '" 3,97 0,53 2,12 4,76 3,70 60,05 19,31 0,79 3,97 0,79

Κ. Γεωργιανl']ς '" 4,19 0,88 4,86 3,75 4,64 34,22 39,51 0,22 1,55 6,18• Δ. ΠαΓΓCΙΙoυ Κ. Νικήοιανης '" 3,52 0,21 2,88 6,19 7,04 29,46 45,78 0,64 1,81 2,45c
Κ. Παλαιοχωρ ου '" 3,57 1,30 4,22 4,71 7,47 42,53 32,14 0,16 2,60 1,30

Κ. Αυλής 276 2,59 0,00 2,22 3,70 6,30 34,07 45,93 0,37 2,59 2,22
Κ. Δωματ [ων 160 1,58 0,53 5,79 6,32 7,89 33,16 41,58 0,00 0,00 3,16
Κ. Μελισ/κομεΙου 162 0,00 3,09 3,09 6,17 2,47 43,83 33,33 0,00 3,70 4,32

Δ. Π ιερέων
Κ. Μεοιάς ", 1,69 0,00 3,93 1,69 2,81 53,93 33,71 1,12 1,12 0,00
Κ. Μεσοροπής '" 4,30 1,08 6,99 7,53 4,30 38,17 34,95 0,54 2,15 0,00
Κ. Μουοθένης 232 6,14 0,00 5,05 10,11 5,05 32,49 37,91 0,00 3,25 0,00
Κ. Πλατανότοπου 232 4,76 0,73 2,20 2,93 5,13 71,79 9,52 0,00 2,93 0,00
Κ. " ηροχωρ ομ ". 2,46 0,82 0,41 5,74 2,87 49,18 35,66 0,00 2,46 0,41

Σ:ΥΝΟΛΟ Π. Η. 14.823 5,85 0,71 4,43 6,42 6,47 41,55 28,44 Ο •• 3,04 2,60
Ν. ΣΕΡΡΩΝ 78.115 8,46 0,92 5,31 7,97 7,05 40,44 23,76 2,48 1,92 1,67
Ν. ΚΑΒΑλΑ!: 51.314 10,47 1,19 8,26 9,92 8,69 22,15 31,49 3,21 1,75 2,86
ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ 2 ΝΟΜΩΝ 129.429 9,26 1,03 6,48 8,74 7,70 33,19 26,83 2,77 1,85 2,15
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πινα~aς Π.ΙΟ.: Γεωργι~ές ε~μεταλλεuσεις ~aι αγροτεμάχια ανά ΟΤΑ της η.Μ. (1991)

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΙΕΡΙ'.Ε Ι'ΕΟΡΙ'. ΜΕΣ •ΗΕΙ'ΕθΟΣ: ΗΕΣ:Η ΕΚΤ./
1991 ΝΕΟΙ ΔΗΜ:ΙΙ IlλΛ:IOI ΟΤΑ

ΕΚΜ!Ι:ΕΙΣ
ΑΙ'ΡΟΤΕΗ.

(nroMETPO) ΤΑΣΕΙΣ: Ι'ΕΟΡΙ'.ΕΚΗΕΤΑ1\. ΑΙ'ΡΟΤΕΗ.

Κ. ΑμΦίπολης Π 4.234 " " '" ','
Δ. ΑμφΙπολης Κ. N,Mεσoλcιl(l(ιάς Ο 9.285 " "Ο 1.982 ','

Κ. Παλαιοκώμης Π 23.931 "β " 3.374 ','
Κ. Ηλιοκώμης Π Ί .143 "β >3 1.803 " Ο

Ζ Κ. Κορμίστας Η 10.573 '" 9β 2.605 ','n Δ. Κορμ ίστας

• Κ. N.Mπάφρcις Π 10.506 >80 9β 1.961 ',3•• Κ. Σ:υμβολής Π 4.732 " " 610 ',β

"
Κ. Αγγίσιας Π 10.757 " "3 , .348 " βΣ

"
Δ. πρώτης

Κ. Κρηνίδας Π 12.824 200 "
, .767 '.β

Κ. Πρώιης Η 18.746 >8' '00 3.959 " ,
Δ. Ροδολί βους Η 37.080 "3 '" 6.771 ,.,

Δ. ΡοδολΙβους Κ. Δομ ί ρου Π 4.210 " >03 '93 " ,
Κ. Μ. Σουλίου Η 13.823 '" '" 2.700 '.'
Δ. Ελευθ/ιιολης Η 10.983 '" " 1.506 '.3

Κ. Aμισιcινών Η 3.205 " " >30 β,Ο

ΕλευθΙπολης
Κ. Ανιιφιλίηπων Η 3.558 93 " ", ','Δ.

Κ. Κηπίων Η 1.254 βΟ >6 '" '. ,
Κ. KOK/xώι.ιcιιoς Η 9.166 '" " 1.329 β.'

Κ. Χρυσοκάστρου Η 2.145 " " '" " ,
Κ. Αι<ροιιοτάμσυ Ο 10.167 ", " 1.416 " ,
Κ. rαληψοu Η 5.267 >00 >3 "3 " ,

Ορφανού
Κ. Κάρυανης Π 7.074 >60 " β" 11,1

Ι
Δ.

Κ. ΟρφανΙου Π 8.442 '" <9 '69 " ,
Κ. Οφρυνίου Π 6.695 '" " 1.506 ','
Κ. ΠοδοχωρΙου Η 6.816 '" 36 '" ,,Ο

Σ Κ. Ι'rωργιαν!'iς Η 13.378 36' " 1.879 ','
"

Δ. ΠαγγαΙου Κ. Νικ!'iσιανης Η 8.877 '" 36 2.348 3, ,

Κ. παλcι\oxωρΙoυ Η 10.478 230 " 2.531 " ,
Κ. Αυλής Ο 2.167 80 " '" " ,
Κ. Δωματ Ιων Η 2.540 " 30 ,,, " ,
Κ. Μελισ/κομεΙου Η 2.034 " " ", 2,'

Πιερέων
Κ. Μεσιάς Η 2.044 83 36 <9' " ,Δ.

Κ. Mrooponfiςo Ο 3.925 " "
,,, " ,

Κ. Μουσθένης Ο 4.475 '" " '" ','
Κ. Πλατανότοπου n 5.788 "β 80 600 '.β

Κ. Σ Lδηροχωρ ί ου Η 2.551 '" " '" ','
Σ:ΥΝΟΙ\Ο nEΡΙΟΧΗΣ: ΗΕΛΕΤΗΣ: 230.469 4.189 " 42.857 5,'

Πηγή. Απογραφή ΕΣΥΕ 1991
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Πίνa~aς π 11 . E~μετaλλεόoεις oUμφωνα με τον τόπο απογραφής του ~ατ6xoυ (1991)

ΠηΥη. ΑπσΥραφη ΕΣΥΕ 1991

..
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡ:Ι:ΟΧΗΕ ΜΙΚΤΕΣ Ι"ΕΩΡΓΙΚΕΕ ΚΤΗΝΟΤΡ. ΣΥΝΟΛΟ

1991 ΝΕΟΙ ΔΉΜΟΙ ΠAl\IOI σΤΑ
(ΥΨΟΜΕΤΡΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤλΣ:Η λΡΙθΜΟΙ: ΕΚΊ'ΑΣ:Η ΑΡ:Ι:θΜΟΕ ΑΡΙΘΗΟΣ ΕΚΤλΣΗ

,. ΑμφΙπολης " 10 1.045 " 3.189 - " 4.234
Δ. ΑμφΙπολης ,. Ν .Μεσολακl( ιός Ο 10 1.755 " 7.529 1 ,. 9.284

Κ. Παλαιοκώμης " " 3.431 230 20.500 , 20' 23.931

,. Ηλιοκώμης " ,
'" 1" 6.703 8 '" 7.143

ί! ΚορμΙστας
,. Κορμ [στας Η 15 '" " 10.210 8 116 10.573

• Δ.

• ,. Ν.Μπάφρας " 8 '" '" 10.221 1 101 10.506
ω

Σuμβολής" ,. " " 1 .472 " 3.260 - 91 4.732

• ,. Αγγίστας " • '" 91 10.391 , 101 10.757

" Δ. πρώτης ,. ΚρηνΙδας " 31 , .068 169 8.756 '00 12.824,. πρώτης Η " 1 .946 1" 16.801 , 190 18.747

Δ. ΡοδολΙβους Η "
, .519 '~8 34.561 19 312 37.080

Δ. Ροδολιβοuς Κ. Δομίρου " 13 2.161 " 2.049 " 4.210,. Μ. Σουλίου Η " 2.405 81 11.419 1 110 13.824

Δ. Ελεuθ/πολης Η " 3.359 198 7.624 ~ 2" 10.983

,. Αμισιανών Η 31 1.237 " 1.967 1 80 3.204

Ελεuθ/πολης
Κ. Ανι ιφιλ(ππων Η 23 1.258 " 2.300 Ο " 3.558

Δ. ,. Κηπ(ων Η 8 1" " 1.111 Ο 80 1.254

Κ. Κοκ/χώμαΙ0ς Η ~~
, .619 15' 5.548 ,

'" 9.167

Κ. Χρuσοκάσιροu Η 10 S" " 1.572 Ο 51 2.145

,. Ακροnοιάμοu Ο " 1 .438 ,,~ 8.730 , 181 10.168

Κ. rαληΨο(ι Η s 2l~ 9S 5.052 1 101 5.267

Κ. Κάρυανης π 8 1>' 15' 6.935 Ο 160 7.074
Δ. ορφανού

Ι
Κ. Ορφανίον π 1 " 1" 8.402 Ο '" 8.442

Κ. οφρυνίου π 16 '" 220 6.088 Ο '" 6.695

Κ. Ποδοχωρ [ou Η 36 1.171 10 5.645 1 198 6.816

Κ. rεωργιανΙ'jς Η 36 2.831 150 10.547 Ο 188 13.378•
"

Δ. Παγγα(ου Κ. Νικήσιανης Η " 1.660 '" 7.217 , 258 8.877

Κ. Παλαιοχωρ(ου Η " 1.808 188 8.670 Ο '" 10.478

Κ. Αuλής Ο 19 '" 61 1.625 Ο 80 2 .167

,. Δ\Jματ (\JV Η " '" 60 1.915 Ο " 2.540

Κ. Μελ ισ/κομε (ου Η 22 '" " 1.302 Ο 98 2.034

,. Μεσιάς Η 22 610 " 1.434 Ο 83 2.044
Δ. Πιερέων ,. Μεσοροπής Ο 36 , .230 " 1.695 2 " 3.925

,. Μοuσθένης σ " 1.684 63 2.788 , 1" 4.472

,. Πλαιαν610που " 15 1.361 101 4.428 1 '" 5.789,. ΣιδηΡΟΧ\JΡ(ΟU Η " 1.039 98 1.513 Ο '" 2.552

ErnOΛO ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 880 51.177 4.251 249.697 80 5.211 300.874
.. .



-

Πίνα~ας n 12 . ΚαλλliΡγeιeς ~αl αγρoτl~ές e~μeταλλeuσeις ανά ΟΤΑ της n Μ (1991). ..
ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΑΜΠΕΛΙΑ ΛΟΙΠΕΣ

1991 ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ I1ΑΛΙΟΙ ΟΤΑ \ • \
ι:φιθμός ειιτάσεις '" συνόλου <φ ι θμός .ι:ι:τ6:0.ι:ις

αυνόλου
ι:φιθμός Εκτάσεις

ΑΥVόλOυ
ι:φιθμός ει:τ6:σεις

συνόλου

Κ. Αμφίπολης " 3.540 83,59\ " '" 14,76\ 3 " 0,66\ ,
" 0,99%

8. Αμφ[πολης Κ. Ν.Μιοσολακκιάς 88 7.788 83,87\ 88 1.462 15,74\ ,
" 0,39\ - - -

Κ. Παλαιοκώμης ". 19.892 83,12\ 165 3 .234 13,51\ " ", 3,34\ 16 ,
Ο,Ο3\"

Κ. Ηλιοκώμης 81 7.050 98,68\ 18 30 0,42\ 3 , 0,13\ " 55 0.77%

~ 8. Κορμίστας
κ. ΚορμΙστας 188 10.561 99,89\ • 12 0,11\ - - - - -

• Κ. Ν.Μπάφρας 158 10.327 98,29\ " 122 1,64\ 1 3 Ο,Ο3\" 3 5 0,05\

" Συμβολής 99.87% 0,13\" Κ. " 4.726 . . - - . 1 ,
• Κ. Αγγίσιας " 10.582 98,37\ 15 11. 1,06\ 5 " 0,13\ " " 0,44\

c 8. Πρώτης Κ. Κρηνίδας 1" 12.572 98,04\ " "3 1,69% 23 " 0,27\ 2 - -
Κ. Πρώτης 183 18.584 99,14\ 22 102 0,54\ 35 68 0,32\" - - -
8. ΡοδΟλίβοuς 81 3.917 93.02\ 22 283 6,96% - - - 1

8. Ροδολίβους Κ. Δομίρου 288 36.105 97,37% 80 '81 2,54\ 18 " 0,09\ - -
Κ. Μ. Σουλ[ου " 12.442 90,00\ 56 1.363 9,86\ 2 " 0,14\ - - -
8. Ελευθ!πολης 33 3.152 98,44\" 3 23 0,72% Ο 8 0,00% 31 23 0,84\

Κ. Άμισιorνών " 3.486 97,95% , 36 1,01% 3 " 0,59% 80 " 0,45\

8. Ελευθ!πολης
Κ. Avt ιφιλίππων 228 10.368 94,39\ "

.., 4,07% " '3' 1,27\ " 38 0,27\

Κ. Κηπ [ων " 1.073 85,50\ " 153 12,51\ 1 • 0,32\ 3 " 1,67%

κ. Κοκ! ώματος "Ο 8.950 97,66\ 2 3 0,08\ 5 " 0,26t " 183 2,00%
Κ. Χρυσοκάστρου 50 1.924 89,66% 28 1" 8,11\ 10 " 2,00\ • 5 0,23\

Κ. Άκροποτάμου 66 4.196 41,27% 166 4.654 45,78\: 33 1239 12,19\: " " 0,77\

Κ. fuληψού " 1.654 31,40% " 2.335 44,32\: 68 1259 23,90\: " 20 0,38\

Δ. Ορφανοv
Κ. Κάρυανης , 1.195 16,89% 102 1.230 17,39\: '" 4485 63,39% 33 165 2,33\

~
Κ. Oρφorν ίου 15 810 9,59\ 156 2.723 32,26\ 16' 4897 58,01\ 60 12 0,14\

Κ. Qφρυνίoυ 96 '63 12,95\ 235 5.195 77,60\ 33 .31 7, Ο4\" 181 162 2,42%
Κ. ΠοδοχωρΙου 108 2.986 43.80t 155 2.500 36,67\ 80 1331 19,52' 8 Ο 0.00%

Κ. Γεωργιανής 188 13.183 98.54t " 85 0,64\ , '3 0,10% 122 98 0,73\• 8. Παγγα[ου
c Κ. Νικήσιανης '" 8.740 98,46\: 15 " 0,46\ " 53 0,60\: " 83 0,48\

Κ. Παλαιοχωρίου 215 10.046 95,89\: 31 189 1,80% ,
" 0,18% '" 223 2,13\

Κ. Αυλής 35 1.925 88,83% 60 ". 9,88% 3 " 0,97% • 3 O,32t

Κ. Δωματ ίων " 2.336 91,97% 33 180 7,09% 1 20 0,79% 3 • 0,16%

Κ. Μελισ!κομείου 83 1.384 68,04% 56 360 16,72% " 23' 13,72\: 11 31 1,52\:

Δ. Π ι ερέων
Κ. Μεσιάς 33 1.498 73,25% 83 .02 19,66% 13 '" 7,09\ 8 8 0,00%

Κ. Μεσοροπής 35 3.635 92,59\ 55 185 4,71\ ,
" 1,63\ " " 1,07%

Κ. Μουσθένης 100 3.953 88,41\ " 183 ';,09\ 15 161 3,60% 33 1" 3,89\

Κ. Πλατανόιοπου " 3.293 56,88% " 3" 6,81\ 88 2050 35,41% 33 " 0,90\
Κ. ΣιδηροχωρΙου 120 1.615 63,28t 105 335 30,37t 33 161 6,31t 1 1 0,04\"

Σ:YNQΛO ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΕΛΕΤΗΣ 4.095 250.355 83,21% 2.249 31.034 10,31% 1018 17935 5,96\ 1342 1555 0,52\

ΠηΥη: Απσγραφη ΕΣΥΕ .1:;1:;1.1



Πίνα~ας π 13 . Ε~μtταλλtύοtις μt αρδtυόμtνtς t~τάσtις ανά ΟΤΑ της η Μ (1991)

πηγή. Απογραφή εεΥε, 99

..
ΕΚΤλΣ:ΕΙΣ: (στρ. )

ΝΕΟΙ ΔΗΗΟΙ -
1991 ΩλΛ.ΙΟΙ ΟΤλ

λΡΙα/ΟΣ: Σ:ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝ \ λΡΔΕΥΟΜΕΝΟΝ Σ:ΤΟ
λΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ:

""'ΟΛΟ
(στρ. )

ΕΚΜΕΤλΜΕΥΣ:ΕΩΝ "'''''' λΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ: λΡΔΕΥΘΕΙΣ:ΕΣ: Σ:ΥΝΟΛΟ ΤΟΝ
EΚ'rλΣEIΣ: ΚλΜΙΕΡΙ'ΕΙΟΝ

ΚλΛΛΙΕΡΙ'ΕΙΟΝ ΚλΜΙΕΡΙ'ΕΙΟΝ

Κ. ΑμφΙπολης 52 4.800 4.166 1.807 1.183 37,65%
ό. ΑμφΙπολης 8.819 Κ. Ν .Μεσολακκιάς " 6.400 7.755 2.042 '52 31,9lt

Κ. Παλαιοκώμης '" 23.900 20.457 4.970 4.691 20.79%

Κ. Ηλιοκώμης " 11.500 5.077 '" '" 3,03\

~ Κορμίστας 4.073
Κ. ΚορμΙστας 60 14.500 ,.

'" 1.057 1.057 7,29%
ό.

• Κ. Ν . Μπάφρας 100 11.000 , .337 '" '" 3,56%
• Συμβολής" Κ. S2 4.400 •.397 2.276 2.261 51,73%

• Κ. ΑγγΙστας " 12.500 ,. '" 1.866 '" 14,93%

C ό. πρώτης 3.198 Κ. Κρην(δας 13' 13.500 11.022 '" <22 6,51\

Κ. Πρώτης 13' 15.900 12.092 ω ω 2,85\"

ΡοδολΙβους
ό. Ροδολ(βους " 8.000 3.110 339 339 4,23\"

ό.

3.379 Κ. ΔομΙρου '" 21.500 23.954 1.775 '" 8,26\

Κ. Μ. Σουλ(ου " 19.800 11.890 1.266 1.202 6,39%

ό. Ελευθ/πολης " 7.200 3.205 1.743 1.469 24,2ιt

Κ. Αμισιανών 91 5.100 3.523 1.135 1.052 22,25%

ό. Ελευ8/πολης Κ. Αντ ιφιλίππων '" 13.100 9.780 6.281 5.813 47,95\
13.447 Κ. κηπίων " 8.000 '" '39 '39 2,98\

Κ. Κοκ/χώματος 13' 10.500 7.925 3.327 2.159 31,69%

Κ. Χρυσοκάστρου " 1.300 2.069 '" '52 55,62\

Κ. Ακροποτάμου 13' 8.600 9.085 2.521 2.520 29,31%

Κ. Γαληψού 60 6.900 4.727 2.423 2.124 35,12\

ό. Ορφανού 23.723
Κ. Κάρυανης 1" 13.400 7.025 6.976 4.934 52,06\

Ι
Κ. Ορφαν(ου '" 10.400 8.365 6.410 5.117 61,63%

Κ. Οφρυν (ου '" 10.900 6.048 2.527 2.404 23,18\

Κ. ΠοδΟΧl.oJρίου 13' 16.100 5.925 2.866 2.730 17,80%

Κ. Γεl.oJργιανής '" 9.000 12.876 2.708 2.551 30,09%• ό. Παγγα(ου 8.505 Κ. Νικήσιανης 199 14.900 7.772 1.366 1.139 9,17\"
C

Κ. Παλαιοχωρ(ου '" 12.200 10.342 4.431 3.478 36,32%

Κ. Αυλής .. 1.600 1.413 '" '" 17,00%

Κ. Δωματ (ων " 3.300 2.282 1.187 1.079 35,97%

Κ. Μελισ/κομε(ου 9S 2.300 2.009 1.710 1.274 74,35\

Π ιερέων 19.335
Κ. Μεσιάς 81 1.900 2.038 1.378 '" 72,53\

ό.

Κ. Μεσοροπής 52 5.100 3.925 3.511 1.550 68,84%

Κ. Μουσ8ένης 10' 6.500 4.464 3.478 2.283 53,51%

Κ. Πλαταν6τοπου 1Η 7.500 5.788 5.558 3.427 74,11%

Κ. ΣιδηΡΟΧl.oJρΙου 133 3.600 2.499 2.241 1.816 62,25%

Σ:ΥΝΟΙ\Ο ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΗΕΛΕΤΗΣ: 4.043 347.100 251.693 84.479 64.930 24,34\

1 1



(1991)Πίνακας Π 14 . Κτηνοτροφία (αριθμός ζώων και ~Kμ~ταλλ~ύσ~lς) ανά ΟΤΑ της Π Μ..
ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΟΒλΤλ ΑrroεΙΔΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΠΟΧΛΕΡΙΚλ

1991 ΠΑΛΙΟΙ ΟΤΑ
"ΥΝΟΛΟ "ΥΝΟΛΟ

αρ.

ρμμ* ( ..μ.
αρ.

C'IIμ. αρ. ζώων
αρ.

ζώων "ΚΙ<. ",,'"(ιφ.

ζώων ζώων
μμμ μμμ ειιμ.

ζώων
μμμ ( ..μ. αρ. μμμ

Κ. Αμφ[πολης 1 3 3 , 4" " " '38 " - Ο - " 38' " 3θ 1.384

Κ. Ν.Μεοολακlcιάς 4 ,,,
"

,
'" 140 n 1.667 152 - Ο

, 871 " " 3.379
Κ. Παλα ι οκώμης 1 , , 38 2.946 " " 4.180 '32 1 " " 11 "4 " " 7.362

Κ. Ηλιοκώμης 4 111 3θ 4 42' 106 10 1.687 '" - Ο - Ο - " 2 .224

~ Κ. Κορμ(στας
, 101 "

, 601 110 " 2.460 '"
, n , 1 1.0 . 000 10.000 19 13 .173

• Κ. Ν . Μηάφρας , 11 , 3 14' "
, 14 11 - Ο - 1 2.000 2.000 , 2.282

ω

" Κ. Συμβολι',ς " III , ,
'" '"

,
" 10 , 19 • 4 "3 38 39 '"

• Κ. Αγγ[στας - Ο
, ." 3θ

, 161 " - Ο - - Ο - " '"
" Κ. κρηνΙδας , 233 " 12 1.066 θ9 38 '" 3θ 3 , ,

" '38 14 187 3.006
Κ. Πρώτης n 187 14 , 3θ " 12 3.055 ,,, - Ο , 38.442 7.688 30 41.742

Δ. Ροδολιβους 4 3θ
, ,

'" n, 1 , , 4 , 1 , 7.697 '" 23 8.442
Κ. Δομ[ρου • 94 14 , 1.186 '" " 4.508 '" - Ο - , 11.500 5.750 34 17.288
Κ. Μ. Σουλ[ου 14 '87 87 " 2.948 "4 " 6.751 '"

, 126 " 33 74.069 2 .245 101 84.553

Δ. Ελευθ/ηολης 14 "3 , ,
'" "

, 38' 52 , , 3 " 1.584 26 102 2.726
Κ. Αμισιανών " "

, • '40 13θ
, 420 87 , 12 ,

" 1.620 19 " 2.675

Κ. ΑντιφιλΙπηων 20 " 4 " 2.003 n, " 1.094 33 12 119 n "1 5.121 " 19' 8.421

Κ. κηπ[ων ,
"

,
Ο Ο - 4 "

,
Ο Ο 10 '" 14 " 191

Κ. Κοκ/χώιιατος " 3" 10 " 1.357 3θ " 1.813 Η3 4 12 3 114 2.590 " 19' 6.134

Κ. Χρυσοι<άστρου ,
"

, , 20 10 ,
" Ll Ο Ο - ,

" " " '"Κ. Ακροηοτάμου 1 , , 4 3" 94 23 3.953 '" Ο Ο - 10 '94 " " 4 .613
Κ. ΓαληΨού 3 , 3 Ο Ο - 3 1.260 420 Ο Ο - " '29 13 23 1.498

Κ. Κάρυανης 1 1 1 4 '" '" 13 333 " 1 , , 12 1" 11 3l 1.453

Ι
Κ. Ορφαν[ου Ο Ο - 1 100 100 Ο Ο - Ο Ο - , 1" "

, ,,,
Κ. Οφρυν[ου ,

"
, ,

'" " 12 1.042 " 1 40 40 194 3.393 " '19 5.032
Κ. Ποδοχωρ[ου ,

"
, 11 1.208 110 " 3.627 101 1 1" "Ο " '" 11 114 5.735

Κ. Γεωργιανής 32 1" , 3 '" 42 19 " , 1 , ,
" 2 .513 26 "3 2.894•

"
Κ. Νικήσιανης 19 " 3 " 1.452 " " 2.685 "

, 12 , 103 3.000 29 '" 7.207
Κ. ΠαλαιοχωρΙου

,
"

,
" 1.784 103 " '" 32 , 3 , 86 1.897 23 144 4.645

Κ. Αυλής 4 19 , 4 " 14 3l '" 30 Ο Ο - Ο Ο - 39 1.003

Κ. Δωματ Ιων " "
, ,

" 12 13 4" " 1 , , 49 '" " 94 1.519

Κ. Μελισ!κομεlου 13 " 3 1 3 3 , 19 3 3 4 1 " 1.308 " " 1.371

Κ. Μεσιάς 12 "
, 3 '" " 11 4" " Ο Ο " 1.281 21 86 2.021

Κ. Μεσοροπής , 29 3 12 1.246 104 33 3.666 111 ,
" 11 " 91' " 109 5.881

Κ. Μουσθένης " '"
, " 2 .112 '" 3l 1.678 94 Ο Ο - " 1.084 " 129 5.021

Κ. Πλατανότοπου
, , , 4 '"

,,. 14 1.823 130 ,
" 4 " 1.921 " 102 4.666

Κ. Σιδηροχωρ[ου 23 "
, 12 4" 40 " '" " 1 , , 86 1.521 l' '" 3.064

Ι:ΥΝΟΛΟ tlEPIOXHΣ: ΜΕΛΕΤΗΙ: '" 3.383 10 '" 28.646 101 ,,, 53.690 93 " '" 10 1.556 178.019 114 2.842 264.389

πηγή. ΑΠΟΥραφή ΕΣΥΕ, 1991

'μμμ~ μtσο μtΥεθος μονάδας
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πίνακας π 15 . Επιδότηση κτηνοτροφίας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανά ΟΤΑ της Π Η (1991)

Πηγη. Απογραφή ΕΣΥΕ, 1991

..
εΠΙΛΕ8ΙΗΕΣ: ΖΩΙΚΕΣ: "'ΝΜΕΣ

1991 ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΟΤΑ

Σ:ΥΝα/ΊΟ ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΟ8ΑΤΑ ΑΙr'OΕΙΔΗ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΟΥ1\ΕΡΙΚΑ

Κ. Άμφ(ηολης 116,60 1,80 48.70 63.80 0,00 2,30
Δ. Αμφ(ηολης Κ. N.M~σoλαKKιάς 425,12 169,20 83,90 166,70 0,00 5,32

Κ. Παλα ιοκώμης 733,64 3,00 294,60 418.00 16,20 1,84

Κ. Ηλιοκώμης 278,40 67.20 42,50 168,70 0,00 0,00

~ Δ. Κορμ [στας
Κ. κορμίοτας 463.30 60,60 60,10 246,00 6,60 90,00

• Κ. Ν •Μπάφρας S2.20 7,20 24,60 2,40 0,00 18.00

"" Κ. Συμβολής 131,38 67.20 37,20 8,20 17,40 1,38

• Κ. Άγγίοτας 63,20 0,00 47,10 16,10 Ο,ΟΟ 0,00

c Δ. Πρώτης Κ. Κρην(δας 343,34 139,80 106,60 86,40 3,00 7,54

Κ. Πρώτης 750.98 90,00 9,50 305,50 0,00 345,98

Δ. Ροδολ(βοuς 159,27 15,60 71,20 0,20 3,00 69,27
Δ. Ροδολ ί βους Κ. Δομ[ρον 729.30 56,40 118,60 450,80 0,00 103,50

Κ. Μ. Σουλ(ου , .107.52 395.40 294,80 675,10 75,60 666,62

Δ. Ελευθ/πολης 217,46 103,80 70,50 25,90 3,00 14,26,. Αμιοιανών 167,58 49,80 54,00 42,00 7,20 14,58

Δ. Ελευθ/πολης
Κ. Αντιφιλίππων 477,59 44,40 200,30 109,40 77,40 46,09

Κ. ΚηπΙων 24,82 21,60 0,00 2,00 0,00 1,22

Κ. Κοκ/χώματος 564,71 217,20 135,70 181,30 7,20 23,31
Κ. Χρυοοκάοτρου 32,65 22,80 2,00 7,40 0,00 0,45

Κ. Ακροποτάμου 436,46 1,20 37,40 395,30 0,00 2,56

Κ. Γαληψού 133,46 5,40 0,00 126,00 0,00 2,06

Δ. Ορφανού
Κ. Κάρυανης 134,33 0,60 98,00 33,30 1,20 1,23

Ι
Κ. Ορφανίου 11,10 0,00 10,00 0,00 0,00 1,10

Κ. Οφρυν(ου 225,44 13,20 53,50 104,20 24,00 30,54
Κ. ΠοδοχωρΙου 619,85 22,20 120,80 362,70 108,00 6,15

Κ. Γεωργιανής 145,22 100,20 12,60 8,60 1,20 22,62• Δ. Παγγαίου Κ. Νικήοιανης 482,70 34,80 145,20 268,50 7,20 27,00
C

Κ. Παλαιοχωρίου 332,87 47,40 178,40 88,20 1,80 17,07

Κ. Αυλής 109,80 11,40 5,60 92,80 0,00 0,00

Κ. Δωματίων 114,59 47,40 6,00 49,70 3,60 7,89

Κ. Μελισ!κομείου 38,57 22,20 0,30 1,90 2,40 11,77

Δ. Πιερέων
Κ. Μεσ ιός 107,53 26,40 21,60 48,00 0,00 11,53

Κ. Μεσοροπής 529,47 17,40 124,60 366,60 12,60 8,27

Κ. Μουσθένης 476,96 88,20 211,20 167,80 0,00 9,76,. Πλατανότοπου 305,29 5,40 89,50 182,30 10,80 17,29,. Σ ιδηροχωρΙου 213,49 53,40 48,00 97,20 1,20 13,69

ΕΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΕ ΜΕΛΕΤ"" 12.256,1.7 2.029,80 2.864,60 5.369,00 390,60 1.602,17.

•
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1. Απόψεις του φυσικού τοπίου

στην περιοχή μελέτης
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2β. Εγκαταστάσεις

αναψυχής στο δασικό

j

]

]

]
σύμπλεγμα

Όρους

Παγγα(ου

2α. Δασικό Χωριό

Παγγαίου

J

ΔIJll'ι.αo1ATIΚH ΕΡΓΑεΤΑ: Δαμσυλάκη 'Ε• ... ΤαμουρΙδου Ε.
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3. Απόψεις από τον ΟLχισμό

Πρώτης

Οιχ(α Κων.Καραμανλή

στην Πρώτη Σερρών

ΔIΠΛαfλTIΚH Ε.ΡΓΑΣΙΑ: Δι.ψουλd'Jtη Ε. , Taμoυp(δoυ Ε.



:IIAP=~APT>IMJ\",-,,,,,-,,,-~I~I~'~'--,,'='K~O~NE::::::&,--,TH:.:.::&,-,,ΠE,,,-P='O~XH~",,-- 193

]

4. Παραδοσιαχά χελύφη

στο Ροδολίβος Σερρών

ΔIΠΛQ1λTIΚH EPrAJ:IA: ΔαμOllλά.ιcη 'Ε. " ΤαμσυρΙδσυ Ε.
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5 .Αγροτ ι κές

δραστηριότητες

στην περιοχή μελέτης

ΔΙΠΛα1ΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δαμουλάκη Έ. 6; ΤαμουρΙδου Ε.
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6. Εξόρυξη στην

περιοχή μελέτης

Απ0χατάσταση

φυσιχού τοπίου

ΔΓ1'ιΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑ&ΙΑ: Δaμoυλάχη 'Ε. 6 ΤαμουρΙδου Ε.
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7α. Η Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας στο Νομό Σερρών
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7β. Ιερός Ναός του

Αγίου Νικολάου

στην Πρώτη

ΔΙ'Λα-fATIΚH ΕΡΓΑΣΊΑ: Δαμουλάκη Ε. & Ταμουρίδου Ε.
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Europe i5 a continent broken up by its relief, fairly srrall plains

alternating with roountains of mediι.ιn height. Despite the high percentage ο!

mountain regions ι the developηent process has taken place in the plains

resultirιg to the deterioration of the fourer. M:>untain areas, throughout

the years, have acquired a hαΈΏgenous profile, characterised by

depopulation, under-eχploitatlonο! land, ecological decline, inadequacy of

investment, developrent of UJ:ba.nisation, enclavement of α::ιuntrΥ districts.

Ow'ing to geological and econcmic pressures, m.:ιuntain districts have often

been at a disadvantage in respect of services and coπrrunications, as well

as of means of mitigating the consequences of isolation and difficult

living conditions.

Up to now, spatial {:Qlicies and planning have regarded rrountain regions as

a special case of rural areas. Nevertheless, their cατplex nature requires

special and suitable consideration, and certain specific measures.

Aα:ording to m:xIeD1 concepts, ''m::>untain areas" constitute a geographical,

environmental, socio-econατιic and anthroPJlcιg-ical entity, in which the

disad'iJantages resulting frαn the cατbination of the altitude and other

natura1 factors have to be considered with regards to the socio-econατιic



constraints, the

deterioration.

spatial disequilibriun and the

"
eπvironπental

Ί
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Ιη this context, the awroach i5 integrated and global: the integratεd one

brings out the relations t:etween diffe.rent aspects, sectors and processes,

and proposes the integration of various intexventions; the global one

considers the nΌuntain as a whole, preserving at the sarre time all its

CΑφlexity and the plurality ο! its di.rrensions.

Ιη this direction, the EU through sι;::ecial policies, prograιπres aoo actions

has launched several atteπpts, airning at:

i. Analysing and planning with great care the develop!ent of the urban

network in fΓOuntain regions

ii. Prαroting land use praetices that preserve landscape diversity,

ma.intain the proctu::tive capability ο! land, ensuring its protection

against darrege frαn natural sources and eπsur:ing a balance between

ιu:ba.η develoι;::πent and .rural needs

iii. Investigating and defining the capacity of roountain regions and

taking steps to guarantee this developrιent

]
iv. Developing in tl"le alpirιe region, concerted planning programnes and

partiC1l1arly in this respect the develoι;::ιrent of transfrontie.r co

opE!L'ation.

Those aims are traced in M::di.terranean Integrated Prcqraιmιes, LElJDER Ι <Ι;

ΙΙ, INl'EFREX.;, VΆIJ:JREN, and other Regulations.

Ιη Greeσe, rrountain areas are often disadvantaged and characterised by the

dαrιination of the primary sector, the fragrrentation of land property, p:ιor

soil, lirnited irrigation, under-productivity of means of proctuction,

degraded pastures, abandorrrent of cultivated land, and other demographic,

social, economic, and ecological problems. The marginalisation of the

mountain regions has been enhanced by 'the actnini.strative ooundaries and by

the lack of social and productive infrasb:ucture. As a result, these areas

have been depopulated due to the rural e.xodus, in particular lacking in

young population.

AgriOJlture, cattle breeding and forestry form the permanent ecorιcmic

foundations in these areas. ce.rtain activities issued lately by CAP (Cαπroη

Agricultural Policy) tried without success to regulate the Greek agrarian
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seetor. The regulatirιg of the agric..ι.ιltural activi ties should exaιni.ne not

sol.ely productivity, but also envirolll't"ental and natural inheritarιce

factors.

Lately, the adopted approach focuses οη the dynamics and the αxnparative

advantage of each lα:::ality. T'rιe developoont prα:ess is based ση local

population and makes efforts fox the active participation of the local

authorities. Ιn this perspective, the future ο! the rural rroιmtain areas

seεms to lie οη ;;π.all and Medium Scale Enterprises. M:::>reover, since the

incorιe from agriculture arιd forestry cannot alorιe provide the residents

with a satisfactory future, tourism aHJ€:ars as a promi.sing alternative. The

local p::pulation SI10uld take advantage ο! the recent trend and the growing

dεmand [οχ alternative and mild fOI:ms of tourism.

Pangecn i5 an historic m:::nmtain, situated in Northern Greece. 1η ancient

tiJres, it was generally known fox its golάηines. D.1e to its 10119 history

arιd its In::)nιments, in 1981 it has been acclaimed Archaeological Site and

Historic Place.

The diversity of the natural enviromιent, the proxirrιity to the sea, the

traditional h.abitations and far:πhouse activities, [o:ι:m its corrparatiνe

actvantage subject to profitable rranagement. Pangeon region is ideal for

recreation, winte.r sport.s and excursions of ecological nature. The ski

pitch arιd ski resort facilities are situated near its highest fJ€'ak "Ma.ti"

(altitude: 1,956 m.).

Άlike roost cooιmtain areas in Greece, Pangeon is characterised by agrarian

based production. The dcmi.nant cultivation is wheat, cotton, arιd tobacco.

Cattle breedirιg is an irιportant economic foundation in the cooιmtainous

rmmicipalities, where there are vast surfaces of grazing. The secondary

sector is underdeνeloped, especially lacking in manufacturirιg enterprises.

The significant forest ecosystern and its rational rrenagement could

contribute to the sustainable deνeloprιent of the rrDιmtain area. Ίhe

continuous dep::pulation is disturbing, especially since the region is in

need ο! young people, in order to deνelop ηeνι and innovative activities. Ιη

order to restrain tha.t exodus the habitations should be enhanced in

infrastructure and soc:ial facilities.
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These traits lead to specific problerrιs tha.t require imnediate corrective

measures closely linked to environrrental issues, to the preservation of the

traditional inlΊeritance, as well as to the conceρt of sustainable

developηent.

The corrective nJeasures couldn' t possibly be efficient if an integrated and

global aι:Proach isn' t adopted. The present adninistrative division ο! the

iOCIuntain area into two different Prefectures (Prefecture ο! Central

Macedonia, Prefecture ο! E'astern Macedonia & Thrace) ι doesn' t allow such an

awroach. The.refore, the i.nstitution of an "Single Agent of Manage.nent and

Develoι:roent" of ΠΌuntain regions ar:ρears to be a necessity. That Sing'le

Agent could deal with the greater area of the nυuntain, its vital space and

problems, airning at proνiding the local population with a promising

solution. Its contrib..Jtion would be decisive ση infonning ση the latest

evolutions in the EU, educating ση technological innovations, erιcouraging

particiρation in co--operation networks, prese.rving the traditional style

and the local popular art, ard finally creating and proιrotirιg the touristic

profile of Pangeon.


