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Περίληψη 

Η παρούσα διατριβή πραγµατεύεται το ζήτηµα της θέσης, των σχέσεων και της 

προοπτικής της κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε τον ορεινό χώρο υπό το πρίσµα της 

εδαφικής προσέγγισης. Η ορεινή εκτατική κτηνοτροφία θεωρήθηκε ως απαρχαιωµένη 

παραγωγική δραστηριότητα µη ανταποκρινόµενη στις ποσοτικές επιδόσεις και 

οργανωτικές προδιαγραφές του εντατικού αγροτικού µοντέλου. Υποτιµήθηκε η 

συµβολή της στην ταυτότητα και ποιότητα των προϊόντων της, στη διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος και στην κατοίκηση των ορεινών  κοινοτήτων.  

Το διαγνωστικό του παραγωγικού συστήµατος ανέδειξε την συµπληρωµατικότητα των 

εννοιών της «αγροτικής εκµετάλλευσης» και του «νοικοκυριού» ως προς την 

παραγωγική οργάνωση και τους εδαφικούς δεσµούς της οικογενειακής κτηνοτροφίας. 

Αποδεικνύεται ότι η κοινωνική και οικονοµική βιωσιµότητα µιας ορεινής περιοχής 

είναι συνυφασµένη µε τη συνέργεια αγροτικής δραστηριότητας και 

πολυδραστηριότητας των νοικοκυριών, τη συλλογική αξιοποίηση των κοινών πόρων 

και τη διακριτότητα των παραγόµενων προϊόντων.  

Η προτεινόµενη µεθοδολογία προσέγγισης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας των 

ορεινών περιοχών αναδεικνύει τον σηµαντικό εδαφικό ρόλο της και συµβάλλει στην 

επιχειρησιακή και αποτελεσµατική ένταξή της σ’ ένα στρατηγικό σχέδιο εδαφικής 

ανάπτυξης. 
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Summary 

This thesis addresses the issue of the position, relationships and the perspective of 
livestock farming in the mountainous area in the light of the territorial approach. The 
mountainous extensive livestock farming considered as obsolete productive activity not 
correspond the quantitative performance and organizational specifications of the 
intensive farming model. Its contribution was devalued to the identity and quality of its 
products, the management of the natural environment and habitation of mountainous 
communities. 
The diagnostic of the productive system has highlighted the complementarity of the 
concepts of “agricultural exploitation” and “household” as to the productive 
organization and the territorial links of family livestock farming. It turns out that the 
social and economic viability of a mountainous area is interwoven with the synergy of 
rural activity and multi-activity of farming households, the collective exploitation of 
common resources and the distinctness of produced products. 
The proposed methodology approach for the livestock farming in the mountainous areas 
reveals its important territorial role and contributes to its operational and efficient 
integration in a strategic territorial development project 
 

Keywords: 

Territorial development, mountainous area, extensive productive system, sustainability 
distinctness 
 
 

Résumé 

Cette thèse aborde la question de la position, des relations et des perspectives de 
l'élevage dans la zone montagneuse tenant en compte de l'approche territoriale. 
L'agriculture extensive montagneuse est considérée comme activité productive 
archaïque incompatible avec les performances quantitatives et cahiers de charges 
organisationnelles du modèle intensive de l'agriculture. Il a été sous-estimé sa 
contribution à l'identité et la qualité de ses produits, à la gestion de l'environnement 
naturel et à l'habitation des communautés de montagne. 
Le diagnostic du système productif a mis en évidence la complémentarité des concepts 
de l’«exploitation rurale» et du «ménage» en termes d'organisation productive et des 
ancrages territoriaux de l'élevage familiale. Il s'avère que la viabilité sociale et 
économique d'une zone montagneuse est intimement liée à la synergie de l’activité 
rurale et de la multi-activité des ménages, la mise en valeur collective des ressources 
communes et la distinction des produits. 
La méthodologie d'approche proposée de l’activité d'élevage dans les zones 
montagneuses souligne son rôle territorial important et elle contribue à l’intégration 
opérationnelle et efficace de l’activité d’élevage dans un plan stratégique du 
développement territorial. 
 
Mots-clés: 

Développement territorial, zone montagneuse, système extensive, durabilité distinction
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στον προβληµατισµό για την εδαφική ανάπτυξη 

περιοχών της υπαίθρου και εστιάζει στις ορεινές περιοχές µε βάση την διεθνή και 

κυρίως την ελληνική πραγµατικότητα. Οι ορεινές περιοχές προσεγγίζονται ως τµήµατα 

της υπαίθρου, τα οποία, παρόλο που έχασαν το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού τους, 

διατηρούν ικανό ανθρώπινο δυναµικό και σηµαντικό υλικό, φυσικό, άυλο πλούτο, ο 

οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Η ύπαρξη 

αυτών των πόρων σε συνδυασµό µε τις έντονες αλλαγές που διαδραµατίζονται σε 

οικονοµικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο τα τελευταία έτη διαµορφώνουν ένα 

πρωτόγνωρο πολιτικό-οικονοµικό περιβάλλον, που επηρεάζει την οργάνωση του χώρου 

και τις προοπτικές του και προσδιορίζει την σχέση της υπαίθρου και ιδιαίτερα των 

ορεινών περιοχών µε το εξωτερικό περιβάλλον τους (αγορά, πόλη και κράτος).  

Το νέο πλαίσιο το οποίο αναπτύσσεται ευνοεί την εµφάνιση πολλών λειτουργιών 

(παραγωγική, τουριστική, ψυχαγωγική, περιβαλλοντική, κατοίκηση) και ενισχύει την 

ανάδυση εδαφικών περιοχών (territoire) στην ύπαιθρο δηµιουργώντας δυναµικές ικανές 

να απαντήσουν στην κρίση του φορντικού µοντέλου ανάπτυξης (Benko et Lipietz 1992, 

Pecqueur 2006, Courlet 2008). Η πολυλειτουργικότητα (Molland A., 2002, Belletti G et 

al. 2003, Γιαννάκης Ηλ., 2011), που εµφανίζει ή µπορεί να εµφανίσει η ύπαιθρος, 

στηρίζεται στην αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και διαβίωσης µε αυξανόµενους 

ρυθµούς προς την ποιότητα, τη φύση και τις τοπικές αγροτικές αξίες (Allaire G. et al. 

1996, Allaire G. 2011) και συµβάλλει άµεσα στη διαφοροποίηση των τοπικών 

οικονοµιών της υπαίθρου (Pecqueur 2006). Σύµφωνα µε τα παραπάνω η δυνατότητα 

µιας περιοχής να δοµηθεί ως εδαφική περιοχή εξαρτάται από την ικανότητα των 

τοπικών κοινωνιών να οργανωθούν, να αναπτύξουν συνεργασίες και συνεργίες µεταξύ 

των δρώντων και να ελέγξουν τις σχέσεις µε τον χώρο τους αλλά και τις διαδικασίες 

αξιοποίησης των πόρων τους δηµιουργώντας νέες προοπτικές (Γούσιος ∆. 2013, 

Campagne P. Pecqueur B., 2012). 

Το πέρασµα από τη δηµόσια πολιτική δράση στη δηµόσια χωρική δράση (Γούσιος, 

2008) προσδιορίζει το νέο πλαίσιο πολιτικών (χωροταξικών και αναπτυξιακών) και 

δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς και δρώντες (τοπική κοινωνία) να 

σχεδιάσουν την ανάπτυξη της περιοχής τους. Στο νέο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης 

αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέες µορφές εταιρικότητας και 
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διακυβέρνησης µε την κινητοποίηση φορέων και δρώντων του δηµόσιου, 

συνεταιριστικού και ιδιωτικού τοµέα στο εσωτερικό µιας περιοχής (Γούσιος ∆., 2013) 

που θα επιτρέψουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή και άρα σχεδιασµό της ανάπτυξής της µε 

τον αρτιότερο τρόπο. 

Εποµένως µια περιοχή αποτελεί το χώρο, όπου α) εφαρµόζεται η κλασσική πολιτική 

ανάπτυξη φυσικών υποδοµών και β) αναπτύσσονται δικτυώσεις και νέες µορφές 

οργάνωσης, ενισχύοντας έτσι την εδαφική διακυβέρνηση και συνοχή. 

Η εδαφική ανάπτυξη ως εναλλακτικό πρότυπο ανάπτυξης ιδιαίτερα προσαρµόσιµου σε 

«καθυστερηµένες» περιοχές (Campagne P., Pecqueur B., 2009) πέραν των παραπάνω 

προϋποθέσεων, οι οποίες αποτελούν τους εξωγενείς παράγοντες, βασίζεται σε ορισµένα 

χαρακτηριστικά εντός της περιοχής, τα οποία θα κινητοποιήσει ταυτόχρονα, όπως: 

� ύπαρξη φυσικών πόρων, που δεν έχουν καταστραφεί και µπορούν να αξιοποιηθούν. 

Μια περιοχή παρόλη την υπερεκµετάλλευση -υποεκµετάλλευση των φυσικών 

πόρων της (βοσκοτόπων, δασών, οικοτόπων, κ.ά), παρουσιάζει µια περιβαλλοντική 

πραγµατικότητα, που µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανάπτυξη µετά από 

ορθολογικές παρεµβάσεις – περιβαλλοντική διάσταση, 

� ύπαρξη ενός ικανοποιητικού κοινωνικού ιστού και κοινωνικής συνοχής. Η τοπική 

κοινωνία, διατηρώντας ζωντανή την πολιτισµική κληρονοµιά (παράδοση, ήθη και 

έθιµα) αξιοποιώντας γνώσεις και τεχνογνωσίες, που προήλθαν από παραδοσιακές 

δραστηριότητες και σχέσεις, καθώς και τις σχέσεις µε τους αποδήµους της, δείχνει 

τη συνοχή της µέσα από συλλογικότητες (τυπικής -άτυπης µορφής) που 

αναπτύσσει καθώς και από τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τους πόρους της 

περιοχής της – κοινωνική διάσταση, 

� ύπαρξη παραγωγικών µονάδων, οι οποίες παρουσιάζουν ποικίλες στρατηγικές και 

παραγωγικούς προσανατολισµούς. Οι παραγωγικές µονάδες έχοντας οριοθετήσει το 

χώρο δράσης τους και προσδιορίσει τη θέση τους µέσα στο παραγωγικό σύστηµα 

δύνανται να συµβάλλουν στη συνοχή του, στη βέλτιστη λειτουργία και οργάνωσή 

του. Επιπλέον η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αποτελεί παράγοντα σηµαντικό, η 

ποιότητα των οποίων οφείλεται στην αξιοποίηση συγκεκριµένων φυσικών 

χαρακτηριστικών (εδάφους, κλίµατος, χλωρίδας, κ.ά) και είναι αναγνωρίσιµη µέσω 

φήµης ή και µέσω διαδικασίας πιστοποίησης – οικονοµική διάσταση. 

 

Μια περιοχή, η οποία δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη διοικητική ενότητα, όταν ικανοποιεί 

τους παραπάνω εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες (χαρακτηριστικά), είναι δυνατό 
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να εξασφαλίσει εδαφική ανταγωνιστικότητα βασιζόµενη στην ανάδειξη ενός συνόλου 

«αρχέγονων» τοπικών προϊόντων και τη µετατροπή τους σε εδαφικούς πόρους (Colletis 

G., Pecqueur B., 1993, Torre A., 2002, Gumuchian Η. Pecqueur Β., 2007). Η 

«εδαφικοποίηση» (territorialisation) αποτελεί διαδικασία που ξεπερνά την 

µονοδιάστατη και κλασσική οικονοµική αξιοποίηση των τοπικών πόρων (Duquenne 

ΜΝ, Woillez Μ., 2009) µε αποτέλεσµα να συµβάλλει στη δηµιουργία εδαφικής 

προσόδου για την τοπική οικονοµία. Πραγµατικά η διαδικασία αυτή οδηγεί σε «ένα 

κοινωνικά κατασκευασµένο σύνολο το οποίο ευνοεί τη βελτίωση της ατοµικής και 

συλλογικής ευηµερίας» (Louargant S. & Bensahel L., 2007 : 191).  

Η ισχυρή άρθρωση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µε το περιβάλλον, την 

κοινωνία και την ποιότητα των προϊόντων του αποτυπώνει το πρότυπο της εδαφικής 

ανάπτυξης και αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη δηµιουργία –ανάδυση 

εδαφικής περιοχής. 

 

Οι ελληνικές ορεινές περιοχές µετά τη µεγάλη πληθυσµιακή έξοδο που γνώρισαν την 

περίοδο 1948-1965, και την επακόλουθη αποδιοργάνωση των συστηµάτων διαχείρισης 

και παραγωγής, αξιολογούµενες µε το ισχύον οικονοµικό µοντέλο –«παραγωγίστικη 

προσέγγιση» (Woods M., 2011)- βρίσκονται στο «περιθώριο» για την ελληνική 

οικονοµία. Αντίθετα η προσέγγιση της υπαίθρου υπό το πρίσµα της εδαφικής 

ανάπτυξης αξιοδοτεί εκ νέου τις ορεινές περιοχές, δίνοντας σε αυτές την αρµόζουσα 

«θέση» στον εθνικό χώρο και οικονοµία, ιδιαίτερα αυτές που έχουν έστω και 

στοιχειώδη κύτταρα κοινωνικού και παραγωγικού ιστού. 

Η εκτατική κτηνοτροφία ως κυρίαρχη δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές στο πλαίσιο 

του φορντικού µοντέλου ανάπτυξης αξιολογείται ως οριακή δραστηριότητα και ως µη 

ανταγωνιστική. Η κλαδική προσέγγιση της εκτατικής κτηνοτροφίας την αξιολογεί σε 

επίπεδα εκσυγχρονισµού ως µη βιώσιµη οικονοµικά δραστηριότητα και ως εκ τούτου 

δεν τη λαµβάνει υπόψη της παρά αρνητικά στο σχεδιασµό πολιτικών µε αποτέλεσµα οι 

ορεινές περιοχές –κύριος χώρος άσκησης της εκτατικής κτηνοτροφίας- να µην 

συµπεριλαµβάνονται στον αναπτυξιακό σχεδιασµό παρά ως χώροι κατανάλωσης. 

Στις ορεινές περιοχές η εκτατική κτηνοτροφία διέθετε και διαθέτει ισχυρές σχέσεις  µε 

το χώρο µέσω της αξιοποίησης και διαχείρισης των υφιστάµενων εκεί κοινών αγαθών, 

διατηρώντας µια σηµαντική θέση και ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών, ειδικά 

στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης. Εποµένως η θέση της εκτατικής κτηνοτροφίας 

στις ορεινές περιοχές στο εθνικό οικονοµικό σύστηµα θα πρέπει να επανεξεταστεί και 
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να επαναπροσεγγιστεί µεθοδολογικά, λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο της στη διατήρηση 

του τοπικού παραγωγικού συστήµατος καθώς και τις νέες προοπτικές που διανοίγονται 

για τις περιοχές της υπαίθρου στο πλαίσιο πάντα της εδαφικής ανάπτυξης 

 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το κεντρικό ζητούµενο –αντικείµενο διαπραγµάτευσης- στην παρούσα εργασία αφορά 

τις σχέσεις της κτηνοτροφίας µε το χώρο ειδικά στις ορεινές περιοχές, σχέσεις που 

διερευνώνται υπό το πρίσµα της εδαφικής προσέγγισης της κτηνοτροφίας. 

Εµβαθύνοντας στην έρευνα σηµειώνεται ότι το ενδιαφέρον της εργασίας εστιάζεται 

στην ικανότητα της εκτατικής κτηνοτροφίας να διατηρήσει «ζωντανή» από άποψη 

ανθρώπινου δυναµικού αλλά και δραστηριότητας, µια ορεινή «προβληµατική» κατά τους 

ορισµούς περιοχή δρώντας µέσα στο πλαίσιο του υφιστάµενου οικονοµικού µοντέλου 

ανάπτυξης, και αξιοποιώντας τις σηµαντικές σχέσεις που διατηρεί µε το φυσικό 

περιβάλλον, την τοπική οικονοµία και κοινωνία και τον τοπικό πολιτισµό. Τίθεται λοιπόν 

το ερώτηµα, αν αποτελεί ικανό µοντέλο παραγωγικού συστήµατος, ώστε να απαντήσει 

στις ανάγκες –προοπτικές της εδαφικής ανάπτυξης, ερώτηµα που εκτείνεται και στο 

θέµα της µέχρι σήµερα προσέγγισης της οικογενειακής κτηνοτροφίας, η οποία 

παραµένει στην Ελλάδα εγκλωβισµένη σε µια κλαδική, αφαιρετική προσέγγιση, 

αποκρύπτοντας την σηµαντική χωρική της διάσταση. Ο αφαιρετικός αυτός 

εγκλωβισµός δηµιουργεί πρόβληµα εποµένως σε κάθε προσπάθεια σύνδεσης της 

κλαδικής ανάπτυξης µε την εδαφική ανάπτυξη, της αγροτικής ανάπτυξης µε την 

ανάπτυξη της υπαίθρου. 

 

Εποµένως στόχος είναι να διερευνηθεί, αν και σε ποιό βαθµό «η οικογενειακή εκτατική 

ορεινή κτηνοτροφία προσεγγιζόµενη ως εδαφική δραστηριότητα µε σχέσεις και ρόλους, 

που ξεπερνούν όσα η κλαδική προσέγγιση της προσδίδει και καλύπτουν επίσης τον 

κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα, είναι δυνατόν να αποτελέσει έναν από τους 

«ιδιότυπους» πόρους µιας οποιασδήποτε εδαφικής περιοχής, ώστε κατά τρόπο αµοιβαίο 

να επωφεληθεί η ίδια αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία των παραγωγών της χωρίς την 

ανάγκη να περάσει στην εντατικοποίηση, και να συµβάλλει στην χωρική και αειφόρο 

ανάπτυξη». 

 

Αυτή η εδαφική προσέγγιση της ορεινής κτηνοτροφίας φαίνεται βασιζόµενη στις 

πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις, ότι είναι δυνατόν να συνεισφέρει σε µια γενικότερη 
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διερεύνηση της οργάνωσης της εκµετάλλευσης, της «ιδιοτυποποίησης» (Colletis G et 

Pecqueur B.,1993, Colletis G, Gilly etc, 1999, Colletis G. Pecqueur B., (2004), 

Duquenne MN., Woillez M., 2009, Γούσιος ∆., 2013)
1
 τόσο των τοπικών πόρων όσο 

και των εδαφικών µικρο-περιοχών της υπαίθρου. Η εκτατική κτηνοτροφία, όπως ήδη 

τονίστηκε, χαρακτηρίζεται λόγω της εκτατικότητας του ίδιου του παραγωγικού 

συστήµατος από ισχυρές σχέσεις µε το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και 

οικονοµία, καθώς και µε τον τοπικό πολιτισµό. Από την άλλη οργανώνεται και 

αναπτύσσεται σ’ ένα χώρο όπως ο ελληνικός ορεινός χώρος, ο οποίος διαθέτει ένα 

αξιόλογο και ισχυρό συµβολισµό για την ελληνική κοινωνία λόγω της ιστορίας, της 

καταγωγής ενός σηµαντικού και πρόσφατα σχετικά εγκατεστηµένου στις πόλεις 

τµήµατος αυτής της κοινωνίας. 

Εποµένως είναι απαραίτητο να καταδειχθεί, αν µια χωρική στρατηγική για την εκτατική 

κτηνοτροφία στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης µπορεί να συνεισφέρει αµοιβαία στις 

δύο πλευρές µέσω µιας εδαφικής ανταγωνιστικότητας η οποία θα επιτρέψει 

δραστηριότητες, βιώσιµες και αειφορικές. Σ’ αυτή την περίπτωση καθοριστικό ρόλο 

διαδραµατίζει η εξέλιξη της διακυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό των ορεινών περιοχών 

όσο και µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοικητικής οργάνωσης. 

Βασικό µέληµα της παρούσας έρευνας αποτελεί η συµβολή στην οικοδόµηση µιας 

ολοκληρωµένης προσέγγισης των σχέσεων «αγροτικής δραστηριότητας» και 

«εδαφικών περιοχών». Πιο συγκεκριµένα µε τα ζητήµατα, που θέτει και τις µεθόδους 

που χρησιµοποιεί, επιδιώκει να συνεισφέρει στη γνώση, στη διαχείριση, στον 

σχεδιασµό και στην διαβούλευση ζητηµάτων, που συνδέουν τη δραστηριότητα µε το 

χώρο και τους πόρους του σε διαφορετικές κλίµακες. 

Επιπλέον διερευνά µε τις µεθόδους που προτείνει την εδαφική διάσταση των 

συστηµάτων παραγωγής στο εσωτερικό εδαφικών ορεινών περιοχών. Η οικογενειακή 

αγροτική εκµετάλλευση προσεγγίζεται εδώ µε δύο τρόπους : ως παραγωγική µονάδα 

της τοπικής κοινωνίας και ως οικονοµική µονάδα και οντότητα διαχείρισης, 

θεωρούµενη ότι αποτελεί µορφή οργάνωσης και ταυτόχρονα χρήση-αξιοποίηση του 

χώρου και των συστηµάτων παραγωγής. 

 

                                                 
1
 Σύµφωνα µε τους Angeon V. et Rieutort L. (2006, p 240) «Ιδιότυπος πόρος» είναι ο µη 

αναπαραγώγιµος και ο µη µεταφερόµενος, ο εγγενής πόρος σε µια εδαφική περιοχή  

    Κατά τους Colletis G., Pecqueur B, (2004) και Courlet C., Pecqueur B., (1996) ιδιότυποι 

πόροι είναι αυτοί που επιτρέπουν µια αειφόρο διαφοροποίηση, διότι είναι µοναδικοί και 

ξεφεύγουν εν µέρει από τον ανταγωνισµό τη αγοράς.  
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Στο πλαίσιο αυτών των δυναµικών εξελίξεων και πρωτόγνωρων µετασχηµατισµών για 

την ύπαιθρο η ερευνητική εργασία επιδιώκει τη συστηµατική µελέτη του βασικού 

πόρου των ορεινών περιοχών του παραδοσιακού εκτατικού κτηνοτροφικού 

συστήµατος. Το εκτατικό κτηνοτροφικό σύστηµα στις ορεινές περιοχές, παρά τη 

µείωση των παραγωγικών µονάδων και του ανθρώπινου δυναµικού γενικότερα, 

διαθέτει παράγοντες, όπως σύστηµα βόσκησης, κοινωνικές δοµές αλλά και 

παραδοσιακές τεχνικές και τεχνογνωσίες που έχουν κληρονοµηθεί, και οι οποίες 

συµβάλλουν στη διατήρηση όλων των µορφών εκµετάλλευσης και ιδιαίτερα των πολύ 

µικρών σε µέγεθος –οριακών εκµεταλλεύσεων. Η δυνατότητα συνέχισης της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας για όλες τις παραγωγικές µονάδες, ακόµη και για αυτές 

οριακού µεγέθους, βασίζεται στην αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας και στις µορφές 

συλλογικότητας που αναπτύσσονται. 

Η τοπική κοινωνία κινητοποιώντας αρχές, όπως αυτή της αλληλεγγύης και της 

αλληλοβοήθειας, προς όφελος µιας συνεργασίας υπέρ των οριακών εκµεταλλεύσεων 

συνεισφέρει τόσο στη µη περιθωριοποίησή τους, όσο και στη συνοχή της τοπικής 

κοινωνίας των κτηνοτρόφων. Τέλος, αυτή η συνεργασία αποβλέπει στην βέλτιστη 

αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού και του χώρου µέσω ποικίλων µορφών, οι οποίες 

καλύπτουν όλο το φάσµα της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της οργάνωσης των 

δραστηριοτήτων στο χώρο και στο χρόνο.  

Η προσέγγιση της δυναµικής του τοπικού παραγωγικού κτηνοτροφικού συστήµατος, 

λαµβάνοντας υπόψη την κοινωνικότητα του συστήµατος και τη συλλογικότητα στην 

οργάνωση των πρακτικών και στις σχέσεις µεταξύ των εκµεταλλεύσεων επιδιώκεται 

µέσω µιας ισορροπηµένης διάγνωσης –µελέτης α) της παραγωγικής µονάδας, η οποία 

λειτουργεί εξατοµικευµένα µε βάση την οικογενειακή στρατηγική, και β) της µικρής 

κοινωνίας των κτηνοτρόφων, η οποία δραστηριοποιείται µε βάση τις συλλογικές 

πρακτικές, που επιβάλλουν η οργάνωση του παραγωγικού συστήµατος και οι 

κοινωνικές σχέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι πέρα από την κλασική ανίχνευση της κάθε 

εκµετάλλευσης και της κατηγοριοποίησής της µε βάση τα (παραγωγικά, δηµογραφικά, 

οικονοµικά, κ.ά) χαρακτηριστικά της είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν τόσο οι 

σχέσεις µεταξύ των εκµεταλλεύσεων όσο και η θέση τους στο χωρο-χρονικό σύστηµα 

οργάνωσης της παραγωγής έτσι, ώστε να αναδεικνύεται η ύπαρξη αυτών των 

πολλαπλών σχέσεων, οι οποίες αποτελούν το υπόβαθρο για τη δηµιουργία µιας 

πραγµατικής «σχεσιακής γειτνίασης» (proximité relationnelle) (Grossetti Μ, 1998, 

Filippi Μ, Grossetti Μ., 2004) 
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Για να απαντηθεί ο κεντρικός προβληµατισµός, η παρούσα έρευνα ξεκινά από τη 

διερεύνηση της λειτουργίας και οργάνωσης της αγροτικής εκµετάλλευσης ως 

παραγωγικής µονάδας αλλά και ως 

οικογενειακή παραγωγικής µονάδας 

(νοικοκυριό) (Ανθοπούλου Θ., 

Γούσιος ∆., 2007) και τη θέση της 

κτηνοτροφικής οικογένειας στο 

εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας, 

που είναι η µονάδα του παραγωγικού 

συστήµατος, και περνά στην 

ανάδειξη της σχέσης του παραγωγικού συστήµατος µε τους πόρους (φυσικούς, 

πολιτιστικούς, κ.ά) –κοινά αγαθά της περιοχής, και τον τρόπο αξιοποίησής τους, για να 

µπορέσει να διαγνώσει το δυναµικό, που µπορεί να συµβάλλει στην ενεργοποίηση της 

εκτατικής κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης σε µια ορεινή περιοχή. 

 

Η παραπάνω διερευνητική διαδικασία µας επιτρέπει την ανάδειξη της πολυπλοκότητας 

του τοπικού παραγωγικού συστήµατος, τις σχέσεις εξάρτησης και τη σηµαντικότητα 

του εκτατικού κτηνοτροφικού παραγωγικού συστήµατος σχετικά µε την προώθηση µιας 

αποτελεσµατικής εδαφικής ανταγωνιστικότητας για τις εκ των προτέρων µειονεκτικές 

ορεινές περιοχές. Επιπλέον διαπιστώνονται οι επιπτώσεις των εφαρµοζόµενων 

πολιτικών αλλά και η δυνατότητα ιδιοτυποποίησης των πόρων της περιοχής. 

 

 

 

 

Εδαφική περιοχή-υπόβαθρο 

 

Εκµεταλλεύσεις 

κτηνοτροφικό 
σύστηµα (εκτατικό) 

Ποιές είναι οι 
επιπτώσεις των 
πολιτικών της υπαίθρου 
στο παραγωγικό 
σύστηµα 

Ποιά είναι η σχέση του 
παραγωγικού συστήµατος 
µε τη φυσική και 
πολιτιστική κληρονοµιά 
της κοινότητας 

 

Ποιά είναι η θέση της 
κτηνοτροφικής 
οικογένειας στο 
εσωτερικό της τοπικής 
κοινωνίας 
 

Ποιούς πόρους ελέγχει 
και µπορεί να 
ιδιοτυποποιήσει  η 
εδαφική περιοχή µέσω 
των ΕΚΠΣ 
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Για να διερευνηθεί, αν το εκτατικό κτηνοτροφικό παραγωγικό σύστηµα (ΕΚΠΣ) 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εδαφικής ανάπτυξης ορεινής περιοχής, 

σχηµατοποιήθηκαν τρεις κύριες υποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στη λειτουργία της 

εκτατικής κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές και τις σχέσεις της µε το χώρο.  

α. τα εκτατικά κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήµατα παρουσιάζουν όλες εκείνες τις 

προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ταυτότητα των παραγόµενων 

προϊόντων τους 

∆ιερεύνηση της οικογενειακής εκτατικής ορεινής κτηνοτροφίας προσεγγιζόµενη ως 

χωρική δραστηριότητα µε σχέσεις και ρόλους που ξεπερνούν όσα η κλαδική 

προσέγγιση της προσδίδει, και καλύπτουν επίσης τον κοινωνικό και πολιτιστικό 

τοµέα. Η οικογενειακή εκτατική ορεινή κτηνοτροφία είναι δυνατόν να αποτελέσει 

έναν από τους «ιδιότυπους» πόρους µιας εδαφικής περιοχής, εστιάζοντας στην 

ποιότητα και την ταυτότητα των παραγόµενων υλικών προϊόντων, ώστε κατά τρόπο 

αµοιβαίο να επωφεληθεί και η ίδια αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία των 

παραγωγών της χωρίς την ανάγκη να περάσει στην εντατικοποίηση, και να 

συµβάλλει στην χωρική και αειφόρο ανάπτυξη. 

β. τα εκτατικά κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήµατα διαχειρίζονται αειφορικά τη σχέση 

της κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά 

Η χωρική προσέγγιση της ορεινής κτηνοτροφίας φαίνεται βασιζόµενη στις 

πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις, ότι είναι δυνατόν να συνεισφέρει σε µια 

γενικότερη διερεύνηση της ιδιοτυποποίησης τόσο των τοπικών πόρων όσο και των 

εδαφικών µικρο-περιοχών της υπαίθρου. Η εκτατική κτηνοτροφία χαρακτηρίζεται 

από ισχυρές σχέσεις µε το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και οικονοµία, 

καθώς και µε τον τοπικό πολιτισµό. Επιπλέον οργανώνεται και αναπτύσσεται σ’ ένα 

χώρο όπως ο ελληνικός ορεινός χώρος, ο οποίος διαθέτει έναν αξιόλογο και 

ενισχυόµενο συµβολισµό για την ελληνική κοινωνία λόγω της ιστορίας, της 

καταγωγής ενός σηµαντικού και πρόσφατα σχετικά εγκατεστηµένου στις πόλεις 

τµήµατος αυτής της κοινωνίας. 

γ. τα εκτατικά κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήµατα ενισχύουν την εδαφικοποίηση της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας λόγω των δεσµών µε την κοινωνία και το χώρο. Οι 

δεσµοί αυτοί αναδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικής «σχεσιακής γειτνίασης» 

(Pecqueur B, Zimmerman JB, 2004), η οποία διευκολύνει την οργάνωση της 

τυπικής διακυβέρνησης. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

Εισαγωγή 

 9

Η χωρικοποίηση της ορεινής εκτατικής κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της εδαφικής 

ανάπτυξης λόγω των δεσµών µε την κοινωνία και το χώρο συµβάλλει στην 

δηµιουργία διακριτότητας και άρα αναγνωρισιµότητας των παραγόµενων υλικών 

προϊόντων επιτρέποντας την ανάδειξη βιώσιµων και αειφόρων δραστηριοτήτων 

στην εδαφική περιοχή. Καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να 

διαδραµατίζει η ύπαρξη διακυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό των ορεινών περιοχών 

όσο και µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοικητικής οργάνωσης.  

 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα προσεγγίζεται σε σχέση µε τις διάφορες λειτουργίες 

παλιές και νέες που δυνητικά µπορεί να αναπτύξει µια µικρή εδαφική περιοχή της 

υπαίθρου. Η εργασία αναζητά τις νέες διαστάσεις της κτηνοτροφίας σε σχέση µε τον 

ρόλο της ως χωρο-οικονοµική δραστηριότητα στην ανάδειξη των εδαφικών πόρων για 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, στην υποστήριξη τοπικών αγροτικών σχεδίων αλλά 

και οποιουδήποτε άλλου συλλογικού κοινωνικού σχεδίου, στο οποίο εµπλέκονται 

δραστηριότητες των κτηνοτρόφων. 

Η εκτατική κτηνοτροφία  µε τους ισχυρούς (εγγενείς) δεσµούς µε το χώρο και τους 

πόρους του (φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, τεχνογνωσίες, κ.ά) συµβάλλει άµεσα 

και δυναµικά στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας και της δυναµικής αυτών των 

ορεινών αγροτικών περιοχών, και εποµένως και στην επεξεργασία και εφαρµογή 

σχετικών σχεδίων εδαφικής ανάπτυξης. 

Η ολοκληρωµένη και εδαφική προσέγγιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας οφείλει 

να ξεπεράσει µια ενδογενή αδυναµία που συναντάται στην Ελλάδα στο επίπεδο του 

Τα ΕΚΠΣ των 

ορεινών περιοχών  

ανταποκρίνονται  

στις απαιτήσεις της 

εδαφικής 

ανάπτυξης των 

περιοχών τους  

 

Εκµεταλλεύσεις 

κτηνοτροφικό 
σύστηµα (εκτατικό) 

 
Εδαφική περιοχή-υπόβαθρο 

 

τα ΕΚΠΣ εξασφαλίζουν την ποιότητα 
και την ταυτότητα των παραγόµενων 
προϊόντων τους 

τα ΕΚΠΣ διαχειρίζονται αειφορικά 
τη σχέση της κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας µε τη φυσική και 
πολιτιστική κληρονοµιά 

τα ΕΚΠΣ ενισχύουν την 
εδαφικοποίηση των δραστηριοτήτων 
τους µέσω ισχυρών  δεσµών µε την 
κοινωνία και το χώρο 
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σχεδιασµού και εφαρµογής χωροταξικών και αναπτυξιακών πολιτικών για την ύπαιθρο, 

κυρίως τον ορεινό χώρο, η οποία αφορά την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 

σύνδεση µιας µέχρι σήµερα θεωρούµενης στενά κλαδικής δραστηριότητας, όπως της 

κτηνοτροφίας µε τους υπόλοιπους πόρους µιας εδαφικής περιοχής ενόψει της 

βελτίωσης των µέτρων του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ (2014-2020) η οποία αφορά την 

ανάπτυξη της υπαίθρου και επιβάλλει την βαθιά γνώση της άρθρωσης διαφόρων 

χωρικών επιπέδων και διαφόρων εµπλεκόµενων φορέων και δρώντων. 

 

Έχοντας ως στόχο την προώθηση αυτής της προβληµατικής της έρευνας επιλέχθηκε η 

διερεύνηση µιας ορεινής εδαφικής περιοχής αποσκοπώντας στη διάγνωση της 

φυσιογνωµίας και της κατάστασης του παραγωγικού συστήµατος στο εσωτερικό της 

και πιο συγκεκριµένα των σχέσεών του µε το χώρο καθώς και της δυνατότητάς του να 

συµβάλλει ως πόρος σε µια διαδικασία εδαφικής ανάπτυξης.  

Για την επίτευξη αυτών των διερευνήσεων πέρα από την επεξεργασία και ανάλυση των 

δευτερογενών πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τη 

χρονοβόρο και επίπονη ποιοτική µέθοδο της επιτόπιας έρευνας, η οποία συνέβαλλε 

ουσιαστικά στην κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας του όλου παραγωγικού 

συστήµατος, τη δηµιουργία και απαραίτητη επεξεργασία της βάσης δεδοµένων µε το 

σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών, που συλλέχθηκαν σε επίπεδο 

αγροτικής εκµετάλλευσης ανά οικισµό. Λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο όγκο 

δεδοµένων που συλλέχτηκε, η µέθοδος BERTIN, γνωστή µέθοδος ιεράρχισης µέσω 

γραφικής και οπτικής παρατήρησης (Bertin J, 1977), εφαρµόστηκε στο σύνολο των 

1184 εκµεταλλεύσεων της περιοχής. Επέτρεψε τη δηµιουργία σύνθετων 

οµαδοποιήσεων (λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία, δείκτες και µεταβλητές), ώστε να 

αναδεικνύονται οι εξαρτήσεις και ο βαθµός εξάρτησης των εκµεταλλεύσεων από την 

ίδια τη λειτουργία του συστήµατος αλλά και την αλληλεξάρτησή τους στο εσωτερικό 

του. Αναδείχθηκε η ύπαρξη πολλών µορφών εκµεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων, το 

πλήθος των στρατηγικών λειτουργίας τόσο των οικογενειακών αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων καθώς και η προοπτική του εκτατικού παραγωγικού συστήµατος. 

 

4. ∆ΟΜΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η διδακτορική εργασία δοµήθηκε σε επτά κεφάλαια για να απαντήσει στις υποθέσεις 

που σχηµατοποιήθηκαν. 
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Στην προσπάθεια να περιγραφούν οι µεταβολές που επιβάλανε οι εφαρµοζόµενες 

πολιτικές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ορεινών περιοχών τα τελευταία 

πενήντα έτη τέθηκαν υποθέσεις οι οποίες ελέγχονται στα τρία πρώτα κεφάλαια 

επιτρέποντας τελικά τον προσδιορισµό όλων των λογικών εξηγήσεων της διατήρησης 

των ελληνικών οικογενειακών αγροτικών εκµεταλλεύσεων και της λειτουργίας 

εκτατικών κτηνοτροφικών παραγωγικών συστηµάτων στις ορεινές περιοχές. Στο 

πλαίσιο αναζήτησης της συµβατότητας των παραγωγικών εκτατικών συστηµάτων και 

των συλλογικών συστηµάτων διαχείρισης που εµπεριέχουν, µε τους νέους σύνθετους 

στόχους της αειφορικής εδαφικής ανάπτυξης στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε 

εκτεταµένη ερευνητική εργασία. Η µελέτη διαφόρων και ποικίλων πηγών 

(βιβλιογραφικές πηγές, στατιστικά δεδοµένα κ.ά) επέτρεψαν σε µια πρώτη φάση να 

τεθεί ο κεντρικός προβληµατισµός στο γενικό του πλαίσιο. Μια συγκριτική αναζήτηση 

στην Ελλάδα και στις χώρες της Μεσογείου (τόσο της νότιας Ευρώπης όσο και της 

βόρειας Αφρικής), οι οποίες παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες στο γεωµορφολογικό, 

οικονοµικό ή και πολιτικό πλαίσιο, δείχνει το εύρος και αιτιολογεί την καθυστέρηση 

των ορεινών περιοχών της Ελλάδας. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις προσεγγίσεις και τη διαχρονική εξέλιξή των 

ορεινών περιοχών από την επιστηµονική κοινότητα καθώς και τους µετασχηµατισµούς 

που εκεί εµφανίζονται. Σε αυτό το κεφάλαιο εκτίθεται η θέση των ορεινών και το 

χρόνιο πρόβληµα της περιθωριοποίησης τους στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στην 

Ελλάδα. Επιπλέον παρουσιάζεται η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης, όσον αφορά την 

πορεία των ορεινών περιοχών, τις επιπτώσεις της εφαρµογής των πολιτικών στήριξης –

ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και διατυπώνονται οι δυνατότητες που δίνουν οι νέες 

πολιτικές. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζεται η δυνατότητα και ο βαθµός συµβολής των 

εκτατικών κτηνοτροφικών παραγωγικών συστηµάτων στην ανάπτυξη νέου µοντέλου 

εδαφικής ανάπτυξης επικεντρώνοντας την προσοχή στις συνιστώσες και ιδιαιτερότητες 

του εναλλακτικού αυτού µοντέλου ανάπτυξης. Μελετάται η διαχρονική εξέλιξη του 

εκτατικού παραγωγικού συστήµατος προσδιορίζοντας τις επιπτώσεις στην οργάνωση 

και τη λειτουργία του, στις σχέσεις του µε τα υπόλοιπα συστήµατα των ορεινών 

περιοχών. Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στη συλλογικότητα ως έννοια αλλά και ως 

βασική πρακτική λειτουργίας του εκτατικού κτηνοτροφικού συστήµατος και την 
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επαναπροσεγγίζει. Η οικογενειακή εκµετάλλευση ως κύτταρο του εκτατικού 

παραγωγικού συστήµατος µελετάται -προσεγγίζεται στο πέρασµά της από την 

οικονοµική στη χωρική της διάσταση και προσδιορίζονται οι ανάγκες µετασχηµατισµού 

της. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην εκτενή παρουσίαση της µεθοδολογικής 

προσέγγισης που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του κεντρικού προβληµατισµού, 

παρουσιάζοντας τις µεθόδους και τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν, τις πηγές που 

αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων. Παρουσιάζεται η επιλογή 

της περιοχής έρευνας για τον έλεγχο του βασικού προβληµατισµού της ερευνητικής 

εργασίας, τη µελέτη του τοπικού παραγωγικού συστήµατος και των σχέσεων και 

αλληλοεξαρτήσεων µε τα υπόλοιπα συστήµατα. 

 

Στο πλαίσιο αναζήτησης της συµβατότητας των παραγωγικών εκτατικών συστηµάτων 

και των συλλογικών συστηµάτων διαχείρισης που εµπεριέχουν µε τους νέους 

σύνθετους στόχους της αειφορικής χωρικής ανάπτυξης στην επιλεχθείσα περιοχή 

έρευνας (ορεινή περιοχή της Πίνδου, η οποία ανήκει σε διαφορετικές περιφερειακές 

ενότητες και περιφέρειες), η διατριβή επικεντρώθηκε αφ’ενός στην παρουσίαση του 

πεδίου έρευνας όπου ελέγχθηκαν οι υποθέσεις που τέθηκαν και αφ’ετέρου στη µελέτη 

του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µε βάση στοιχεία δευτερογενή και τα 

αποτελέσµατα της επιτόπιας έρευνας σε µια προσπάθεια να απαντηθεί ο βασικός 

προβληµατισµός. Σε αυτό το πλαίσιο, στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας 

παρουσιάζεται το βιο-φυσικό-κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής έρευνας και η 

οργάνωση του χώρου, ως χώρου εγκατάστασης και δραστηριοποίησης αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων και τοπικής κοινωνίας καθώς και οι αλληλοεπιδράσεις τους και οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η παραγωγική φυσιογνωµία της περιοχής έρευνας: 

σκιαγραφείται και διερευνάται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα ως το σύνολο των 

εδαφικών πόρων που διαχειρίζονται από την τοπική κοινωνία µε σκοπό την 

εκµετάλλευσή τους και την ικανοποίηση των αναγκών της και την δυνατότητα 

επιβίωσή της µέσα στο χρόνο. Η παρουσίαση αυτή βασιζόµενη σε επίσηµες πηγές 

(δευτερογενή δεδοµένα) και σε επιτόπιες έρευνες (ποιοτικές πληροφορίες και 

πληροφορίες σε επίπεδο αγροτικής εκµετάλλευσης) προσεγγίζει το παραγωγικό 

σύστηµα της συγκεκριµένης περιοχής µε την αξιοποίηση ειδικών µεθόδων και τεχνικών 
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ανάλυσης και στη συνέχεια ερµηνεύει τις σχέσεις που υπάρχουν ή αναπτύσσονται 

µεταξύ του καλλιεργούµενου οικοσυστήµατος και του παραγωγικού κοινωνικού 

συστήµατος και των ανανεώσεών τους. 

Στα δύο αυτά κεφάλαια παρουσιάζεται η περιοχή ως χώρος έρευνας µε βάση τα 

στοιχεία των επίσηµων πηγών, τα οποία επαληθεύουν τις βασικές υποθέσεις όσον 

αφορά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια ορεινή περιοχή, την εκτατικότητα του 

συστήµατος και τον προσδιορισµό του βάρους των παραγωγικών δραστηριοτήτων των 

κατοίκων της, ενώ παρουσιάζουν την περιοχή ως δοµηµένη ενότητα και την κάλυψη 

του χώρου (υποδοµές) προσπαθώντας να προσδιορίσουν το επίπεδο διαβίωσης των 

κατοίκων και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής πολιτικών που στόχευαν στην εφαρµογή 

υποδοµών. 

 

Η παρουσίαση που προηγήθηκε βασιζόµενη κυρίως σε δευτερογενή στοιχεία και 

µαρτυρίες από την τοπική κοινωνία έδωσε στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης του 

παραγωγικού συστήµατος αλλά συνέβαλε ελάχιστα στον προσδιορισµό της 

βιωσιµότητάς του και της προοπτικής του. Γι’ αυτό και στο έκτο κεφάλαιο µε βάση την 

επιτόπια έρευνα και τη µέθοδο ιεράρχισης-οµαδοποίησης που επιλέχθηκε 

παρουσιάζεται η ποικιλοµορφία των εκµεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται εκεί και 

η τυπολογία τόσο των εκµεταλλεύσεων όσο και των νοικοκυριών της περιοχής. 

Προσδιορίζονται οι στρατηγικές τους και ο τρόπος οργάνωσής τους. ∆εδοµένου ότι η 

διερεύνηση της βιωσιµότητας του παραγωγικού συστήµατος και της αναπαραγωγής του 

δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µε δεδοµένα που συλλέγονται σε τοπικό επίπεδο, η 

επιτόπια έρευνα αποτέλεσε βασική διεργασία στον εντοπισµό των τύπων των 

εκµεταλλεύσεων και των νοικοκυριών. ∆ιαγνώστηκε η σηµαντικότητα της αγροτικής 

δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο αλλά και το σηµαντικό βάρος της 

πολυαπασχόλησης/πολυδραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής. Η οικογενειακής 

µορφής αγροτική εκµετάλλευση ως µονάδα του τοπικού παραγωγικού συστήµατος 

παίζει σηµαντικό ρόλο, διότι παράγει και διαχειρίζεται δηµόσια αγαθά και συµβάλλει 

µε αυτό τον τρόπο στην επιχειρησιακή οργάνωση της σχέσης της πολυλειτουργικής 

γεωργίας και της πολυδραστήριας εκµετάλλευσης. Στην περιοχή έρευνας διερευνάται η 

ετερογένεια της αγροτικής εκµετάλλευσης, η συλλογικότητα των συστηµάτων 

διαχείρισης και οι µορφές συνεργασίας και δικτύωσης στη σχέση της εκµετάλλευσης 

κυρίως µε την αγορά, αποσκοπώντας στον προσδιορισµό των µορφών των 

υφιστάµενων αγροτικών εκµεταλλεύσεων (τρόπος κινητοποίησης της εργατικής 
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δύναµης, δεξιότητες και τεχνογνωσίες), αναζητώντας παραµέτρους που επιτρέπουν την 

επιβίωσή του και την αναπαραγωγή του σε ένα οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης που την 

ωθεί στην περιθωριοποίηση και στην εξαφάνιση. 

 

Το έβδοµο και τελευταίο, κεφάλαιο αφιερώνεται στη µελέτη των βασικών συνιστωσών 

λειτουργίας του τοπικού παραγωγικού συστήµατος της περιοχής έρευνας συµβάλλοντας 

στον προσδιορισµό του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του καθώς και της 

δυνατότητας ανάπτυξης διακριτότητας των υλικών προϊόντων ή και της περιοχής. Η 

ανάλυση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µέσα από την ταξινόµηση των 

βασικών µονάδων του συµβάλλει στον προσδιορισµό της διαφοροποίησης, της 

ποικιλότητας και της δυναµικής του καθώς και της ικανότητας να αναπαράγεται. 

Αναδεικνύονται µε αυτό τον τρόπο οι δυναµικές αντίστασης και επιβίωσης µιας 

εδαφικής περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες αναζωογόνησης. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε την αποτύπωση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος 

της περιοχής συγκεντρωτικά και µε ειδικά συµπεράσµατα τα οποία επικεντρώνονται 

στον προσδιορισµό της ικανότητας του τοπικού παραγωγικού συστήµατος που 

µελετήθηκε, να συνεχίσει τη λειτουργία του και να συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

εδαφικής περιοχής, αναδεικνύοντας τις προοπτικές του. 

 

Η σύνθεση των αποτελεσµάτων της ερευνητικής διαδικασίας παρουσιάζεται στο γενικό 

συµπέρασµα απαντώντας στον κεντρικό προβληµατισµό της έρευνας, όσον αφορά την 

ικανότητα της εκτατικής κτηνοτροφίας να εξηγήσει τη διατήρηση του κοινωνικού και 

παραγωγικού ιστού στις ορεινές περιοχές της χώρας, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει 

το ικανό µοντέλο παραγωγικού συστήµατος, που είναι ικανό να συµβάλλει 

αποτελεσµατικά στις ανάγκες της εδαφικής ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 

ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εξέλιξη και οι προοπτικές του ορεινού χώρου προσδιορίζονται σε δεδοµένες χρονικές 

περιόδους µε βάση τις αντιλήψεις και τις προσλαµβάνουσες που αναπτύσσονται από 

την εξουσία και την κοινωνία. Οι πολιτικές εκφράζουν µεταξύ άλλων στενά τη σχέση 

κέντρου και περιφέρειας, οικονοµικού συστήµατος και χώρου. Όταν κυριαρχεί το 

κέντρο αναλαµβάνοντας ένα ενδιάµεσο ρόλο µεταξύ του οικονοµικού συστήµατος και 

της περιφέρειας, τότε θεωρείται αναµενόµενο οι περιοχές της τελευταίας µε ιδιαίτερα 

γεωγραφικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Η 

διορθωτική παρέµβαση εµφανίζεται τότε µε ειδικές εξισορροπητικές πολιτικές. 

Οι ορεινές περιοχές αποτέλεσαν µετά το 2
ο
 παγκόσµιο πόλεµο την περιθωριοποιηµένη 

περιφέρεια µιας χώρας. Η πρόσφατη ιστορία των ορεινών ιδιαίτερα της Μεσογείου 

χαρακτηρίζεται µετά την περίοδο αυτή από τη µια µεριά από την υποβάθµιση της θέσης 

και των συνθηκών διαβίωσης και από την άλλη από έλλειψη εξειδικευµένων και 

προσαρµοσµένων πολιτικών. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένες χώρες (Αυστρία, 

Ελβετία), οι οποίες µε τις πολιτικές τους απέδειξαν την ικανότητα ενσωµάτωσης του 

ορεινού χώρου στο κυρίαρχο οικονοµικό σύστηµα, αλλά και τις δυνατότητες του 

ορεινού χώρου (Bazin G., 1999). 

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το βουνό συγκροτούσε µέχρι το 1960 σηµαντικό 

πληθυσµιακό και παραγωγικό δυναµικό, η ακολουθούµενη πολιτική οδήγησε τις 

ορεινές περιοχές σε σηµαντική υποβάθµιση τόσο του φυσικού όσο και του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντός τους (Fennell R., 1999). 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια σε µια πρώτη φάση να προσεγγισθεί το 

πρόβληµα  της περιθωριοποίησης των ορεινών περιοχών ξεκινώντας µε µια ιστορική 

αναδροµή της εξέλιξης των ορεινών περιοχών και των επιπτώσεων στο χώρο και στους 

πόρους τους. Η αναδροµή αυτή στοχεύει επίσης σε µια δεύτερη φάση στην παράλληλη 

αποτύπωση της εξέλιξης των νέων προσεγγίσεων εκ µέρους των ειδικών επιστηµόνων 

και των υπηρεσιών για την κατάσταση και τις προοπτικές των ορεινών περιοχών. Στις 

προσεγγίσεις αυτές η βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία επιχειρείται περιλαµβάνει 

επίσης την εξέλιξη της εννοιολογικής προσέγγισης του ορεινού χώρου και της 

προσαρµογής των µεθόδων ορισµού και αξιολόγησης των επιπτώσεων της 
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περιθωριοποίησης των βουνών. Πρόκειται για την περίοδο που αντιστοιχεί επίσης σε 

επίπεδο ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, στις προσπάθειες παρέµβασης, διόρθωσης 

και αντιστάθµισης των µειονεξιών παραµένοντας ωστόσο πάντα στο πλαίσιο του 

εντατικού και ποσοτικού παραγωγικού µοντέλου. Η περίοδος αυτή µας ενδιαφέρει, 

γιατί σηµατοδοτεί µια πρώτη έκφραση θέλησης «εδαφικής αλληλεγγύης» εκ µέρους του 

κέντρου, κριτικής εκ µέρους της επιστηµονικής κοινότητας για τις µέχρι τώρα 

αντιλήψεις, έννοιες, µεθόδους και λύσεις και τέλος αποδοχής της παραγωγικής 

ιδιαιτερότητας των ορεινών περιοχών. Η τρίτη φάση αντιστοιχεί στην περίοδο κατά την 

οποία οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των αστικών πληθυσµών µε σταθερό 

πλέον προσανατολισµό προς την ποιότητα αλλά και προς άλλες λειτουργίες και 

δραστηριότητες στον ορεινό χώρο (φύση, τουρισµός κτλ) ευνοούν νέες προσεγγίσεις 

για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Οι προσεγγίσεις αυτές γίνονται όλο και 

περισσότερο καθολικές και ολοκληρωµένες µε την έννοια ότι εντάσσουν την 

αξιοποίηση των πόρων κατά τρόπο αρθρωµένο και σ’ ένα πλαίσιο αειφορικής 

ανάπτυξης όπου κυριαρχεί η ποιότητα. Το ενδιαφέρον αυτής της φάσης είναι ότι το 

εκτατικό παραδοσιακό και υποτιµηµένο παραγωγικό σύστηµα τείνει να ξαναβρεί τη 

θέση του και το ρόλο του στο εσωτερικό ενός ευαίσθητου οικοσυστήµατος, και άρα να 

του αναγνωρισθούν εκ νέου ιδιότητες και λειτουργίες που ξεπερνούν την µονοσήµαντη 

συµβολή του στη βάση της οικονοµικής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας που 

κυριαρχούσε µέχρι χθες. 

Τέλος, η τέταρτη φάση αντιστοιχεί στην εµφάνιση δυναµικών εδαφοποίησης 

(territorialisation) στο πλαίσιο των οποίων επιχειρείται η συντονισµένη και 

ολοκληρωµένη ενεργοποίηση των τοπικών πόρων ενταγµένων σε τοπικά στρατηγικά 

σχέδια και χρηµατοδοτούµενων από συγκεκριµένες και εξειδικευµένες πλέον πολιτικές. 

 

1.2. ΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Οι ορεινές περιοχές ως µια σηµαντική γεωγραφική ενότητα σε επίπεδο τόσο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και Μεσογειακών χωρών, λόγω της γεωγραφίας τους και της 

ιστορίας τους, κατέχουν µια σηµαντική θέση στη γεωστρατηγική και στη 

γεωπολιτική κατάσταση αυτών των χωρών (Coz le, J. 1990). Η θέση αυτή 

προσδιορίζεται από τα τεκµήρια της ιστορίας τους, του πολιτισµού τους, της αγροτικής 

τους κληρονοµιάς που φέρουν και τέλος της σηµαντικής έκτασής τους. Οι ορεινές 

περιοχές προφύλαξαν για αιώνες ένα πυκνά εγκατεστηµένο πληθυσµό, ο οποίος 
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αρκετές φορές ήταν πολύ σηµαντικός για την πληθυσµιακή τροφοδότηση των 

πεδιάδων, φτωχές και ελώδεις συχνά περιοχές, που βρίσκονταν σε γειτνίαση. 

Οι ορεινές περιοχές αποτέλεσαν, ειδικά στις Μεσογειακές Χώρες, πράγµατι για αιώνες 

και έως το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο έναν ανθρωπογενή χώρο, κοιτίδα πληθυσµού, 

κατοίκησης και σηµαντικής οικονοµικής δραστηριότητας. Η µακροχρόνια συνολική 

δράση των ανθρώπων σε αυτή την περιοχή της υπαίθρου καθώς και η σχέση του 

ανθρώπου µε το περιβάλλον και τα υφιστάµενα παραγωγικά συστήµατα των ορεινών 

περιοχών επιβεβαιώνεται από την πληθώρα των οικισµών και τη διασπορά τους στο 

χώρο. Οι ορεσίβιοι τόσο σε Ν. Ευρώπη, όσο και σε Μεσόγειο, απολαµβάνοντας την 

αυτονοµία ήταν συγχρόνως καλά οργανωµένοι στη βάση αγρο-κτηνοτροφικών 

συστηµάτων παραγωγής, τα οποία χαρακτηρίζονταν σύµφωνα µε το Le Coz, (1990), 

από εσωτερική κάθετη συµπληρωµατικότητα και στηριζόταν σε µια έντονη 

πολυκαλλιέργεια άρρηκτα συνδεδεµένη µε την οικογενειακής µορφής κτηνοτροφία 

(Γούσιος ∆., 1999β) χρησιµοποιώντας και διαχειριζόµενοι µε συλλογικό τρόπο τους 

υφιστάµενους πόρους (Elloumi M., 1997). 

Η οικολογική ισορροπία των ορεινών περιοχών βασιζόταν στην οργάνωση και 

λειτουργία του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Όπως σηµειώνει ο Campagne 

(1994a), η παρουσία και οι οικονοµικές δραστηριότητες του ανθρώπου έπαιξαν 

κυρίαρχο ρόλο στην διατήρηση των πόρων των ορεινών περιοχών. Πιο συγκεκριµένα οι 

ορεινές κοινωνίες οργάνωσαν και ανέπτυξαν κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήµατα 

ικανά να αξιοποιούν συµπληρωµατικούς πόρους σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Στο 

πλαίσιο καλά οργανωµένων χωρο-χρονικών συστηµάτων βόσκησης δηµιουργήθηκαν 

κατάλληλες κτηνοτροφικές κινήσεις (Βεργόπουλος Κ., 1975) : τα κοπάδια από τα 

ορεινά αναζητούσαν τροφή στις πεδιάδες για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στο έτος, 

χρησιµοποιώντας τις βοσκήσιµες εκτάσεις, τις γαίες σε αγρανάπαυση και τα 

ακαλλιέργητα εδάφη (εξωτερική οριζόντια συµπληρωµατικότητα, η οποία στην 

Ελλάδα λειτούργησε ακόµη και στο πλαίσιο των τσιφλικιών (µεγάλες οθωµανικές 

ιδιοκτησίες (16
ος

 –19
ος

 αιώνας)), µε συνέπεια η κτηνοτροφική δραστηριότητα να µην 

περιορίζεται στην εκµετάλλευση των ορεινών περιβαλλοντικών πόρων, αλλά να 

αξιοποιεί και πόρους σε άλλες περιοχές, γειτονικές ή πιο µακρινές (Θεσσαλία-Στερεά 

Ελλάδα, Θεσσαλία-Μακεδονία, Βουλγαρία-Θράκη). 

Μετά το 2
ο
 παγκόσµιο πόλεµο οι έντονοι µετασχηµατισµοί, που συντελέσθηκαν και 

συντελούνται στις σχέσης πόλης-υπαίθρου και βουνού –πεδιάδας, επέδρασαν στον 
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εσωτερικό του ορεινού χώρου, και αποτυπώνονται στο τοπικό σύστηµα παραγωγής 

µέσα από την αποδιοργάνωση και την αποδόµησή του. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί 

αφορούν αλλαγές σε διάφορους τοµείς, όπως κατάτµηση ιστορικών περιοχών και 

ένταξη σε διοικητικά όρια, ανάπτυξη της βιοµηχανίας, εκµηχάνιση της αγροτικής 

παραγωγής (περιορισµένη ή/και καθυστερηµένη εκµηχάνιση της κτηνοτροφίας), 

αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της αγοράς, πόλεµος, µετακινήσεις πληθυσµών. Οι 

αλλαγές που προωθούν ιδιαίτερα οι µεταπολεµικές πολιτικές στη βάση της 

βιοµηχανικής ανάπτυξης προσελκύουν εργατικά χέρια για να µπορέσουν να 

υλοποιηθούν, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης και εργασίας στα αστικά κέντρα, µε αποτέλεσµα την επιπλέον αποδυνάµωση 

της θέσης των ορεινών περιοχών και τη διατάραξη της οµοιογένειάς του και της 

οντότητάς του (Coulomb P., 1997). Βασική έκφραση αυτών των µετασχηµατισµών 

αποτέλεσε το οικονοµικό -παραγωγικό πρότυπο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε µε σκοπό 

τον έλεγχο – την εκµετάλλευση των διαθέσιµων φυσικών πόρων προς όφελος του 

ανθρώπου. Η υιοθέτηση του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης (Woods M., 

2011), µε στόχο την επάρκεια σε πρώτες ύλες για τη διατροφή των τοπικών 

πληθυσµών, συνέβαλε στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών µέσω της εντατικής 

χρήσης των πόρων των περιοχών τους. Το κράτος υποστηρίζει το σύνολο της 

διαδικασίας ανάπτυξης και είναι αυτό το οποίο προγραµµατίζει και υλοποιεί µεγάλα 

έργα υποδοµής (αποξηράνσεις ελών, λιµνών, αποστραγγιστικά έργα, έργα άρδευσης, 

έργα οδοποιίας, κλπ) τα οποία στηρίζουν το εφαρµοζόµενο πρότυπο παραγωγής, 

εξασφαλίζοντας µειωµένο κόστος παραγωγής. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 

διαδικασίας ανάπτυξης, µε σαφείς τοµεακές προσεγγίσεις, τέθηκαν δύο άξονες 

προτεραιότητας: (α) ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα µε έµφαση στην αύξηση της 

γεωργικής παραγωγής και (β) ανάπτυξη της βιοµηχανίας για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα µε µηχανολογικό εξοπλισµό, εισροές, κ.ά.  

Το παραγωγίστικο πρότυπο ανάπτυξης βρίσκει την πλήρη εφαρµογή του στις πεδινές 

και αργότερα στις ηµιορεινές περιοχές τροποποιώντας τη δοµή του παραγωγικού 

συστήµατος σε αυτές και διακόπτοντας τις σχέσεις τους µε τις ορεινές περιοχές 

(Γούσιος ∆., 1999α). ∆ίνεται η ευκαιρία στις πιο πρόσφορες περιοχές για την απόδοση 

του παραπάνω αναπτυξιακού µοντέλου που είναι οι πεδινές και ένα µέρος των 

ηµιορεινών περιοχών, να γίνουν «παραγωγικές» και να ενταχθούν στην αγορά µε βάση 

το παραγωγικό σύστηµα που δοµείται πλέον, διακόπτοντας τις παραδοσιακές σχέσεις 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 19

που υπήρχαν µε τις ορεινές περιοχές. Η προτεραιότητα που δόθηκε µε βάση τις 

επιλεγµένες πολιτικές για την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα και συγκεκριµένα της 

γεωργίας συνέβαλλε: α) στη δηµιουργία επιχειρηµατικής γεωργίας (Woods M. 2011) 

ειδικά στις αναπτυγµένες χώρες και εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας µέσω της 

εντατικοποίησης του παραγωγικού συστήµατος (εκµηχάνιση, φυτοφάρµακα, λίπανση, 

µονοκαλλιέργεια, κτλ.), και β) στη τροφοδότηση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και 

κατ’ επέκταση του αστικού χώρου µε ανθρώπινο δυναµικό µέσω της αγροτικής εξόδου, 

το οποίο αποτελούσε πλεονάζοντα δυναµικό στις ορεινές περιοχές. 

Οι αλλαγές αυτές είχαν αρνητικές συνέπειες στην δοµή των αγροτικών κοινωνιών 

και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, όπου το παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης δεν 

ήταν εξ ορισµού εφαρµόσιµο. Το κράτος αναλαµβάνοντας τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτές 

τις αλλαγές δηµιουργεί µηχανισµούς υποστήριξής τους, συµβάλλει στο χωρικό δυισµό 

(Cena Delgaro F., 1998) των περιοχών του (πλούσιες αναπτυγµένες- φτωχές 

περιθωριοποιηµένες), και ευνοεί, όταν δεν προκαλεί, τη συγκέντρωση του µεγαλύτερου 

τµήµατος του πληθυσµού της υπαίθρου σε συγκεκριµένες περιοχές, αστικές – 

βιοµηχανικές (περιοχές, όπου δηµιουργούνται νέες δυνατότητες-ευκαιρίες εργασίας). 

Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης συνέβαλαν 

στη συνεχή περιθωριοποίηση του ορεινού χώρου, η οποία αρχίζει να αναγνωρίζεται 

ως µια περιβαλλοντική επίπτωση της ανάπτυξης. Τον παραδοσιακό γεωγραφικό 

αποκλεισµό των ορεινών περιοχών λόγω φυσικών εµποδίων ακολούθησε λόγω της 

εκµηχάνισης της γεωργίας στις πεδινές περιοχές σε αντιδιαστολή µε τη µη εκµηχάνιση 

της κτηνοτροφίας και των δυσκολιών στις συνθήκες εργασίας, ο οικονοµικός και 

παραγωγικός αποκλεισµός τους. Το ανθρώπινο δυναµικό πλέον πλεονάζει και αποχωρεί 

αναζητώντας νέες ευκαιρίες σε άλλες περιοχές δηµιουργώντας επιπλέον προβλήµατα 

λειτουργίας στο εκτατικό παραγωγικό σύστηµα (έλλειµµα εργατικού δυναµικού), το 

οποίο αναγκαστικά προβαίνει σε µείωση των εκµεταλλεύσεων και κατά συνέπεια των 

εκτρεφόµενων ζώων. Αυτός ο δηµογραφικός, κοινωνικός, οικονοµικός και 

παραγωγικός µαρασµός των ορεινών περιοχών µετά το 1950 στην Ευρώπη και το 1960 

στην Ελλάδα, ως αποτέλεσµα αδυναµίας υιοθέτησης του παραγωγίστικου µοντέλου 

ανάπτυξης συµβάλλει στο να χαρακτηρισθούν ως µειονεκτικές. Οι ορεινές περιοχές 

περιθωριοποιούνται, τα κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήµατά τους γίνονται µη 

ανταγωνιστικά µε συνέπεια να εγκαταλείπεται ή να περιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό η 

εκµετάλλευση των γεωργικών γαιών, των βοσκήσιµων εκτάσεων, των δασών. Η 
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επιβίωση των ορεινών περιοχών βασίζεται πλέον ιδιαίτερα στην περίοδο 1960-1980, 

κυρίως στα εµβάσµατα των µεταναστών, οι οποίοι συνεχίζουν να διατηρούν σχέσεις µε 

τον τόπο καταγωγής τους (Παπαδόπουλος Α., 2004). 

Προς το τέλος του 20
ου

 αιώνα και ανάλογα τις χώρες η νέα πραγµατικότητα των 

ορεινών περιοχών ως αποτέλεσµα των διεργασιών του τελευταίου µισού αιώνα τόσο 

στην Ν. Ευρώπη όσο και στη Μεσόγειο, (Olaizola A.M., Manrique E., Bernues A., 

2001), όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία (Κοβάνη Ε., 1995, Allaire G., Boyer R., 

1995, Gafsi M., 2001, Γούσιος ∆., 2000, Campagne P., 1994b), σκιαγραφείται ως 

ακολούθως: 

α. η γεωργία (εκτατική γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, οικογενειακής 

µορφής) συνεχίζει να συνιστά την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων των 

ορεινών περιοχών - διαθέτοντας ένα κοινωνικό ρόλο (Campagne P et all., 2000), ο 

οποίος είναι συµπληρωµατικός στην παραγωγική λειτουργία της. Οι εκµεταλλεύσεις 

είναι πολυτεµαχισµένες, µικρού µεγέθους, µη εκσυγχρονισµένες, αδυνατώντας να 

υποστηρίξουν από µόνες τους οικονοµικά το νοικοκυριό, 

β. η γεωργική-κτηνοτροφική δραστηριότητα συγκεντρώνεται λόγω της διαχρονικής 

µείωσής της, σε συγκεκριµένες περιοχές µε αποτέλεσµα την περιβαλλοντική 

υποβάθµιση των φυσικών πόρων (άλλες περιοχές υπερχρησιµοποιούνται και άλλες 

εγκαταλείπονται (βοσκότοποι, αναβαθµίδες, κλπ)). Ο πλούσιος δασικός πλούτος των 

ορεινών περιοχών παραµένει αναξιοποίητος συµβάλλοντας και αυτός στην 

περιβαλλοντική υποβάθµιση. Οι επιπτώσεις αυτές συνδέονται άµεσα µε την 

αγροτική έξοδο στη δεκαετία του 60, και συντέλεσε στην αποδιάρθρωση της τοπικής 

οικονοµικής δραστηριότητας (κυρίως γεωργο-κτηνοτροφική), 

γ. δεν αναπτύσσεται άλλη παραγωγική δραστηριότητα, παρά σε ελάχιστες 

περιπτώσεις και διάσπαρτα στο χώρο και χωρίς καµία σύνδεση ή ελάχιστη µε το 

χώρο και το τοπικό παραγωγικό σύστηµα. Τα προϊόντα και οι ελάχιστες υπηρεσίες 

που παράγονται τοπικά δεν φέρουν προστιθέµενη αξία και συνεχίζουν να 

ανταγωνίζονται προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται σε περιοχές µε πολύ 

χαµηλότερο κόστος παραγωγής, 

δ. η δηµογραφική απογύµνωση (συνεχής πτωτική τάση µε επιβραδυνόµενο ρυθµό 

στις τελευταίες απογραφές
1
 και µε κύρια χαρακτηριστικά της: το µεγάλο ποσοστό 

                                                 

1
 Σύµφωνα µε τον Sivignon (1992) “είναι πλασµατικά τα στοιχεία των τελευταίων απογραφών”, 

«δεδοµένου ότι σηµαντικό τµήµα των εγγεγραµµένων διαµένουν µόνιµα σε άλλη πόλη, 
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ηλικιωµένων και το αυξηµένο ποσοστό θνησιµότητας) είναι δεδοµένη µε σηµαντικές 

επιπτώσεις : κοινωνικές (εγκαταλελειµµένες περιοχές, περιοχές µε γηρασµένο 

πληθυσµό), οικονοµικές (παραδοσιακά συστήµατα παραγωγής / µικρή προστιθέµενη 

αξία) και περιβαλλοντικές (εγκατάλειψη περιοχών, µη αξιοποίηση πόρων), 

(Ανθοπούλου Θ., Ντυκέν Μ.Ν.,1992), 

ε. η οικονοµική βιωσιµότητα των νοικοκυριών βασίζεται στην ύπαρξη συντάξεων, 

επιδοτήσεων-ενισχύσεων, στην πολυδραστηριότητα των µελών του νοικοκυριού 

και µερικώς µόνο στο εισόδηµα από την αγροτική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα 

όλο και λιγότεροι νέοι να επιθυµούν να ασχοληθούν αποκλειστικά µε αυτή, και 

στ. η θεσµική αποδυνάµωση η οποία έχει άµεση σχέση µε τη δηµογραφική 

απογύµνωση αλλά και µε τη διοικητική κατάτµηση. Η µη επαρκής εκπροσώπηση, η 

έλλειψη µηχανισµών αντιπροσώπευσης- υποστήριξης
 

(Παπαδόπουλος ∆, 1999) 

συµβάλλουν στο να αποτελούν οι ορεινές περιοχές το «φτωχό» συγγενή και να 

αποµονώνονται συνεχώς από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Παρ’ όλη τη σηµαντικότητα των ορεινών περιοχών (έκταση, δυναµικό, 

δραστηριότητα, διαχείριση πόρων), καθ’όλη αυτή την περίοδο στις περισσότερες 

Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες η ύπαιθρος και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές 

αντιµετωπίζονται ως χώρος επιβολής και εφαρµογής κλαδικών δράσεων και 

παρεµβάσεων, οι οποίες σχεδιάζονται και εφαρµόζονται από διοικητικά επίπεδα 

πέραν του τοπικού (περιφερειακού-εθνικού) µε παντελή έλλειψη συµµετοχής των 

µηχανισµών του και του πληθυσµού του. 

 

1.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η εξέλιξη των περιοχών της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών 

προσεγγίστηκε από ειδικούς, οι οποίοι θέλησαν να ερµηνεύσουν θεωρητικά τους 

κοινωνικούς-οικονοµικούς µετασχηµατισµούς, που συντελέσθηκαν και επέδρασαν 

στην αναπτυξιακή τους πορεία. Η δυσκολία των ορεινών περιοχών να ακολουθήσουν 

το οικονοµικό –παραγωγικό µοντέλο ανάπτυξης και η συνεχιζόµενη περιθωριοποίησή 

τους ώθησαν τους επιστήµονες και ερευνητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη δεκαετία 

του 70 να µελετήσουν το φαινόµενο µε στόχο, να προταθούν στρατηγικές 

                                                                                                                                               

κοντινή ή µακρινή, και επιστρέφουν στην περιοχή καταγωγής µόνο για διακοπές και κάθε 

δέκα έτη για την απογραφή» 
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κατευθύνσεις για το µέλλον τους και να ενσωµατωθούν σε πολιτικές για την ανάπτυξη 

και διαχείρισή τους.  

 

1.3.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Όντας σε φάση προχωρηµένης εγκατάλειψης από τον πληθυσµό και τις παραγωγικές 

δραστηριότητες οι ορεινές και περιθωριοποιηµένες περιοχές αντιµετωπίζουν συνεχώς 

αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι επιπτώσεις αυτής της υποβάθµισης ωθούν 

προς την αναγκαιότητα υιοθέτησης ειδικών και προσαρµοσµένων δηµόσιων πολιτικών 

τόσο για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων (διαβρώσεις εδαφών, 

πυρκαγιές, υπερβόσκηση των κοντινών στους οικισµούς βοσκοτόπων από τα 

εναποµείναντα κοπάδια, κλπ) (Σπιλάνης Ι., Χατζηθεοδωρίδης Φ., 1997, Woods M., 

2011) όσο και για την προστασία του αγροτικού τοπίου και του δοµηµένου 

περιβάλλοντος (κατάρρευση αναβαθµίδων, κλείσιµο µονοπατιών και βοσκοτόπων από 

την επέκταση θαµνωδών εκτάσεων, αλλοίωση τοπικής αρχιτεκτονικής από 

παραθεριστικά και τουριστικά καταλύµατα, αυθαίρετη δόµηση σε αγροτικές ή δασικές 

εκτάσεις κλπ) (Λουλούδης Λ., 1992). 

Οι ορεινές περιοχές είτε ως χώροι υψηλής οικολογικής και πολιτισµικής αξίας είτε ως 

ζωτικοί συνεκτικοί χώροι της ευρύτερης εθνικής επικράτειας δεν µπορεί παρά να 

βρίσκονται στο επίκεντρο του συλλογικού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου να απαιτούν 

τη συλλογική προσπάθεια και τη χρήση χρηµατοδοτικών πόρων για την υποστήριξη και 

επιβίωσή τους (Bazin S., 1998, Estebe P., 2001). 

Το φαινόµενο της αρνητικής δηµογραφικής εξέλιξης των ορεινών περιοχών τείνει να 

αποκτήσει µια διάσταση περιβαλλοντική µε τη µορφή της εγκατάλειψης ή της 

εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό τους (Allaire G., Boyer R., 1995). 

Σ’ αυτό το χωρικό πλαίσιο η τάση αποδιοργάνωσης των παραδοσιακών συστηµάτων 

διαχείρισης του χώρου λόγω της εξέλιξης των τοπικών συστηµάτων παραγωγής, της 

εµφάνισης νέων δραστηριοτήτων αλλά και της ενδυνάµωσης του ρόλου της αγοράς, 

αποτελεί σηµαντικό τοπικό πρόβληµα (Bazin B., Roux B., 1992). Παράλληλα 

ζητήµατα, που µέχρι χθες θεωρούνταν από τη διοίκηση ως αποσυνδεµένα (δάση- 

βοσκότοποι) ή ως στοιχεία καθυστέρησης (δοµές και συστήµατα συνδεδεµένα µε το 

καθεστώς των κοινοτικών γαιών), ξαναβρίσκουν µια θέση και αξία στο εσωτερικό µιας 

ολοκληρωµένης χωροταξικής προσέγγισης της διαχείρισης και της ανάπτυξης του 

ορεινού χώρου (Γούσιος ∆., 2000). 
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1.3.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το οικονοµικό σύστηµα και οι ακολουθούµενες αγροτικές και χωροταξικές πολιτικές 

από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 περιόρισαν τις ορεινές περιοχές σε ένα χώρο 

µειονεκτικό σε σχέση µε τις παραγωγικές ειδικεύσεις τους και τις συνθήκες ζωής, µε 

αποτέλεσµα να παραµείνουν στο περιθώριο της παραγωγής, της κατανάλωσης, του 

σχεδιασµού και της ανάπτυξης, εποµένως και των επενδύσεων και οι 

ιδιαιτερότητές τους να µετατραπούν σε µειονεξίες γεγονός, που εξηγεί τη 

διαδικασία περιθωριοποίησης
2
 αυτού του χώρου στη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών (Γούσιος, 2000, Viala, 1995, Anthopoulou Th., Goussios D., 2000). Η 

µειονεκτικότητα αυτή (Amato A. 1998) βασίζεται στο ότι δεν είναι δυνατή η 

παραγωγή πλούτου µε έντονους ρυθµούς και χαµηλό κόστος και µεταφράζεται ως 

αποτέλεσµα της σύνθεσης του υψοµέτρου, της υποβάθµισης κυρίως λόγω 

εγκατάλειψης των φυσικών πόρων (δάση, βοσκοτόπια) και των κοινωνικο-

οικονοµικών δυσκολιών (γήρανση πληθυσµού, µειωµένη παραγωγική δραστηριότητα, 

προσβασιµότητα).  

Σύµφωνα µε τους ερευνητές B. Roux et D. Guerraoui ((Dir), 1997:16), οι ορεινές 

περιοχές συνιστούσαν πάντα ένα δύσκολο φυσικό περιβάλλον το οποίο δεν απέτρεψε 

στο παρελθόν, δρώντας στα πλαίσια µιας οικονοµίας σχεδόν κλειστής στο εξωτερικό 

περιβάλλον, τις περιοχές αυτές "να παράγουν τα πάντα" αξιοποιώντας το χώρο τους. Η 

εφαρµογή του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης συνέβαλε στο να θεωρούνται, µετά 

το 1950, τα ορεινά µειονεκτικές περιοχές, ενώ η αποµόνωση, η δύσκολη τοπογραφία, η 

απόσταση από τα αστικά κέντρα, η σπανιότητα των πόρων να αποτελούν σήµερα 

περισσότερο από ποτέ τα εµπόδια στην ανάπτυξη υπό τους τρέχοντες οικονοµικούς 

όρους. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την περιθωριοποίηση των ορεινών περιοχών στη Νότια 

Ευρώπη και στις Μεσογειακές χώρες, γίνεται αποδεκτό πλέον ότι αυτή συνδέεται µε 

τρεις παράγοντες: 

� Ο πρώτος είναι συνδεδεµένος µε την Ιστορία της Μεσογείου: στο νότο της 

Μεσογείου η αποικιοκρατία, στο βορρά της η εξαρτηµένη ενσωµάτωση της 

γεωργίας στον καπιταλισµό που γεννιόταν, άφησαν έντονα ορατά σηµάδια που 

                                                 

2
 Η θεωρία περί παραγωγικότητας (φορντιστικό µοντέλο) (Allaire, 2000) η οποία αφορά τη 

συνεχόµενη αύξηση της παραγωγής και την εντατικοποίηση των καλλιεργειών δεν µπορεί 

να εφαρµοστεί στην περίπτωση της ορεινής περιοχής και της οικονοµίας αυτής. 
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συνδέονται µε την µικρότερη οικονοµική ανάπτυξη. Φαινόµενο, το οποίο 

εµφανίζεται στη Βόρεια Αφρική (Μαγκρέµπ), όπως επίσης και σε αρκετές 

ευρωπαϊκές περιοχές όπως, το Alentejo στην Πορτογαλία, την Ανδαλουσία και την 

Εξτρεµαδούρα στην Ισπανία, το Mezzogiorno στην Ιταλία. 

� Ο δεύτερος παράγοντας αποδίδεται στην λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς τις 

τελευταίες δεκαετίες. Η θεαµατική διεύρυνση του εµπορικού περιβάλλοντος, της 

γεωγραφικής επιφάνειας των ανταλλαγών και της διάστασης των επενδύσεων 

τόνισε τον ανταγωνισµό µεταξύ των χώρων και, µεταξύ αυτών οι χώροι που 

διαθέτουν συσσωρευµένο κεφάλαιο, καθώς και συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 

θριαµβεύουν, ενώ οι υπόλοιποι χάνουν κάθε ηµέρα όλο και περισσότερο τις 

οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες τους. 

� Τέλος ο τρίτος παράγοντας συσχετίζεται µε τα φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

είναι δυνατόν να υποεκτιµηθούν. 

Η περιθωριοποίηση των ορεινών προδίδει την προβληµατικότητά τους, η οποία 

βασίζεται σύµφωνα µε τον Bazin (Bazin G., 1999) κατά κύριο λόγο στην οικονοµική 

αντίληψη, δεδοµένου ότι η οικονοµία τους είναι πολύ πιο «φτωχή» (Fennell R., 1999) 

σε σύγκριση µε άλλες περιοχές, περιορίζοντάς τα σε ένα χώρο µειονεκτικό (µε 

οικονοµικούς όρους) σε σχέση µε τις παραγωγικές ειδικεύσεις τους και τις συνθήκες 

ζωής. Σύµφωνα µε την οικονοµική αντίληψη στις ορεινές (φτωχές) περιοχές, η 

δραστηριότητα των παραγωγικών µονάδων, στις οποίες βασίζεται η αναπτυξιακή 

πορεία µιας περιοχής, δεν λειτουργεί µε συνθήκες παραγωγής, οι οποίες οδηγούν σε 

«οικονοµικό πλεόνασµα (κέρδος)». Οπότε στην περιοχή δεν δηµιουργείται 

«παραγωγικό κεφάλαιο» και «κέρδος», µε αποτέλεσµα να µην δηµιουργούνται οι 

συνθήκες ανάπτυξης και οι περιοχές να υποβαθµίζονται αναπτυξιακά  (σύµφωνα µε 

τους Campagne, Pecqueur, 2009). 

Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του οικονοµικού-παραγωγικού µοντέλου 

ανάπτυξης, τα οποία γίνονται έντονα αντιληπτά στο τέλος της δεκαετίας του 70, 

δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τις αλλαγές τόσο στην επιστηµονική σκέψη όσο και 

στις προτεινόµενες πολιτικές. Τα αποτελέσµατα είναι έντονα τόσο για τις πεδινές όσο 

και για τις ορεινές περιοχές και αφορούν : α) δυισµό των περιοχών (πεδινές : πλούσιες 

περιοχές, ορεινά: φτωχές περιοχές, µε οικονοµικούς όρους), β) δηµιουργία πληθώρας 

πλεονασµατικών προϊόντων, γ) αποδόµηση του κοινωνικό-οικονοµικού ιστού της 
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υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών και δ) υποβάθµιση των περιβαλλοντικών πόρων 

λόγω της εντατικοποίησης στα πεδινά και λόγω της εγκατάλειψης στα ορεινά. 

 

1.3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Παράλληλα µε την προσπάθεια εξήγησης της προβληµατικότητας των ορεινών 

περιοχών και της αδυναµίας τους να ενσωµατωθούν στο κυρίαρχο αγροτικό 

παραγωγικό µοντέλο γίνεται κατανοητό από την επιστηµονική κοινότητα ότι ο τρόπος 

ορισµού των ορεινών περιοχών δεν αποδίδει την νέα κατάσταση, στην οποία αυτές 

έχουν περιέλθει, και εξαιτίας αυτού δεν ενσωµατώνονται αποτελεσµατικά σε 

αναπτυξιακές πολιτικές. Η «συνθετότητα» των ορεινών περιοχών (οικονοµικοί, 

φυσικοί και πολιτισµικοί χώροι) λόγω των πλούσιων –άφθονων πόρων τους, η 

εκτατικότητα των παραγωγικών συστηµάτων καθώς και η συλλογική χρήση και 

διαχείριση των υφιστάµενων φυσικών πόρων δεν ευνοεί την µελέτη τους µε τη χρήση 

µονοδιάστατων κριτηρίων (πυκνότητα του πληθυσµού, γεωργία ή φυσικοί πόροι). Η 

αλλαγή των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών στις ορεινές περιοχές και η ανάγκη 

διατύπωσης πολιτικών, που να εκφράζουν τη νέα κατάσταση, ωθούν σε πρώτη φάση 

την επιστηµονική κοινότητα να ορίσει επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισµό µιας 

ορεινής περιοχής (Παράρτηµα Ι). 

Αρχικά η επιστηµονική κοινότητα καθώς και τα έγγραφα πολιτικής όριζαν µια περιοχή 

µε βάση τα φυσικά- γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της (Ευστράτογλου Σ., 1997) 

δεδοµένου ότι µε βάση το κριτήριο αυτό µπορούσε να προσδιοριστεί ο χώρος, όπου 

ασκούταν αποτελεσµατικά το παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης. Έτσι σύµφωνα µε 

την ΕΕ και την ΕΛΣΤΑΤ ως ορεινή χαρακτηρίζεται µια περιοχή µε (α) υψοµετρικό 

όριο των 600 µ., ως ο βέλτιστος µέσος όρος που εξισορροπεί τα επίπεδα υψοµέτρου 

(400-800), και (β) κλίση άνω του 20%. 

Όπως ήδη σηµειώθηκε η εφαρµογή του εντατικού µοντέλου αγροτικής παραγωγής 

οδήγησε τον πληθυσµό σε αγροτική έξοδο, γεγονός το οποίο εµφανίστηκε πιο έντονα 

στις ορεινές περιοχές λόγω του µη εκσυγχρονισµού του τοπικού παραγωγικού 

συστήµατος. Με βάση αυτή τη διαπίστωση η πρώτη διεύρυνση των κριτηρίων 

αφορούσε το δηµογραφικό χαρακτήρα µιας περιοχής και ιδιαίτερα (α) τη µείωση του 

πληθυσµιακού δυναµικού και γήρανσή του, και (β) την πληθυσµιακή πυκνότητα (ο ΟΟΣΑ 

ορίζει ως ορεινή-µειονεκτική περιοχή την περιοχή µε πληθυσµιακή πυκνότητα 

πληθυσµό µικρότερη των 150 κατ./Km
2
 (Santillan Cabeza S., 2009), ο ορισµός αυτός 
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καταγράφει το έντονο δηµογραφικό πρόβληµα - έλλειµµα ικανού ανθρωπινού 

δυναµικού να στηρίξει το τοπικό παραγωγικό σύστηµα. 

Το δηµογραφικό πρόβληµα µε τη σειρά του συνέβαλε στην περιορισµένη 

αποδοτικότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν την 

κύρια συνιστώσα του οικονοµικού ιστού των ορεινών περιοχών (Ανθοπούλου Θ., 

Ντυκέν Μ.Ν., 1992). Την κατάσταση αυτή κατέστησαν πιο δύσκολη στο επίπεδο της 

ίδιας της πρωτογενούς δραστηριότητας στο τοπικό επίπεδο η µικρή παραγωγικότητα 

εδάφους, το χαµηλό γεωργικό εισόδηµα κ.ά. (Bazin G., 1993). Η διαπίστωση αυτή 

εξηγεί, γιατί η δεύτερη διεύρυνση των κριτηρίων αφορούσε την οικονοµική 

φυσιογνωµία µιας περιοχής σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της κοινωνικο-δοµικής της πολιτικής η ΕΕ διευρύνει τον ορισµό 

των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα (Οδηγία 75/268/CEE, 95/52/ΕΚ) 

προσθέτοντας στις ορεινές περιοχές δύο συµπληρωµατικές κατηγορίες : 

i) τις υποβαθµισµένες περιοχές που απειλούνται από ερηµοποίηση, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή παραγωγικότητα των εδαφών, µη επαρκή εισοδήµατα, 

µεγάλο ποσοστό µη ενεργού αγροτικού πληθυσµού στο σύνολο του πληθυσµού, 

χαµηλή δηµογραφική πυκνότητα ή πληθυσµό σε µείωση, 

ii) τις περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα, οι οποίες αντιστοιχούν σε µικρούς χώρους σε 

κάθε χώρα-µέλος της ΕΕ (4% των εθνικών εδαφών) και οι οποίες επίσης διαθέτουν 

πολύ φτωχά ασβεστούχα ή εξαιρετικά αργιλούχα εδάφη, αλµυρά παραθαλάσσια 

εδάφη, εύθραυστα οικοσυστήµατα, τα οποία περιορίζουν την αγροτική 

δραστηριότητα, κλπ. 

 

1.3.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η συσσώρευση αλλά και η κατανόηση των προβληµάτων, που δηµιούργησε το 

υφιστάµενο οικονοµικό- παραγωγικό µοντέλο στις ορεινές περιοχές, ώθησαν τη 

κεντρική διοίκηση να αποφασίσει -πάντα όµως στο πλαίσιο του ίδιου οικονοµικού-

παραγωγικού µοντέλου- το σχεδιασµό νέας πολιτικής στήριξης (αρχές δεκαετίας 

1980). Η πολιτική αυτή αποσκοπούσε στην διατήρηση του τρόπου παραγωγής, τη 

µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συγκράτηση του αγροτικού 

πληθυσµού (νοικοκυριά και άρα και εκµεταλλεύσεις) τοπικά µέσω της χορήγησης των 

επιδοτήσεων (Σάρρος Π, 1997). Η χορήγηση επιδοτήσεων (εξισωτικές αποζηµιώσεις) 
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σε συνδυασµό µε την σπανιότητα των ευκαιριών εργασίας σε άλλες περιοχές 

συγκράτησαν τον ελάχιστο εναποµείναντα αγροτικό πληθυσµό, ο οποίος χωρίς την 

υποστήριξη και καθοδήγηση συνέχισε να παράγει στο πλαίσιο του υφιστάµενου 

παραγωγικού συστήµατος στοχεύοντας στην αύξηση των παραγόµενων προϊόντων. Η 

άσκηση της αγροτικής δραστηριότητα βασιζόµενη στη µείωση του κόστους 

παραγωγής εντείνει τις δυσκολίες προσαρµογής των παραδοσιακών εκτατικών 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων αλλά και τα φαινόµενα περιθωριοποίησης των ορεινών 

περιοχών συµβάλλοντας στην µη ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση µε τις πεδινές 

περιοχές. Παράλληλα εντάθηκαν και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω των 

συνεχιζόµενων εισροών, και της εντεινόµενης εγκατάλειψης της δραστηριότητας. Η 

πολιτική στήριξης της αγροτικής παραγωγής µέσω των επιδοτήσεων –επιχορηγήσεων, 

όπως και όπου αυτή εφαρµόστηκε (στην Ελλάδα εφαρµόστηκε µε την ένταξη της 

χώρας στην ΕΟΚ, 1981), κατέστησε τις ορεινές περιοχές περισσότερο προβληµατικές-

µειονεκτικές, εφόσον δεν συνέβαλε στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να 

αξιοποιήσουν τους πόρους τους και τις παραγωγικές δυνάµεις τους µε το βέλτιστο 

τρόπο καθώς και στη θεσµική τους ενίσχυση. 

Οι ορεινές περιοχές συνεχίζουν να προσεγγίζονται τόσο από την επιστηµονική 

κοινότητα όσο και από τις πολιτικές µέσα από τη διαπίστωση και αποτύπωση των 

προβληµάτων που φέρουν:  

(α) ανταγωνιστικότητα. Οι ορεινές περιοχές παρότι προβληµατικές λειτουργούν στο 

ίδιο πλαίσιο µε τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και προσπαθούν να τις 

ανταγωνιστούν βασιζόµενες στην αρχή της «µείωσης του κόστους παραγωγής», 

(β) ποιότητα ζωής – εξυπηρετήσεις. Οι ορεινές περιοχές στην πλειοψηφία τους 

αποµονωµένες δεν διαθέτουν τις εξυπηρετήσεις εκείνες (υγεία, εκπαίδευση, 

πληροφόρηση, ..) οι οποίες θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις 

συγκράτησης του πληθυσµού τους αλλά και προσέλκυσης νέου, 

(γ) περιβάλλον. Το εκτατικό κτηνοτροφικό παραγωγικό σύστηµα των ορεινών 

περιοχών συµβάλλει στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος είτε µέσα από την 

εγκατάλειψη χώρων είτε µέσα από την υπερεκµετάλλευση άλλων. ∆εν 

επιβαρύνεται όµως µε εισροές δεδοµένης της εκτατικότητας του συστήµατος. 
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1.3.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  

Στην Ευρώπη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 αναγνωρίζοντας τις «αδυναµίες» 

των ορεινών περιοχών και αποτυπώνοντας τη βούληση οι περιοχές αυτές να 

συµβαδίσουν µε τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές ορισµένες χώρες σχεδίασαν ειδικές 

πολιτικές για την ανάπτυξη και διαχείριση των ορεινών περιοχών (Bazin G., 1999). Οι 

πολιτικές (Fennell R., 1999) αυτές βασίστηκαν στην Οδηγία 75/268 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (και στο σύνολο των τροποποιήσεών της) «περί της ορεινής και ηµιορεινής 

γεωργίας και της γεωργίας σε λιγότερο ευνοηµένες περιοχές»
3
, τέθηκαν σε εφαρµογή 

κατόπιν συµφωνίας του Κράτους µε τους κοινωνικο-επαγγελµατικούς φορείς και τους 

αιρετούς των ορεινών χώρων (Murdoch J., Abram S., 1998) και ενθάρρυναν τη 

θεσµοθέτηση της οντότητας των ορεινών και την αντιµετώπιση κάθε περιοχής ή υπο-

περιοχής ως οµοιογενούς οντότητα (Audalot Ph., 1984). Η αντιµετώπιση των ορεινών 

περιοχών ως περιοχών µε ιδιαιτερότητες από ορισµένες χώρες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

(Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ιρλανδία) και τον σχεδιασµό για αυτές ιδιαίτερων 

πολιτικών και ιδιαίτερων παρεµβάσεων (Bazin G., 1999) έδειξε ότι οι «δύσκολες» 

αυτές περιοχές είναι δυνατόν να ανταποκριθούν και να παρουσιάσουν αναπτυξιακή 

πορεία. 

 

Από την αρχή της δεκαετίας του 1980 σηµαντική επιστηµονική συζήτηση αναπτύχθηκε 

γύρω από το θέµα της περιθωριοποίησης µεγάλου τµήµατος των αγροτικών περιοχών 

της Ε.Ε., ειδικά των λεγοµένων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της Νότιας 

Ευρώπης (Ananikas L., 1998, Csite A., 1998, Ανδρικοπούλου E., 1993, Andrikopoulou 

E. Kafkalas Gr., 2004, Μπεριάτος Η., 1999). Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, στην προσπάθειά της να µειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να 

περιορίσει τις δηµογραφικές, οικονοµικές και άλλες επιπτώσεις, θεσµοθέτησε από το 

1975 την έννοια των προβληµατικών περιοχών -διαχωρίζοντας τις ορεινές από τις 

µειονεκτικές περιοχές- δίνοντας εποµένως πραγµατική σηµασία στο πρόβληµα της 

                                                 

3
 οπ.π Fennell R. 1999. Οι λιγότερο ευνοηµένες περιοχές διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: α) 

ορεινές περιοχές «στις οποίες η γεωργική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως έναντι της διάβρωσης ή για ικανοποίηση 

αναγκών αναψυχής», β) περιοχές, που διατρέχουν τον κίνδυνο της πληθυσµιακής 

απερήµωσης και «όπου η διαφύλαξη της υπαίθρου είναι αναγκαία», και γ) άλλες µικρότερες 

περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα και στις οποίες πρέπει να 

συνεχιστεί η γεωργική δραστηριότητα µε σκοπό να διαφυλαχθεί η ύπαιθρος και να 
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περιθωριοποίησης σηµαντικού ποσοστού του αγροτικού χώρου. Η θεσµοθέτηση αυτή
4
 

οδήγησε παράλληλα στην ανάπτυξη διάφορων επιστηµονικών προσεγγίσεων του 

φαινοµένου αυτού µε έµφαση στις κύριες εκφράσεις του, όπως η φυσική και 

κοινωνικο-οικονοµική ερηµοποίηση ή ακόµα η αγροτική και οικονοµική συρρίκνωση 

(Bazin G., Roux M., 1992). Το Συµβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

1986 στο ∆ουβλίνο αποφάνθηκε ότι η ΚΓΠ, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί πέτυχε τους 

στόχους της µε µεγάλη επιτυχία προκαλώντας ταυτόχρονα σηµαντικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα, αλλά αφορά µόνο το 20% του αγροτικού χώρου της ΕΕ. Το υπόλοιπο 

80% αντιστοιχεί στις ονοµαζόµενες «δύσκολες» περιοχές της υπαίθρου, δηλαδή στις 

ορεινές περιοχές. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, τα διατροφικά σκάνδαλα και η θεσµική απαξίωση του 

αγροτικού κόσµου ωθούν αφ ενός τους επιστήµονες στην αναζήτηση νέων 

προσεγγίσεων για την αποτύπωση της νέας πραγµατικότητας (η επίτευξη των στόχων 

των πολιτικών θέτει ως αναγκαιότητα τον επαναπροσδιορισµό των στρατηγικών 

στόχων τους και καθορισµό νέων, προσαρµοσµένων στις νέες πραγµατικότητες) και 

αφ’ ετέρου τη δηµιουργία κινήµατος εκ µέρους των καταναλωτών υπέρ των προϊόντων 

ποιότητας. Το δε κράτος διαπιστώνοντας ότι χάνει συνεχώς το δικαίωµα παρέµβασης 

και τήρησης ισορροπιών αναζητά τρόπους εµπλοκής των τοπικών κοινωνιών στο 

σχεδιασµό των πολιτικών. 

Η επιστηµονική αναζήτηση συνέβαλε στον προσδιορισµό νέων στρατηγικών µε στόχο 

τη µείωση της εντατικής µορφής γεωργίας και άρα των σηµαντικών επιπτώσεών 

της καθώς και τη λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα 

ερευνητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δεκαετία του 1980 ανέπτυξαν µεθοδολογίες και 

πρότειναν σε τεχνοκράτες και πολιτικούς την υιοθέτηση καινοτοµιών για την 

ανάπτυξη περιοχών της υπαίθρου που βρίσκονται σε δυσκολία (ορεινές –µειονεκτικές 

περιοχές) στοχεύοντας στην ενσωµάτωση αυτών στο συνολικό χώρο του κάθε κράτους 

και στην οικονοµία του. Οι προτεινόµενες καινοτοµίες (όπως η πρωτοβουλία 

LEADER) αφορούσαν την «αγροτική ανάπτυξη»
5
, στόχευαν στην δηµιουργία 

                                                                                                                                               

συντηρηθεί το τουριστικό δυναµικό της περιοχής ή να προστατευθεί ο αιγιαλός» οδηγία 

75/268, άρθρο 3. 
4
 Οδηγία 75/268/ΕΟΚ περί «της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισµένες µειονεκτικές 

περιοχές», τροποποίηση 95/52/ΕΚ, κλπ 
5
 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 1988, κάνει την επιλογή η νέα ΚΓΠ να περιέχει 

ένα πυλώνα αφιερωµένο στην αγροτική ανάπτυξη δεδοµένου ότι θεωρεί απαράδεκτο, στο 

όνοµα της κοινωνικής συνοχής, το 80% του αγροτικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
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δραστηριοτήτων στις προβληµατικές περιοχές, που θα συνέβαλαν στην αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας των τοπικών προϊόντων και αξιοποίηση των τοπικών φυσικών 

πόρων καθώς και στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Ακολουθούν δύο 

δεκαετίες µε συνεχείς αναµορφώσεις της εφαρµοζόµενης αγροτικής πολιτικής και 

εφαρµογή της καινοτοµίας LEADER. Αποτέλεσµα αυτής της εφαρµογής είναι η 

δηµιουργία ευέλικτων µηχανισµών υποστήριξης του αγροτικού πληθυσµού στην 

ύπαιθρο και η δηµιουργία χωρικών «νησίδων» αντίστασης στην περιθωριοποίηση. 

Επίσης είναι έντονη πλέον η συζήτηση για την πορεία της πρωτογενούς παραγωγής και 

του πρωτογενή τοµέα καθώς και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν, ώστε να 

σταµατήσουν οι υπερπαραγωγές προϊόντων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το 

σύνολο της υπαίθρου. 

Παράλληλα σηµαντικός παράγοντας στις προσεγγίσεις, αντιλήψεις και προτάσεις 

πολιτικών για τις ορεινές περιοχές αναδεικνύεται το γεγονός ότι το καταναλωτικό κοινό 

στρέφεται όλο και πιο έντονα στην αναζήτηση ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων. Η 

καταναλωτική κοινωνία εκτιµώντας σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό τις ανάγκες 

προστασίας του περιβάλλοντος –φυσικού και πολιτισµικού-, βελτίωσης της ποιότητας 

των προϊόντων που καταναλώνει και ιδιαίτερα των διατροφικών, στην ουσία προσφέρει 

την ευκαιρία για συνέχιση αλλά και διαφοροποίηση της εργασίας σε αγροτικές και δη 

προβληµατικές περιοχές (Πετσίδης Ζ., 2002). Η ύπαιθρος πλέον και µέσω των 

εγγράφων πολιτικής αντιµετωπίζεται ως χώρος παραγωγής αλλά και ως χώρος 

κατανάλωσης, ως τοπίο, ως τόπος διαβίωσης κλπ. ∆ηµιουργούνται λοιπόν 

προϋποθέσεις ανάσχεσης της προβληµατικότητας των ορεινών περιοχών, δεδοµένου ότι 

αυτές αποτελούν λόγω της χρόνιας αποµόνωσής τους τις περιοχές που µπορούν να 

ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, τόσο της πολιτικής όσο και των καταναλωτών. 

 

1.3.6 ΝΕΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Το αδιέξοδο, στο οποίο οδήγησε το παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης, και η ανάγκη 

αναζήτησης λύσεων από την επιστηµονική κοινότητα και από τις πολιτικές 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του συνόλου της κοινωνίας και ιδιαίτερα της αστικής κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες. Οι νέες προσεγγίσεις ευαγγελίζονται την προστασία του 

περιβάλλοντος και τον αειφορικό τρόπο αξιοποίησής του, αρχές τις οποίες 

                                                                                                                                               

παραµένει περιθωριοποιηµένο. Υιοθετεί λοιπόν την προτεινόµενη καινοτοµική 

Πρωτοβουλία LEADER για την προσπάθεια ανάπτυξης των περιθωριοποιηµένων περιοχών 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 31

ενστερνίζονται όλο και πιο έντονα οι κοινωνίες. Οι καταναλωτικές συνήθειες των 

ατόµων και ιδιαίτερα των αστών προσανατολίζονται προς τη ποιότητα και την υγιεινή. 

Αναζητούν χώρους, που δεν είναι περιβαλλοντικά επιβαρυµένοι, για να αναπτύξουν 

λειτουργίες και δραστηριότητες αναψυχής, κατοίκησης (φύση, τουρισµός). Χώροι, οι 

οποίοι µπορούν να ικανοποιήσουν τις αρχές των νέων προσεγγίσεων ανάπτυξης της 

υπαίθρου είναι οι ορεινές περιοχές, αυτές που για σειρά ετών παραµένουν στο 

περιθώριο και στην αδράνεια (Ανθοπούλου Θ., 2008). 

Αφενός οι αρχές των νέων προσεγγίσεων και αφετέρου οι αλλαγές των καταναλωτικών 

προτύπων έθεσαν τις βάσεις για την αµφισβήτηση του υφιστάµενου αγροτικού 

παραγωγικού µοντέλου ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, και την αναζήτηση τρόπων, 

που να εξασφαλίζουν την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων τους σε ένα πλαίσιο, όπου 

κυριαρχεί η ποιότητα. Στον όρο «ορθολογική» ενσωµατώνεται προπαντός η 

«αειφορική» διάσταση αλλά και η προστασία της σηµαντικής φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς (βιοποικιλότητα, τοπίο, κλίµα, κ.ά) και ο δυναµισµός των αγροτικών 

κοινωνιών (Munchnik J., Ανθοπούλου Θ., 2013). Σ’ αυτή τη νέα βάση προσέγγισης και 

αξιολόγησης των πόρων των ορεινών περιοχών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός, 

ότι τα υφιστάµενα παραδοσιακά και εκτατικά τοπικά παραγωγικά συστήµατα 

αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης και αξιολόγησης µε στόχο την ικανότητά τους να 

συµβάλλουν σε µια ανάπτυξη περισσότερο αειφορική και ποιοτική. 

 

Η ΚΓΠ ως εργαλείο στήριξης της ανάπτυξης της υπαίθρου ακολουθώντας τις αλλαγές 

σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο αναµορφώνεται για την περίοδο µετά το 2013. Η 

αναµόρφωση της ΚΓΠ στοχεύει σε ένα υγιές και ασφαλές αγρο-διατροφικό περιβάλλον 

για την υγεία του καταναλωτή, στην προστασία και ορθή διαχείριση των δηµόσιων 

αγαθών και στην ανάπτυξη των εδαφικών περιοχών. Οι νέες προσεγγίσεις για την 

ανάπτυξη της υπαίθρου βασίστηκαν σε τρεις πυλώνες- αρχές: α) προστασία 

περιβάλλοντος, β) αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων και γ) αποκέντρωση -

συµµετοχικότητα της τοπικής κοινωνίας (Woods M., 2011, Γούσιος ∆., 2013). 

α. Προστασία περιβάλλοντος 

Οι ορεινές περιοχές ως χώρος, που έµεινε στο περιθώριο των παρεµβάσεων και των 

εξελίξεων για πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα, παρουσιάζουν προβλήµατα υποβάθµισης 

λόγω είτε της υπερχρησιµοποίησης είτε της εγκατάλειψης. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

που εµφανίζονται αφορούν διαβρώσεις εδαφών, πιθανότητες πυρκαγιών, υπερβόσκηση 
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των κοντινών στους οικισµούς βοσκοτόπων από τα εναποµείναντα κοπάδια, 

κατάρρευση αναβαθµίδων, κλείσιµο µονοπατιών και βοσκοτόπων από την επέκταση 

θαµνωδών εκτάσεων, αυθαίρετη δόµηση σε αγροτικές ή δασικές εκτάσεις κλπ. 

Κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται από δράσεις που (ι) συνέβαλαν στη διάβρωση και 

υποβάθµιση των εδαφών – όπως (α) αλόγιστη εκχέρσωση και καλλιέργεια επικλινών 

εδαφών χωρίς προστασία, (β) ανεξέλεγκτη βόσκηση από µεγάλο αριθµό αιγοπροβάτων 

θαµνοσκεπών και δασικών εκτάσεων, (γ) κτηνοτροφικές πυρκαγιές, και υλοτόµηση-  

και (ιι) αφορούν κυρίως τη µη χρήση και άρα την εγκατάλειψη όλων των εδαφών στην 

τύχη τους χωρίς παρεµβάσεις προστασίας, γεγονός το οποίο επιδεινώνεται από τη 

δηµογραφική µείωση. 

Οι παραπάνω επιπτώσεις εντείνονται από την κλιµατική αλλαγή που εµφανίζεται όλο 

και πιο έντονα τα τελευταία έτη, µε πιθανό το ενδεχόµενο έναρξης διαδικασιών 

ερηµοποίησης που επηρεάζουν την βιοποικιλότητα (χλωρίδα και πανίδα) µιας περιοχής. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις συµβάλλουν στην περαιτέρω υποβάθµιση του 

αγροτικού τοπίου ως σύνολο και ως πόρο.  

Το περιβάλλον και το αγροτικό τοπίο συνιστούν «δηµόσιο αγαθό» και ως τέτοια 

οφείλουν να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν ως χώρος κατανάλωσης 

συµβάλλοντας στην αειφορική ανάπτυξη µιας περιοχής. Αναγκαιότητα, η οποία γίνεται 

όλο και πιο εµφανής τις τελευταίες δεκαετίες µε τη στροφή των καταναλωτών προς τη 

φύση και την ποιότητα. Οι ορεινές περιοχές µπορεί να διακριθούν σε εκείνες, που λόγω 

της εγκατάλειψης παρουσιάζουν έντονο περιβαλλοντικό πρόβληµα και απαιτούν 

σηµαντικές παρεµβάσεις εκ µέρους της πολιτείας, και σε εκείνες οι οποίες διαθέτουν 

πόρους, τοπικά συστήµατα παραγωγής, που ακόµη είναι «ζωντανά», ανθρώπινο 

δυναµικό κλπ, γεγονός το οποίο σύµφωνα µε την υφιστάµενη πολιτική δηλώνει τη 

δυνατότητα άρσης της µειονεκτικότητας που παρουσιάζει και ενσωµάτωσης στο 

παραγωγικό, οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι του εθνικού χώρου. 

Η πολιτεία στις περιοχές µε έντονο περιβαλλοντικό πρόβληµα εφάρµοσε και εφαρµόζει 

σχέδια περιβαλλοντικής προστασίας (NATURA, LIFE, ΖΟΕ, κλπ), µε βάση τα οποία 

πραγµατοποιούνται οι βασικές παρεµβάσεις υποστήριξης του περιβάλλοντος και 

απαγορεύεται η οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα µε σκοπό την υποβοήθηση 

του χώρου να αναδοµηθεί. Στις περιοχές, που διαθέτουν κοινωνικό και παραγωγικό 

ιστό, δίνεται η ευκαιρία µέσα από την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως 

πόρου αλλά και των πολλαπλών πόρων του (βοσκοτόπων, δασών, ποταµιών, 
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κτηνοτροφικού κεφαλαίου, ανθρώπινου κεφαλαίου, κ.ά) να επαναπροσδιορίσουν τη 

θέση τους και στηρίζοντας το τοπικό παραγωγικό τους σύστηµα µέσα από την 

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων να αναζητήσουν την αρµόζουσα θέση στην αγορά. 

β. Αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων 

Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν στις χώρες της ΕΕ από τη δεκαετία του 1980 και µετά 

σε συνδυασµό µε τα διατροφικά σκάνδαλα, που κινητοποίησαν την κοινή γνώµη, 

δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις δηµιουργίας µιας κίνησης υπέρ των ποιοτικών 

τροφίµων και προς αναζήτηση δραστηριοτήτων «ποιοτικών» σε περιοχές, όπως τα 

ορεινά, οι οποίες δεν θεωρούνται περιβαλλοντικά βεβαρηµένες. ∆ηµιουργήθηκαν 

λοιπόν προϋποθέσεις διαφοροποίησης της τοπικής αγροτικής οικονοµίας και άρα 

απεξάρτησης από µια µονολειτουργική διάσταση καθώς και προοπτικές εργασίας και 

διαβίωσης σε τοπικό επίπεδο (SDEC, 1999). Τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου 

µοντέλου λειτουργίας της τοπικής αγροτικής οικονοµίας αφορούν : διαφοροποιηµένη 

παραγωγή, ευκαιρίες συνδεδεµένες µε τις πολλαπλές λειτουργίες του αγροτικού χώρου, 

σχέσεις µε το περιβάλλον, και διαχείριση του χώρου
6
. Η διαδικασία της εσωτερικής 

διαφοροποίησης της τοπικής αγροτικής οικονοµίας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη 

ανάπτυξη σχέσεων και δικτύων  -παραγωγικών, κοινωνικών, εµπορικών- (Γούσιος ∆., 

2000β), τα οποία ξεπερνούν το τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, εγκαθιδρύουν σχέσεις µε 

νέες αγορές και άλλες επιχειρήσεις και δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην 

πληροφόρηση και στη γνώση (SDEC, 1999). 

Οι γοργές εξελίξεις, που διαδραµατίζονται στις διεθνείς αγορές (GATT, 

διαπραγµατεύσεις ΠΟΕ), η µείωση του ευρωπαϊκού προστατευτισµού στη γεωργία 

(ΚΓΠ 1992, Agenda 2000) και οι µετασχηµατισµοί στις σχέσεις πόλης-υπαίθρου 

επηρεάζουν έντονα και άµεσα την µεταβολή του αγροτικού χώρου (Caraveli, H., 1993). 

Η διατήρηση της σπουδαιότητας και της σηµαντικότητας της θέσης της γεωργίας στο 

τοπικό παραγωγικό σύστηµα, δεδοµένης της φιλελευθεροποίησης των αγορών 

(οικονοµικό πλαίσιο) (Chominot A., Daviron B., Griffon M., 1996), οφείλει να 

στηριχθεί στους διαθέσιµους πόρους της όπως η εκτατικότητα του συστήµατος 

παραγωγής, η παραγωγή τοπικών ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (Colin J.-P., 

2002). 

                                                 

6
 Εάν η δηµογραφική εξέλιξη διακρίνει τις χώρες του βορρά (δηµογραφική µείωση) από τις 

χώρες του Νότου (πληθυσµιακή έκρηξη ή σταθεροποίηση), το περιβαλλοντικό ζήτηµα 
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Οι καταναλωτές ως άµεσοι αποδέκτες των διατροφικών «σκανδάλων», που διαδέχονται 

το ένα το άλλο τις τελευταίες δεκαετίες µε έντονο ρυθµό, αλλάζουν στάση και 

συµπεριφορές ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες και αναζητούν ποιοτικά 

προϊόντα (υγιεινά, πιστοποιηµένα από κάποιο οργανισµό ως προς την ποιότητά τους, ή 

παραγόµενα από κάποιον που τον εµπιστεύονται) και ως προς τις εν γένει 

καταναλωτικές τους συνήθειες αναζητώντας «φυσικούς και υγιεινούς» τόπους µε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, για να περάσουν τις διακοπές τους και να αναπτύξουν 

δραστηριότητες (Ανθοπούλου Θ., 2008). Οι νέες αυτές στάσεις και συµπεριφορές 

ευνοούν την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές και την 

ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων (βιοτεχνικές, τουριστικές, αθλητικές, κλπ) (Ντυκέν 

ΜΝ., Γάκη ∆., 2008). Για την µεν παραγωγική δραστηριότητα είναι εφικτή η συνέχισή 

της ειδικά σε περιοχές που δεν έχουν χάσει τη δυναµικότητά τους, για δε την ανάπτυξη 

νέων δραστηριοτήτων απαιτείται ο σχεδιασµός συνδυασµένων παρεµβάσεων µε τη 

συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας (Γούσιος 2008, Γούσιος ∆, Γάκη ∆, 2010). Στη 

δεύτερη αυτή περίπτωση σηµαντικό ρόλο έπαιξε η δηµιουργία µηχανισµού στήριξης 

µέσω της εφαρµογής καινοτοµικών προγραµµάτων, όπως LEADER, ΟΠΑΑΧ. 

Σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο νέων αναγκών και αναπτυξιακών στόχων, που 

αναδεικνύουν η προβληµατική κατάσταση των ορεινών περιοχών και η στροφή των 

καταναλωτών προς την ποιότητα, το εκτατικό παραδοσιακό και υποτιµηµένο 

παραγωγικό σύστηµα των ορεινών περιοχών τείνει να ξαναβρεί τη θέση του και το 

ρόλο του στο εσωτερικό ενός ευαίσθητου οικοσυστήµατος, και άρα «απαιτεί» να του 

αναγνωρισθούν εκ νέου ιδιότητες και λειτουργίες, που ξεπερνούν την µονοσήµαντη 

συµβολή του στην οικονοµική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα που 

κυριαρχούσε µέχρι χθες. Στο πλαίσιο αυτό οι ορεινές περιοχές προσπαθούν να 

ενισχύσουν το παραγόµενο προϊόν τους, να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, 

να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις 

(Abdelmalki L., Dufourt D., Kirat T., Requier-DesJardins D., 1996) µέσω της 

διαφοροποίησης της προσφοράς.  

Η ύπαιθρος µεταλλασσόµενη µε όλο και πιο έντονο ρυθµό σε χώρο κατανάλωσης και 

παρέµβασης αποτελεί µε αυτό τον τρόπο το «φυσικό υπόβαθρο» νέων λειτουργιών, 

γεγονός που της προσδίδει µια νέα δυναµική, η οποία βασίζεται εν µέρει στην γεωργική 

                                                                                                                                               

δεδοµένης της σηµασίας που αποκτά συνεχώς κυρίως στις ορεινές περιοχές θέτει εκ νέου 

και µε οµοιογενή τρόπο το ζήτηµα της διαχείρισης και της ανάπτυξης των περιοχών τους. 
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παραγωγή και κυρίως στη διασύνδεσή της µε την κοινωνία και εκφράζεται µε 

συµβόλαια και αγορές µε νέους εταίρους και πελάτες (Déprés C., Berriet-Solliec M., 

Vollet D., 2002). Οι ορεινές περιοχές µέσω του ανθρώπινου δυναµικού τους καλούνται 

να διαφοροποιήσουν το παραγόµενο προϊόν τους και τις δραστηριότητες της 

εκµετάλλευσής τους, ώστε να αντισταθµίσουν τις φυσικές/δοµικές µειονεξίες και να 

ενισχύσουν τα χαµηλά γεωργικά εισοδήµατά τους. Εποµένως, ο αγρότης µέσω της 

διαφοροποίησης της δραστηριότητάς του και των προϊόντων του, εντός και εκτός της 

εκµετάλλευσης, καλείται να γίνει εκ νέου ο διαχειριστής µιας σύνθετης εκµετάλλευσης, 

που θα συνδυάζει δραστηριότητα παραγωγής- µεταποίησης -εµπορίας προϊόντων, αλλά 

και παροχής υπηρεσιών, που θα ενσωµατώνουν την «εικόνα του τόπου» και την 

«ποιότητα του γνήσιου», στοιχεία που απευθύνονται σε εξειδικευµένη ζήτηση (Diry J.P., 

1999). 

Παράλληλα η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τα εντεινόµενα 

κοινωνικά προβλήµατα
 

οδηγούν στην αναθεώρηση της σηµασίας της ταυτότητας 

(Καυταντζόγλου Ρ., Κοβάνη Ε., 1999) και των αξιών της υπαίθρου, µε αποτέλεσµα ν’ 

αναπτύσσονται νέες τάσεις από την πλευρά του αστικού πληθυσµού: 

- δείγµατα όλο και µεγαλύτερης έντασης «εξόδου» του αστικού, πλέον, πληθυσµού, 

µε συνέπεια οι αγροτικές ζώνες να ξανακερδίζουν στο θέµα της κατοίκησης (β’ 

κατοικία αλλά και α’ κατοικίας), αξιοποιώντας το εκτεταµένο οικιστικό τους δίκτυο 

(Duquenne M-N, Kaklamani S., (2010)), 

- αυξανόµενο ενδιαφέρον του αστικού πληθυσµού για αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία 

συνδέονται µε την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις αγροτικές παραδόσεις: 

αγροτοδιατροφικά προϊόντα και γαστρονοµία, που ενσωµατώνουν την πρώτη ύλη, 

τις πρακτικές µεταποιήσεις και την «εικόνα του τόπου», παραδοσιακή χειροτεχνία, 

υπηρεσίες τουρισµού, πολιτισµικής κληρονοµιάς, κ.ά (Ανθοπούλου Θ., 2008). 

Τα νέα αυτά πρότυπα κατανάλωσης οδηγούν σε µια τάση «τριτογενοποίησης» του 

αγροτικού χώρου σε νέους κοινωνικούς σχηµατισµούς και συγκρούσεις, όσον αφορά 

τις χρήσεις γης και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Η αλλαγή της πολιτικής κατεύθυνσης και ειδικά το πέρασµα από τη γεωργοποίηση της 

υπαίθρου στην αγροτοποίηση ή αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου αποτέλεσε το 

έναυσµα για τη νέα εποχή ενσωµάτωσης αυτών των περιοχών µέσω της στρατηγικής 

της ποιότητας των παρεχόµενων αγαθών και υπηρεσιών (Evans N., Morris C., Winter 

M., 2002, Woods M., 2011). Στην Ελλάδα οι ορεινές περιοχές, επειδή αποτελούν τµήµα 
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της «υποτιµηµένης» αγροτικής ενδοχώρας, δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τόσο της 

κρατικής πολιτικής όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων, δεν εντάχθηκαν στο µοντέλο 

εντατικής γεωργίας, µε αποτέλεσµα να συνιστούν σήµερα τις πλέον πρόσφορες για την 

εφαρµογή των νέων πολιτικών, δεδοµένης της καθαρότητας των πόρων τους και της 

υψηλής ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων τους (Eymard– Duvernay F., 1989). 

Παράλληλα όµως πρέπει να τονιστεί ότι οι νέες ιδιότητες και λειτουργίες, που 

αναπτύσσονται δειλά-δειλά στον αγροτικό χώρο, οφείλονται σε εξωγενείς παρεµβάσεις 

και παράγοντες – αστική ζήτηση (Gennaro de B., Fantini A., 2002) και στις νέες τάσεις 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, και όχι σε µια ενδογενή αναζήτηση του αγροτικού χώρου 

ως απάντηση στην διαρθρωτική κρίση των αγορών και στη µείωση του Ευρωπαϊκού 

προστατευτισµού (Edwards R, Suplveda S., 1995). Γεννάται άρα µια ανάγκη 

επαναπροσδιορισµού των τρόπων και των µέσων αντιµετώπισης ζητηµάτων 

ανάπτυξης/σύγκρουσης όσον αφορά την οικειοποίηση και εκµετάλλευση του αγροτικού 

χώρου από διάφορες και διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. 

Το πέρασµα εποµένως από µια παραγωγίστικη (ποσοτική) λογική σε µια λογική 

ποιότητας προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών υποστηρίζεται πλήρως σε όρους 

χρηµατοδοτικούς (Diez N., 1999) από την υφιστάµενη πολιτική. Στο σύνολο των 

υφιστάµενων πολιτικών η κτηνοτροφία προσεγγίζεται έως σήµερα ως µονάδα 

παραγωγής µε καθαρά οικονοµικούς όρους, απογυµνωµένη από τις σχέσεις της µε την 

περιβάλλουσα κοινωνία, µε αποτέλεσµα τη µη ανάδειξη της πολυµορφίας του 

παραγωγικού συστήµατος στο οποίο κυριαρχεί. ∆εδοµένου ότι οι υφιστάµενες πολιτικές 

αναζητούν την ύπαρξη ενός παραγωγικού συστήµατος µε αρθρώσεις τόσο µεταξύ των 

µονάδων του όσο και µε την περιβάλλουσα κοινωνία, το οποίο είτε διαθέτει πλέγµα 

δραστηριοτήτων είτε δύναται να τις υποστηρίξει, δίδεται η ευκαιρία στο τοπικό εκτατικό 

παραγωγικό σύστηµα των ορεινών να αναδείξει τις δυνατότητές του (συγκράτηση του 

πληθυσµού, δηµιουργία απασχόλησης, παραγωγή ποιοτικού προϊόντος και υπηρεσιών, 

κ.ά). 

γ. Αποκέντρωση -συµµετοχικότητα τοπικής κοινωνίας 

Η αναγκαστική διοικητική διαίρεση των ορεινών περιοχών από την θεµελίωση του 

κράτους, (η οποία ποτέ δεν έλαβε υπόψη της τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

και τη λειτουργικότητα (Βεργόπουλος, K., 1994) των περιοχών), σε διάφορα επίπεδα 

συνιστά ιδιαίτερα στην Ελλάδα ένα σηµαντικό παράγοντα περιθωριοποίησης µε 

σηµαντική εξασθένιση της κοινωνικο-οικονοµικής τους συνοχής (Τσουκαλάς Κ., 1983) 
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και αποµόνωση από τα πολλαπλά περιφερειακά κέντρα αποφάσεων (Μπεριάτος Ηλ., 

1999). Η λειτουργικότητα της περιοχής εξασθενεί και καθιστά προβληµατικό τον 

προγραµµατισµό και το συντονισµό δράσεων, που µπορούν να συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξή τους (φαινόµενο δυισµού (Cena Delgaro F., 1998, 1998a) σε επίπεδο Νοµού). 

Επιπλέον η συλλογικότητα στη διαχείριση των περιοχών µε αργό ρυθµό αλλά σταθερό 

εξασθενίζει εξαιτίας του συνεχιζόµενου δηµογραφικού προβλήµατος. 

Στην Ελλάδα από το τέλος της δεκαετίας του 80 στο πλαίσιο της αποκέντρωσης του 

κράτους δίνονται οι δυνατότητες ανάπτυξης θεµατικών συνεργασιών οι οποίες 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση υπηρεσιών σε «αδύναµες» περιοχές, και όχι µόνο σε 

αυτές, οι οποίες παρουσιάζουν πρόβληµα σε ανθρώπινο δυναµικό, σε πόρους, σε 

υποδοµές, κ.ά. Παρ’όλο που το κράτος διαισθανόταν την ανάγκη αποκέντρωσης και 

νοµοθετούσε υπέρ αυτού, παραχωρούσε σε όλο το χρονικό διάστηµα ’80-’90 

αρµοδιότητες και υποχρεώσεις χωρίς την ανάλογη οικονοµική ενίσχυση των περιοχών. 

Τα αναπτυξιακά προϊόντα αυτών των διοικητικών µεταρρυθµίσεων (γεωγραφικές 

ενότητες, συµβούλια περιοχής, κ.ά) αποτελούν κατά συνέπεια µια συνεχή «άσκηση επί 

χάρτου» των τοπικών κοινωνιών χωρίς κανένα αποτέλεσµα σε τοπικό επίπεδο πλέον 

της απογοήτευσης των τοπικών κοινωνιών και την αποµάκρυνση από τα «κοινά». Η 

έλλειψη υποδοµών, υπηρεσιών και µηχανισµών υποστήριξης -χαρακτηριστικό των 

προβληµατικών περιοχών- είναι έντονο σε όλα τα ελληνικά βουνά, το οποίο συνδέεται 

άµεσα µε την ανυπαρξία ανάπτυξης αστικού ιστού στο χώρο τους (Timothy R. Wojan, 

1998, Gennaro de B., Fantini A., 2002, Vergunst P., 2002). Ελάχιστες είναι οι «νησίδες 

αντίστασης» (Ανθοπούλου Θ., Ντυκέν Μ.Ν., 1992) που έχουν εµφανιστεί και 

οφείλονται συνήθως σε ατοµικές ή και τυχαίες πρωτοβουλίες (Γούσιος ∆., 1999δ). Οι 

µη ανταλλαγές µε το εξωτερικό περιβάλλον συντελούν στη διατήρηση της 

εκτατικότητά τους και της περιθωριοποίησής τους. Ένα σηµαντικό τµήµα του 

δυναµικού της περιοχής (οι απόδηµοι) βρίσκεται εγκατεστηµένο εκτός περιοχής (σε 

αστικά κέντρα) και περιορίζει την δραστηριότητά του, ως προς την συνεισφορά του σε 

αυτή, στη διοργάνωση γιορτών και ανταµωµάτων (Γούσιος ∆., 2000) διότι δεν έχει 

γίνει κατανοητή ακόµη η δύναµη που διαθέτει λόγω του µεγέθους του και δεν έχει 

προσεγγιστεί ως µια δυναµική και πιστή αγορά (Γούσιος ∆., 2013). 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 σε ελάχιστες περιπτώσεις η τοπική κοινωνία 

αναλαµβάνει ρόλους ή συµµετέχει «ενεργά» στην προστασία και διαχείριση του χώρου 

αναφοράς της. Εµφανίζονται διάσπαρτα και µη συντονισµένα πάντα κατευθυνόµενες 
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από το κράτος ειδικά σε εγκαταλελειµµένες περιοχές προσπάθειες συλλογικής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης τους µε σκοπό την προστασία τους (εθνικά πάρκα, 

περιοχές ΖΟΕ, κ.ά). Επιπλέον η εφαρµογή καινοτοµικών πρωτοβουλιών, 

προγραµµάτων, όπως LEADER, LIFE, κ.ά, έθεσε ξανά την αναγκαιότητα της 

συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. Στη συνέχεια στο σύνολο των πολιτικών η συµµετοχή των τοπικών 

κοινωνιών µέσω των φορέων τους αποτελεί βασική αιτούµενη παράµετρο στο 

σχεδιασµό και στην υλοποίησή τους. Στο δε πλαίσιο του νέου προτύπου ανάπτυξης της 

υπαίθρου βασική αιτούµενη παράµετρο αποτελεί η ανάπτυξη τοπικής διακυβέρνησης 

σε µια περιοχή (Γούσιος ∆, Γάκη ∆, 2010). Οι τοπικοί δρώντες (παραγωγοί, κάτοικοι, 

απόδηµοι, κλπ) καλούνται να συναποφασίσουν τον τρόπο διαχείρισης του χώρου τους 

στοχεύοντας στην προστασία του και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του 

ενισχύοντας τη διακριτότητά τους και το βαθµό ελκυστικότητάς του (attractivité) καθώς 

και τη σχέση µε το έξω περιβάλλον (αγορά, διοίκηση, κ.ά). 

Η αναγκαιότητα της διακυβέρνησης και άρα της έµπρακτης συµµετοχής της τοπικής 

κοινωνίας ενισχύει την τοπική δηµοκρατία και τη δηµιουργικότητα της τοπικής 

κοινωνίας, τη συλλογικότητα, και ενισχύεται από τη ολοένα αυξανόµενη διάθεση της 

τοπικής κοινωνίας-αποδήµων να λάβουν µέρος στη διαχείριση του χώρου τους 

(Γούσιος ∆., 2013) –απαραίτητες προϋποθέσεις στο µοντέλο εδαφικής ανάπτυξης. 

 

Οι µετασχηµατισµοί- αλλαγές που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες επέτρεψαν στην 

επιστηµονική κοινότητα να µελετήσει τα φαινόµενα και να προσδιορίσει το πλαίσιο 

των αλλαγών, πράγµα που οδήγησε στη διατύπωση νέων προσεγγίσεων, όσον αφορά το 

µοντέλο ανάπτυξης της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών. Ασκήθηκε 

κριτική : α) στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (αιτίες –λύσεις), β) στην προστασία της 

υγείας του καταναλωτή και των τροφίµων (τρόποι παραγωγής υγιεινών –ποιοτικών 

τροφίµων και τρόποι πιστοποίησης της ποιότητας) και γ) στις λειτουργίες στην ύπαιθρο 

(δραστηριότητες που µπορούν να αναπτυχθούν στην ύπαιθρο, να δηµιουργήσουν θέσεις 

εργασίας, και να δηµιουργήσουν νέες αξίες: πολυλειτουργικός ρόλος των πόρων της 

υπαίθρου). Οι προσεγγίσεις αυτές ενσωµατώθηκαν στις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, 

χωροταξικές –αναπτυξιακές, δίνοντας νέες προοπτικές στην ανάπτυξη των ορεινών 

περιοχών (Allaire G., 2011). 
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Σχήµα 1-1.: σχηµατική παρουσίαση της πολυλειτουργικότητας 

της υπαίθρου, Lang 2001 

1.3.7 … ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στην Ελλάδα, παρόλο που οι πολιτικές διαφοροποιήθηκαν, τα καταναλωτικά πρότυπα 

µεταβλήθηκαν και η εδαφική διάσταση αποτελεί δοµικό στοιχείο των πολιτικών, 

συνεχίζεται η αντιµετώπιση των ορεινών περιοχών µε πολιτικές και εργαλεία που 

επιµένουν στην κλαδική προσέγγιση κατακερµατίζοντας τη δυναµική της υπαίθρου 

προτείνοντας δράσεις κλαδικές, διάσπαρτες και αποσπασµατικές.  

Η εφαρµογή της πρωτοβουλίας LEADER στις ορεινές –µειονεκτικές περιοχές της 

χώρας αφενός δηµιούργησε ορισµένες «νησίδες ανάπτυξης» καθώς και µηχανισµούς 

υποστήριξης των τοπικών δραστηριοτήτων, αφετέρου περιορίστηκε σε δράσεις, που δεν 

ενσωµάτωσαν το τοπικό παραγωγικό σύστηµα και οι οποίες δεν αποτέλεσαν τελικά το 

µοχλό για την ανάπτυξή τους. Ο τρόπος εφαρµογής των πολιτικών για την ανάπτυξη 

της υπαίθρου στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν απέδωσε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα εξ αιτίας της εσφαλµένης προσέγγισής τους. Εξ αιτίας αυτών σήµερα οι 

ορεινές περιοχές στην Ελλάδα 

συνεχίζουν να 

αντιµετωπίζονται ως περιοχές 

µε µειονεξίες ως συνέπεια 

των φυσικών µειονεξιών και 

του εγκλωβισµού τους στη 

γεωργική δραστηριότητα, 

χωρίς να αξιοποιούνται οι 

πόροι τους καθώς και οι 

δυνατότητες που διαθέτουν 

(όπως το µεγάλο µέγεθος των 

αποδήµων). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε 

µια προσπάθεια άρσης των περιβαλλοντικών –παραγωγικών προβληµάτων τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες αναµορφώνεται συνεχώς το πλαίσιο των παρεµβάσεων στα 

ορεινά στοχεύοντας:  

α) στη µετατροπή της υπαίθρου από µονολειτουργική (κυριαρχία του πρωτογενή τοµέα) 

σε πολυλειτουργική (κατοίκηση, γεωργία (γεωργική –κτηνοτροφική 

δραστηριότητα), διαχείριση περιβάλλοντος, τουρισµός, οικο-βιοτεχνία, κ.ά) και  
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β) στη διαφοροποίηση των οικονοµικών πόρων των νοικοκυριών µιας περιοχής µέσω 

της παραγωγής αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, της ανάπτυξης µηχανισµών 

εµπορίας αυτών των προϊόντων, της «εκ νέου ανακάλυψης» της πολυλειτουργικότητας 

της γεωργίας (Παπαδόπουλος Α., 2004), της ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετιζόµενες 

µε τη µεταποίηση, τουρισµό, φυσικό περιβάλλον, κ.ά. 

 

Βασικό στοιχείο αυτής της πολιτικής αναµόρφωσης-αναθεώρησης (ιδιαίτερα µετά τη 

µεταρρύθµιση της ΚΓΠ 1992) αποτελεί η πολυδραστηριότητα (Baptista, F.O., 1995) 

και η ενεργοποίηση της οικογένειας, στοιχεία που αποτελούν δοµικά χαρακτηριστικά 

των παραγωγικών συστηµάτων –ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών των µεσογειακών 

χωρών. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και διαµορφώνονται νέες πολυδιάστατες 

πολιτικές (χωροταξικές -αναπτυξιακές πολιτικές
7
) στοχεύοντας στην ενίσχυση των 

αναδοµήσεων, στην υποστήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων των ορεινών 

περιοχών, ενισχύοντας την ανάπτυξη τοµέων που δρουν ως «ατµοµηχανές ανάπτυξης» 

και τοπικών καινοτοµιών (Bazin G., 1999), και συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη 

διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα των περιοχών αυτών. 

 

Η επιστηµονική αναζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία περίοδο (2005-), 

λαµβάνοντας υπόψη τις συνεχείς και έντονες αλλαγές στην ύπαιθρο εισάγει νέα 

διάσταση στον τρόπο προσέγγισης της ανάπτυξης της υπαίθρου: πέραν της 

περιβαλλοντικής και της κοινωνικής εισάγει και την πολιτιστική διάσταση ως 

απάντηση στο ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας των περιοχών της υπαίθρου Οι περιοχές 

αυτές θα καταστούν ανταγωνιστικές, αν ενσωµατώσουν στα προϊόντα και στο 

περιβάλλον που διαθέτουν την ποιότητα και την τοπική ταυτότητα, δύο 

χαρακτηριστικά (κατά τον Campagne και Pecqueur (2009)) τα οποία δύνανται να 

αποτελέσουν το µοχλό ανάπτυξης της τοπικής εδαφικής ανταγωνιστικότητας δεδοµένου 

ότι δηµιουργούν διακριτότητα πόρων και ενεργοποιούν την τοπική κοινωνία ως προς 

                                                 

7
 Το «κλειδί» µιας αειφορικής ανάπτυξης των αγροτικών χώρων δεν θα βασιστεί στην 

υιοθέτηση και επιβολή ενός µοντέλου ανάπτυξης που έχει εφαρµοστεί σε άλλες περιοχές της 

ΕΕ, παρά σε τοπικές πραγµατικότητες, στην «ανακάλυψη» των τοπικών δυναµικών 

(ανθρώπινων, παραγωγικών και φυσικών), στην ανταλλαγή εµπειριών µε άλλες περιοχές. Οι 

πολιτικές και οι στρατηγικές ανάπτυξης οφείλουν να λάβουν υπόψη παράλληλα µε τα 

µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα, που παρουσιάζει µια περιοχή, και τη διαφορετικότητα 

της κάθε περιοχής, καθώς και να διαθέσουν στις αγροτικές περιοχές «µηχανισµούς», που θα 
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τη διαχείριση και έλεγχο του χώρου δράσης της. Η συγκεκριµένη προσέγγιση είναι 

σύνθετη και αναζητά τη ενεργό συµµετοχή των τοπικών δρώντων, την ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας της τοπικής κοινωνίας και τη σύνταξή τους γύρω από ένα συλλογικό 

σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της περιοχής τους (Γούσιος ∆, Γάκη ∆., 2010).   

Σε αυτό το συλλογισµό µπορεί να συνεισφέρει και το γεγονός ότι τα ορεινά δεδοµένης 

της έκτασής τους δεν χαρακτηρίζονται ως ενιαία και οµοιογενής περιοχή αλλά ως 

σύνολο ιδιαίτερων περιοχών µε πολλές υποζώνες. Το σύνολο των ορεινών φέρουν 

οµοιόµορφο εκτατικό παραγωγικό σύστηµα και οικονοµία το οποίο όµως βασίζεται 

στην εκµετάλλευση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που διαφοροποιούνται από 

υποζώνη σε υποζώνη (Μωυσίδης Α., 1986, Σπιλάνης Ι., Χατζηθεοδωρίδης Φ., 1997, 

Σαπουνάς Γ., Μηλιάκος ∆., 1996, Roux B., 1997, Pilleboue J., 2002, Kazakopoulos L., 

Vallerand F., Tsiboukas K and Klonaris S., 2000).  

Αυτή η διαφοροποίηση των υποζωνών ως µέλη ενός γενικότερου συνόλου µιας ορεινής 

περιοχής υποστηρίζεται από διάφορους επιστήµονες : 

 σύµφωνα µε τον Coz (1990), ο οποίος εξετάζοντας τη δυναµική του Μεσογειακού 

χώρου και τις ιδιαιτερότητές του υποστηρίζει ότι στις χώρες της Μεσογειακής 

λεκάνης οι ορεινές περιοχές: α) αποτελούν την φυσική συνέχεια της πεδιάδας µε 

την έννοια ότι µεταφέρουν τα διαθέσιµα αποθέµατα νερού, παράγουν ζωοτροφές 

για την κτηνοτροφία, διαθέτουν βλάστηση (δένδρα) και δασικούς πόρους. Με 

άλλους όρους ο ορεινός χώρος αποτελεί τη συµπύκνωση των οικολογικών 

διορθωτικών στοιχείων στις ανεπάρκειες της πεδιάδας, β) αποτέλεσαν ιστορικά το 

καταφύγιο των πληθυσµών µε ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά -ταυτότητα, 

καθώς και το κύτταρο διατήρησης της εθνικής ταυτότητας, (η συγκεκριµένη 

παράµετρος είναι πολύ σηµαντική και απαντάται µόνο στον ορεινό χώρο των 

Μεσογειακών χωρών), 

 σύµφωνα µε τον Lebeau (1986) οι ορεινές περιοχές περιλαµβάνουν µια 

πολλαπλότητα µικρο-εδαφικών ενοτήτων γεωργικής χρήσης, ασυνεχών, 

κατάλληλων όµως να υποστούν µικρο-διευθετήσεις και να αναδείξουν την 

διαφορετικότητάς τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Σε αυτή τη διαφορετικότητα µπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια απόκτησης τοπικής 

εδαφικής ανταγωνιστικότητας και διακριτότητας από κάθε υποζώνη. 

                                                                                                                                               

διευκολύνουν τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες 

µε τον πιο ήπιο, δυνατό, τρόπο. 
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1.4. Ε∆ΑΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η νέα προσέγγιση ανάπτυξης της υπαίθρου, όπως αυτή διαµορφώθηκε από την 

επιστηµονική κοινότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντάσσει στην έννοια της ανάπτυξης 

πέραν της κοινωνικής διάστασης την οποία ενσωµάτωσε τη δεκαετία του 1970, της 

περιβαλλοντικής διάστασης την οποία ενσωµάτωσε από τη δεκαετία του 1990, και την 

πολιτιστική διάσταση ως βασικό παράγοντα µιας τοπικής κοινωνίας και βασική 

συνισταµένη του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. 

Το νέο πρότυπο ανάπτυξης βασίζεται στην εµφάνιση εδαφικών δυναµικών, στο πλαίσιο 

των οποίων επιχειρείται η συντονισµένη και ολοκληρωµένη ενεργοποίηση των τοπικών 

πόρων ενταγµένων σε τοπικά στρατηγικά σχέδια και χρηµατοδοτούµενων από 

συγκεκριµένες και εξειδικευµένες πλέον πολιτικές µε κυρίαρχο χαρακτηριστικό την 

ποιότητα και την ταυτότητα. Πρόκειται για µια νέα δυναµική εδαφικής ανάπτυξης, η 

οποία εµφανίζεται ως απάντηση στην κρίση του φορντικού προτύπου (Pecqueur Β., 

2006, Courlet C., 2008), ρυθµίζοντας την ανάδειξη πολλαπλών λειτουργιών 

(παραγωγικής, τουριστικής, ψυχαγωγικής, περιβαλλοντικής, κατοίκησης) στην 

ύπαιθρο. Αυτή η πολυλειτουργικότητα απαντά στην στροφή των καταναλωτών προς 

την ποιότητα, την φύση και τις αγροτικές αξίες (Allaire et al. 1996) συµβάλλοντας 

άµεσα στην διαφοροποίηση των τοπικών οικονοµιών της υπαίθρου (Pecqueur 2006). Η 

δυναµική και το εύρος της οικοδόµησης εδαφικών περιοχών εξαρτάται από την 

ικανότητα των τοπικών κοινωνιών να οργανωθούν και να ελέγξουν τις σχέσεις µε τον 

χώρο τους αλλά και τις διαδικασίες αξιοποίησης των πόρων τους (Allaire G., 2011).  

 

Την εξέλιξη αυτή στηρίζει το πέρασµα από τη δηµόσια πολιτική δράση (δηµόσια 

διοίκηση) στην δηµόσια χωρική δράση (αυτοδιοίκηση-τοπική διακυβέρνηση) (Γούσιος 

∆., 2008), την οποία επιχειρεί η κεντρική διοίκηση στο πλαίσιο της αδυναµίας άσκησης 

κεντρικής διοίκησης και εκχώρησης αρµοδιοτήτων στο τοπικό. Αυτό σηµαίνει ότι για 

πρώτη φορά το «κέντρο» καθορίζει το πλαίσιο των πολιτικών (χωροταξικών και 

αναπτυξιακών) και ζητεί από τους φορείς και δρώντες των υποκείµενων κλιµάκων να 

σχεδιάσουν επιχειρησιακά την ανάπτυξή τους. Στις προτάσεις για τη διαµόρφωση νέων 

κανόνων δηµόσιας δράσης η εδαφική διάσταση αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα –

αναγνωρίζοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες των υποζωνών της υπαίθρου. Καλείται 

λοιπόν η κάθε περιοχή να αυτο-οργανωθεί δηµιουργώντας νέες µορφές διακυβέρνησης 
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και εταιρικότητας, µηχανισµούς υποστήριξης, κινητοποιώντας το σύνολο των φορέων 

της –δηµόσιους, συνεταιριστικούς και ιδιωτικούς-, που δραστηριοποιούνται στο 

εσωτερικό της (Goodwin M., 1998, Edwards B., et al. 2001, Woods M, Goodwin M., 

2003, Woods M, 2011). Η ικανότητα µιας περιοχή να αυτό-οργανωθεί καταδεικνύει και 

την ικανότητά της να αποτελέσει µια ενιαία αναπτυξιακή οντότητα (Goussios D., et 

Beriatos E., 2008). 

Οι προσπάθειες εδαφικής οργάνωσης αυτών των νέων εδαφικών περιοχών ευνοούνται 

και στηρίζονται από το γεγονός ότι ήδη η κανονιστική σύλληψη του χωροταξικού 

σχεδιασµού αντικαθίσταται ή και εµπλουτίζεται πλέον από έναν Στρατηγικό 

Χωροταξικό Σχεδιασµό µε τόπους εστιασµένης συλλογικής δράσης (Γούσιος ∆., 2013), 

υπερβαίνοντας τις ιδέες για τη χωροταξία που τέθηκαν από το Σχέδιο Ανάπτυξης του 

Κοινοτικού Χώρου το 1997 µε τις νέες αντιλήψεις  που διαµορφώνονται στο διεθνή και 

κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο για την εδαφική συνοχή.  

Η ικανότητα µιας εδαφικής περιοχής να «αυτο-οργανωθεί» την καθιστά ικανή να 

αναδείξει τα πλεονεκτήµατά της βασιζόµενη στη δηµιουργία «ιδιότυπων» προϊόντων –

υπηρεσιών (φύση, ιστορία, πολιτισµός, τεχνογνωσία κτλ), (Mollard A., Pecqueur B., 

2007), τα οποία µπορούν να διασφαλίσουν τη διακριτότητά της και την 

ανταγωνιστικότητά της (Γούσιος ∆., 2013). Μια περιοχή βασιζόµενη στη φυσική και 

πολιτιστική κληρονοµιά της (τοπία, µνηµεία γαστρονοµία, κ.ά) ως τον βασικό πόρο για 

την διαφοροποίηση και την διακριτότητά της είναι σε θέση να προστατεύσει και να 

προάγει τα τοπικά παραγόµενα προϊόντα ως µοναδικά –διαφορετικά, ελκυστικά-, όταν 

αυτά βγουν στην αγορά πράγµα που το κράτος δεν µπορεί να διασφαλίσει παράγοντας 

µε αυτό τον τρόπο «πλούτο». Η εξασφάλιση τοπικού πλούτου σε συνδυασµό µε την 

ορθολογική χρήση του ανθρώπινου δυναµικού και της πολυδραστηριότητας 

συµβάλλουν στη αναπαραγωγή του τοπικού συστήµατος παραγωγής, το οποίο µπορεί 

εύκολα να αναπτυχθεί σε παραγωγικά συστήµατα οικογενειακού τύπου, όπως αυτά των 

ορεινών περιοχών (Campagne P., Pecqueur B., 2009). 

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητείται η βελτίωση της αποδοτικότητας του τοπικού 

συστήµατος παραγωγής βασιζόµενη στην ποιότητα του προϊόντος, στην ταυτότητα που 

διαθέτει ή µπορεί να αποκτήσει, η οποία θα συντελέσει στη δηµιουργία «εδαφικής 

προσόδου» (Campagne P., Pecqueur B., 2012). 

Η υιοθέτηση του νέου προτύπου ανάπτυξης της υπαίθρου συµβάλλει αποτελεσµατικά 

στην α) εξασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, β) αντιµετώπιση της αγροτικής 
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οικογένειας ως ένα κοινωνικό κύτταρο µε σηµαντικές κοινωνικές και εν δυνάµει 

οικονοµικές σχέσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στην εκµετάλλευση και γ) 

βιωσιµότητα της οικογένειας και όχι µόνο της εκµετάλλευσης (βασική στόχευση στη 

εδαφική ανάπτυξη). To νέο πρότυπο ανάπτυξης της υπαίθρου είναι πιο εύκολα 

προσαρµόσιµο στις «δύσκολες» περιοχές, δεδοµένου ότι οι πόροι τους δεν έχουν ακόµη 

αξιοποιηθεί και µπορούν να προσαρµοστούν-αναδειχθούν ως εδαφικοί πόροι 

(Campange P., Pecqueur B., 2009). Οι ορεινές περιοχές εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις 

για να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις. Όµως τίθεται το ερώτηµα, αν και 

επιχειρησιακά οι τοπικές κοινωνίες διαθέτουν την ικανότητα να υιοθετήσουν το νέο 

µοντέλο και να επανεργοποιηθούν στηριζόµενες στο τοπικό παραγωγικό τους σύστηµα 

και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων τους τόσο αυτών που βρίσκονται σε 

λανθάνουσα κατάσταση όσο και των ενεργών. 

 

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι ορεινές περιοχές παρόλη τη σηµαντική γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση τους, 

την αυτονοµία των πυκνών πληθυσµών τους και την συλλογική διαχείριση του χώρου 

τους µέσα από την οργανωµένη αγρο-κτηνοτροφική δραστηριότητά τους στο παρελθόν 

µε βάση τις ακολουθούµενες πολιτικές και το οικονοµικό παραγωγικό σύστηµα, που 

τέθηκε σε εφαρµογή από την κεντρική διοίκηση κατά τον προηγούµενο αιώνα, 

περιθωριοποιήθηκαν. Το παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης, που υιοθέτησε η κεντρική 

διοίκηση σε µια προσπάθεια οικονοµικής ανάπτυξής της, συνέβαλε στη διατάραξη της 

οικολογικής ισορροπίας των ορεινών περιοχών και τη διακοπή της 

συµπληρωµατικότητάς τους µε τις πεδινές περιοχές, δεδοµένου ότι το παραγωγικό τους 

σύστηµα αποδιοργανώθηκε και αποδοµήθηκε. Η αποδόµηση του παραγωγικού 

συστήµατος το κατέστησε µη ανταγωνιστικό µε βάση τους οικονοµικούς όρους, µε 

σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το αποδυνάµωσε θεσµικά. 

Η επιστηµονική κοινότητα σε µια συνεχιζόµενη προσπάθεια κατανόησης των 

µετασχηµατισµών και αλλαγών, που εντάθηκαν τα τελευταία τριάντα έτη, αποτύπωσε 

την κατάσταση των ορεινών, προσπάθησε να καταγράψει την µειονεκτικότητά τους µε 

τη χρήση κριτηρίων και να προτείνει νέα µοντέλα ανάπτυξης, τα οποία θα συνέβαλαν 

στον επανακαθορισµό της θέσης τους και την αξιοδότησή τους εκ νέου. Στο πλαίσιο 

της οικονοµικής αντίληψης και του οικονοµικο-παραγωγικού µοντέλου ανάπτυξης τα 

ορεινά δεν αντεπεξέρχονται στη δηµιουργία οικονοµικού πλεονάσµατος και 
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παραγωγικού κεφαλαίου, µε συνέπεια να τίθενται στο περιθώριο. Η µονοδιάστατη 

αντιµετώπισή τους και η µη ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων τους, όπως συνθετότητα 

πόρων, εκτατικότητα παραγωγικών συστηµάτων και συλλογικότητα στη διαχείριση των 

πόρων τους τα καθιστά µη ανταγωνιστικά. Η αγροτική δραστηριότητα συνεχίζεται 

πάντα όµως στο πλαίσιο της µείωσης του κόστους παραγωγής µε αποτέλεσµα να µην 

παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα παρά την άτυπα αναγνωρισµένη ποιότητά τους και τη 

διαθεσιµότητα άτυπων δικτύων (απόδηµοι). ∆ιαφαίνεται µέσα από την εξέλιξη των 

προσεγγίσεων της επιστηµονικής κοινότητας και την προσαρµογή των χωροταξικών 

και αναπτυξιακών πολιτικών, ότι οι ορεινές περιοχές αναγνωρίζονται πλέον ως 

γεωγραφικές και εδαφικές περιοχές, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερες και ολοκληρωµένες 

πολιτικές. Αυτή η εξέλιξη σηµατοδοτεί την απαρχή µιας περιόδου κατά την οποία 

αναγνωρίζεται στις ορεινές περιοχές η εδαφική τους ιδιαιτερότητα και εποµένως η 

ανάγκη στήριξης της ικανότητάς τους να οργανώσουν ένα παραγωγικό σύστηµα, το 

οποίο να εξασφαλίζει την ποιότητα στο περιβάλλον, στα προϊόντα και στο πλαίσιο 

ζωής.  

Η θετική συγκυρία για το µέλλον των ορεινών περιοχών βασίζεται στο γεγονός ότι ένας 

τέτοιος ρόλος των ορεινών γίνεται αποδεκτός πλέον και από το κράτος και από τους 

καταναλωτές, δηλαδή την κοινωνία.  

Η κεντρική διοίκηση µε την εφαρµογή σε ορισµένες χώρες ειδικών πολιτικών για τα 

ορεινά έδειξε ότι οι ορεινές περιοχές ανταποκρίνονται και παρουσιάζουν θετικά 

αναπτυξιακά αποτελέσµατα, αν τους διατεθούν τα κατάλληλα εργαλεία και ελευθερίες. 

Τα συσσωρευµένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και παραγωγικά προβλήµατα από τη µια 

πλευρά, και η κατανόηση από τα κράτη ότι οι ορεινές περιοχές αποτελούν τελικά 

σηµαντικό δυναµικό δηµοσίων αγαθών από την άλλη, θέτουν το ζήτηµα της 

αποτελεσµατικής ενσωµάτωσής τους. Οι νέες προσεγγίσεις που αναπτύσσονται 

λαµβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των βουνών ως χώρο µε ιδιαίτερες φυσικές και 

παραγωγικές συνθήκες και ανάγκες, όσον αφορά την διαχείριση και αξιοποίηση των 

πόρων τους. Η ύπαρξη ειδικών πολιτικών τις τελευταίες δεκαετίες µαρτυρεί αυτή τη 

συνειδητοποίηση εκ µέρους των κρατών και της Ε.Ε. Ωστόσο οι πολιτικές αυτές 

παραµένουν εγκλωβισµένες σε µια αντίληψη προστατευτισµού (εξισωτικές αποζηµιώσεις- 

επιδοτήσεις) ενώ τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους µπορούν να θεωρηθούν µέτρια 

και σηµειακά. 
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Οι νέοι στόχοι για την ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω της αξιοποίησης των τοπικών πόρων 

και της διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης στο πλαίσιο µιας συνεχώς ενισχυόµενης 

πολυλειτουργικότητας του συγκεκριµένου χώρου φέρνουν ήδη αποτελέσµατα στις πεδινές 

περιοχές και πιο συγκεκριµένα στον αποκαλούµενο ενδιάµεσο χώρο. Στις περιοχές αυτές 

ωστόσο το πλαίσιο ζωής και η γειτνίαση µε τα αστικά κέντρα συµβάλλουν στην 

συγκράτηση του πληθυσµού, στην προσέλκυση νέων κατοίκων και επισκεπτών. Ωστόσο 

τίθεται το ερώτηµα αν οι ορεινές περιοχές µπορούν παρά τις ιδιαιτερότητές τους, 

(εξασθένιση κοινωνικού ιστού, χρονο-αποστάσεις ως προς απασχόληση και 

εξυπηρετήσεις κτλ), να αναζητήσουν και να επιχειρήσουν την ανάπτυξή τους στο πλαίσιο 

αυτών των αλλαγών και της εντεινόµενης ανταγωνιστικότητας σε µια όλο και πιο 

παγκοσµιοποιούµενη οικονοµία. Η νέα πραγµατικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 

αντίληψη των κοινωνιών δηµιουργεί δυναµικές υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και την υιοθέτηση καινοτοµιών ως προς την αξιοποίηση των πόρων της 

υπαίθρου και την ανάπτυξη λειτουργιών. Τα αποτελέσµατα αυτών των δυναµικών 

γίνονται όλο και πιο ορατά µέσα από την εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων, τα οποία 

δηµιούργησαν νησίδες ανάπτυξης αλλά και µηχανισµούς υποστήριξης, οι οποίοι 

ενδυνάµωσαν την ικανότητα διαχείρισης και συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας. Η 

πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου και η διαφοροποίηση των πόρων εισοδήµατος των 

τοπικών νοικοκυριών γίνονται µε αργούς ρυθµούς πραγµατικότητα σε όλο και 

ευρύτερο χώρο και συµβάλλουν στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των ορεινών 

περιοχών και των «κερδών» από την ενεργοποίησή τους. 

Η ανάδειξη υποζωνών των ορεινών περιοχών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(πολιτιστικά, κοινωνικά, παραγωγικά) και η εξασφάλιση της ενεργούς συµµετοχής των 

τοπικά δρώντων, οργανωµένα και µε βάση προγραµµατισµό, καθιστούν εφικτή την εκ 

νέου αξιοδότηση των ορεινών και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. 

Στο πλαίσιο της νέας καθολικής προσέγγισης της ενσωµάτωσης των ορεινών περιοχών, 

τόσο η Ε.Ε. όσο και τα κράτη µέλη επιδεικνύουν µέσω των πολιτικών, χωροταξικών 

και αναπτυξιακών, τη βούληση να οργανώσουν τις παρεµβάσεις τους στις ορεινές 

περιοχές µέσω δύο τύπων παρεµβάσεων: 

� την οργάνωση συστηµάτων προστασίας και διαχείρισης των περιοχών, όπου 

υφίσταται ισχυρό περιβαλλοντικό πρόβληµα λόγω εγκατάλειψης ή ύπαρξης 

σηµαντικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στην οργάνωση αυτή το 

κράτος διατηρεί µέσω των διαχειριστικών αρχών (φυσικά εθνικά ή περιφερειακά 
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πάρκα) σηµαντικό παρεµβατικό ρόλο. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια εξασθενεί η 

αντίληψη της απαγόρευσης παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι τοπικές κοινωνίες 

διεκδικούν ένα συνεχώς αυξανόµενο ρόλο. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για 

την περιβαλλοντική διαχείριση περιοχών, οι οποίες θεωρούνται πλέον ως 

προστατευόµενες ζώνες, γιατί δεν διαθέτουν πλέον τοπικά το απαραίτητο ενεργό 

δυναµικό για την ανάκαµψη της τοπικής οικονοµίας,  

� ο δεύτερος τύπος παρέµβασης αφορά περιοχές µε γεωγραφική και ιστορική συνοχή 

στις οποίες υφίσταται ακόµη ένας λειτουργικός κοινωνικός και παραγωγικός 

πυρήνας στο πλαίσιο τοπικών αυτοδιοικήσεων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 

ενισχύονται συνεχώς. Στις περιοχές αυτές οι δυσκολίες ανάπτυξης σε συνδυασµό 

µε την ιδιαιτερότητα των έγγειων σχέσεων και χρήσεων γης (κοινοτικά 

βοσκοτόπια, δηµόσια δάση) συνέβαλλαν στη διατήρηση παραγωγικών 

συστηµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό εκτατικότητας, 

σηµαντική παρέµβαση στη διαχείριση των βοσκοτόπων άρα και των 

οικοσυστηµάτων καθώς και µιας αξιοσηµείωτης συλλογικότητας, η οποία 

συµβάλλει στην τοπική κοινωνική συνοχή.  

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση της συµβατότητας αυτών των παραγωγικών 

εκτατικών συστηµάτων και των συλλογικών συστηµάτων διαχείρισης που εµπεριέχουν, µε 

τους νέους σύνθετους στόχους της αειφορικής εδαφικής ανάπτυξης που εκφράζονται µε 

την άρθρωση της ποιοτικής διατροφής, του περιβάλλοντος και της εδαφικής περιοχής και 

που βασίζονται σε µια πιο αρµονική σχέση µεταξύ γεωργικής δραστηριότητας και φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Πιο συγκεκριµένα, να προσδιορισθεί σε ποιό βαθµό και µε ποιά µέσα αυτά τα 

θεωρούµενα µέχρι πρόσφατα ξεπερασµένα παραγωγικά συστήµατα στο πλαίσιο του 

«παραγωγίστικου» εντατικού και ποσοτικού µοντέλου παραγωγής είναι δυνατόν να 

απαντήσουν στο σύνθετο στόχο της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της εξασφάλισης 

διακριτών και ποιοτικών πόρων και προϊόντων και τέλος της ενεργοποίησης των τοπικών 

κοινωνιών συµπεριλαµβανοµένων και των αποδήµων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής γεωργίας ιδιαίτερα κατά το δεύτερο 

µισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από µια ισχυρή τάση αποεδαφικοποίησης 

(deterritorialisation), η οποία διαχώρισε σε µεγάλο βαθµό την παραγωγή από τους 

εδαφικούς δεσµούς. Είναι γνωστό, ότι στη συνέχεια η κρίση αυτού του παραγωγικού 

µοντέλου έχει οδηγήσει σήµερα στην αναζήτηση µιας νέας σχέσης µε το χώρο. Στην 

Ελλάδα η εκτατική κτηνοτροφία αποτελεί ένα από τα παραδοσιακά εκτατικά 

συστήµατα παραγωγής, περιορισµένα σήµερα περισσότερο στις ορεινές και ηµιορεινές 

περιοχές, τα οποία διατήρησαν στενούς δεσµούς µε το χώρο. Το ερώτηµα που τίθεται 

στο πλαίσιο της εξέλιξης της γεωργίας και του επαναπροσδιορισµού των σχέσεών της 

µε το χώρο, συµπεριλαµβανοµένου του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών, στη 

βάση µιας πιο ποιοτικής, ανταγωνιστικής και αειφορικής γεωργικής δραστηριότητας, 

αφορά τη θέση και το µέλλον αυτών των παραγωγικών συστηµάτων.   

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα θα πρέπει να αναζητηθεί µέσα από την 

αξιολόγηση αυτών των παραγωγικών συστηµάτων, της δυνατότητάς τους δηλαδή να 

απαντήσουν στους σύνθετους στόχους, που θέτει σήµερα η νέα αγροτική πολιτική αλλά 

και η πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου (Γιαννάκης Ηλ., 2011). 

Η οργάνωση και λειτουργία των παραγωγικών εκτατικών ορεινών συστηµάτων 

διέπονται από άγραφους κανόνες και πρακτικές για τη διαχείριση του χώρου µιας 

ορεινής κοινότητας, η εξέλιξη των οποίων προσδιορίζεται µεταπολεµικά από: 

- την κρατική αντίληψη της συνδιαχείρισης βοσκοτόπων και δασικών εκτάσεων, που 

οδήγησε στον διαχωρισµό αυτών των δύο χρήσεων γης, 

- τις αναπτυξιακές αντιλήψεις που προσδιόρισαν την οργάνωση και λειτουργία των 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και τις σχέσεις τους µε τον περιβάλλοντα χώρο, 

- τον αυξανόµενο ρόλο της αγοράς στη διαδικασία εξατοµίκευσης των συλλογικών 

συµπεριφορών και πρακτικών. 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να προσεγγισθεί η δυνατότητα και ο βαθµός, 

στον οποίο τα εκτατικά τοπικά παραγωγικά συστήµατα ορεινών περιοχών θα 

µπορούσαν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου εδαφικής ανάπτυξης. Το 

τοπικό εκτατικό παραγωγικό σύστηµα των ορεινών περιοχών προσεγγίζεται εδώ ως ένα 
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σύστηµα, που καθορίζει τη διαχείριση αλλά και την αξιοποίηση ενός συνόλου πόρων 

(φυσικών, κληρονοµηµένων, κτλ), αλλά ταυτόχρονα και ως αυτοτελής πόρος στο 

εσωτερικό µιας εδαφικής περιοχής. Το παραδοσιακό εκτατικό σύστηµα παραγωγής, το 

οποίο παρόλα τα διαρθρωτικά προβλήµατα-ελλείψεις του και την διαχρονική 

υποτίµησή του από τις υπηρεσίες αξιοποιεί συστήµατα διαχείρισης και αξιοποίησης 

πόρων (π.χ. βοσκοτόπων), τεχνογνωσιών –πρακτικών και άτυπων δεσµών –σχέσεων, 

συγκεντρώνει γύρω του όλους τους τοπικούς εµπλεκόµενους δρώντες και φορείς και 

εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του αποτελεί το ίδιο πόρο αξιοποιήσιµο στο πλαίσιο της 

εδαφικής ανάπτυξης. Tο µέγεθος και ο τρόπος οργάνωσής του δίδει τη δυνατότητα 

στην τοπική κοινωνία να βασιστεί στα προϊόντα της, τα οποία απαντούν στα 

καταναλωτικά πρότυπα και να αναπτύξει παράλληλες δραστηριότητες αναδεικνύοντας 

µε αυτό τον τρόπο τη πολυλειτουργικότητα του χώρου και συµβάλλοντας στη 

διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας. 

Σε µια προσπάθεια παρατήρησης –µελέτης της θέσης του τοπικού παραγωγικού 

συστήµατος στο πλαίσιο των απαιτήσεων ενός πιο χωρικού παραγωγικού µοντέλου το 

πρώτο ερώτηµα στο οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε αφορά το αν αυτό το σύστηµα 

στο πλαίσιο των µεταπολεµικών πολιτικών, που ώθησαν στην ακραία εξατοµίκευση της 

αγροτικής εκµετάλλευσης, βρίσκεται σε µια διαδικασία ανεπανόρθωτης αποδόµησης ή 

διατηρεί ακόµη τα βασικά του στοιχεία συνοχής. Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό 

διερευνάται το τοπικό εκτατικό παραγωγικό σύστηµα των ορεινών περιοχών, ώστε να 

διαπιστωθεί η οργάνωση και η λειτουργία του καθώς και η συνεκτικότητα του. Σε 

πρώτη φάση παρουσιάζεται η εξέλιξη του παραγωγικού συστήµατος διαχρονικά 

λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε οικονοµικό, διοικητικό 

και πολιτικό επίπεδο. Η αναδροµή αυτή στοχεύει στην αποτύπωση των αλλαγών και 

των επιπτώσεων, τις οποίες το παραγωγικό σύστηµα υπέστη, και πιο συγκεκριµένα 

στην λειτουργία και στην οργάνωσή του. Η προσέγγιση του τοπικού εκτατικού 

παραγωγικού συστήµατος µέσα από τη δοµή του και τις σχέσεις του µε το περιβάλλον 

και την τοπική κοινωνία αναδεικνύει την ικανότητα των ορεινών περιοχών να 

εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τις υφιστάµενες πολιτικές και να αναπτύξουν την 

απαραίτητη εδαφική ανταγωνιστικότητα µέσω της ανάδειξης του διακριτού τους 

πλεονεκτήµατος. Σε µια δεύτερη φάση µελετάται η ελληνική οικογενειακή 

εκµετάλλευση ως παραγωγική µονάδα και συστατικό στοιχείο του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος στις ορεινές περιοχές αποτυπώνοντας τα στοιχεία της και τις 
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Σχήµα 2-1.: Vallerand Fr. 2012, µάθηµα «Γεωργία και 

Εδαφική Περιοχή» ελληνογαλλικό µεταπτυχιακό DYNTAR 

στρατηγικές της. Τέλος σε µια τρίτη φάση επιχειρείται η εδαφική προσέγγιση της ίδιας 

της παραγωγικής µονάδας αποτυπώνοντας τις µορφές γεωργίας, που επικρατούν στην 

ελληνική ύπαιθρο, και την ανάδειξη της βιωσιµότητάς της µέσα από τη σχέση της µε το 

χώρο. 

 

2.2. ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

2.2.1 ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 

ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Στην Ελλάδα η µορφή της κτηνοτροφίας, που αναπτύχθηκε τόσο για κάλυψη 

διατροφικών αναγκών όσο και ως πλουτοπαραγωγική δραστηριότητα, αφορούσε την 

αιγοπροβατοτροφία και µάλιστα την «µεταβατική» της µορφή8. Η κτηνοτροφική 

δραστηριότητα ως εκτατικό παραγωγικό σύστηµα βασίστηκε στην 

συµπληρωµατικότητα των φυσικών πόρων και της συνδυασµένης αξιοποίησής τους 

µέσω των µετακινήσεων. Οι µετακινήσεις αυτές οργανώθηκαν ιστορικά στις ακόλουθες 

µορφές: 

Η πρώτη αφορούσε τη µετακίνηση των κοπαδιών στο εσωτερικό µιας ορεινής 

κτηµατικής περιοχής στη βάση ενός χωρο-χρονικού συστήµατος, που λάµβανε υπόψη 

τις εποχές και το υψόµετρο.  

Η δεύτερη αφορούσε τις 

µακρινές µετακινήσεις και 

περιελάµβανε δύο µορφές: α) 

τον ηµινοµαδισµό µε 

µετακινούµενους 

κτηνοτρόφους, οι οποίοι 

εγκατέλειπαν τα χωριά τους 

κατά τους χειµερινούς µήνες, 

για να εγκατασταθούν σε 

προσωρινές καλύβες στις 

πεδινές και ηµιορεινές περιοχές 

και β) τον νοµαδισµό, ο 

                                                 
8
 Με τον όρο «µεταβατική κτηνοτροφία» καλείται, σύµφωνα µε τον Βεργόπουλο, τον Sivignon 

κα, η νοµαδική κτηνοτροφία, κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι περιφερόταν µέσα στο χώρο 

και χρόνο προς αναζήτηση καλής ποιότητας βοσκοτόπων για την διατροφή των ζώων τους  
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οποίος περιελάµβανε κτηνοτρόφους χωρίς µόνιµη εγκατάσταση. Και στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις οι κτηνοτρόφοι αυτοί οργανωµένοι σε οµάδες, «τσελιγκάτο»9 – 

οι οποίες βασιζόταν κυρίως στην συγγενική σχέση – µετακινούνταν στον βαλκανικό 

χώρο µε στόχο την αναζήτηση κατάλληλων βοσκήσιµων εκτάσεων ανά εποχή. Η 

µορφή αυτή της κτηνοτροφίας άρχισε να παρακµάζει από τις αρχές του 20ου αιώνα και 

µετά. Τρεις ήταν οι βασικοί παράγοντες της παρακµής της µεταβατικής κτηνοτροφίας: 

α) οι αρνητικές επιπτώσεις των αλυτρωτικών κινηµάτων και η έξαρση της ληστρικής 

δραστηριότητας που τις συνόδευσε, β) η προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 και η 

διαίρεση του ζωτικού χώρου της µεταβατικής κτηνοτροφίας µεταξύ δύο εχθρικών 

κρατών, και γ) η κατάργηση των τσιφλικιών στο Θεσσαλικό κάµπο και η διανοµή τους 

σε µικροκαλλιεργητές δυνάµει της αγροτικής µεταρρύθµισης. (Μπουσχότεν βαν Ρ., 

1995: 26-27). Οι αλλαγές στο πολιτικο-διοικητικό σύστηµα, που διαδραµατίστηκαν στο 

χώρο αυτό, συνέβαλαν στην συρρίκνωση της νοµαδικής και ηµινοµαδικής 

κτηνοτροφίας (Νιτσιάκος 1991: 71). 

Στο πλαίσιο της αγροτικής µεταρρύθµισης, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920, οι ορεσίβιοι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν να διαθέτουν γεωργική γη στις 

ηµιορεινές κυρίως περιοχές είτε µέσω της κατευθείαν αγοράς της από τους τούρκους 

τσιφλικάδες (1897-1922) είτε µέσω της διανοµής γης. Η πολιτεία από τη δεκαετία του 

1920 δεδοµένης της διανοµής της γης σε µικροϊδιοκτήτες επέτρεψε στους 

κτηνοτρόφους να αγοράσουν γη10 και να εγκατασταθούν σε µια περιοχή. Η 

                                                 
9
 Οι εξελίξεις αυτές είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο. Η χρήση των 

τσιφλικιών ως χώρου χειµερινής βοσκής ευνόησε τη διαµόρφωση µιας ιδιαίτερης µορφής 

κοινωνικο-οικονοµικής οργάνωσης στον τοµέα της µεταβατικής κτηνοτροφίας, το 

τσελιγκάτο (Καραβίδας, 1981: 37-53, Νιτσιάκος 1991: 66-68). Το τσελιγκάτο ως κοινωνικό-

οικονοµική οργάνωση του κτηνοτροφικού συστήµατος είχε αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς 

εξάρτησης µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών (µε βάση το µέγεθος) κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων. Οι δεσµοί αυτοί µειώνονται σε σηµαντικό βαθµό µε την αποδυνάµωση 

αυτού του συστήµατος. Η στροφή της µεταβατικής στη χωρική κτηνοτροφία διάρκεσε πάνω 

από 100 έτη, η σε έντονους ρυθµούς οριστική εγκατάσταση των κτηνοτρόφων ξεκίνησε τη 

δεκαετία 1920-30 (προφορικές µαρτυρίες µετακινούµενων κτηνοτρόφων). Οι τελευταίοι 

µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι οργανωµένοι σε ένα είδος τσελιγκάτου, -µορφή πολύ 

αποδυναµωµένη σε σχέση µε την αρχική έννοια του όρου- αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν 

µόνιµα τη δεκαετία του 50. 
10

 Οι κτηνοτρόφοι θεωρούνται ακτήµονες, οπότε η παραχώρηση δικαιώµατος απόκτησης γης, 

τους καθιστά ιδιοκτήτες. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε αφενός την εξυπηρέτηση ενός πάγιου 

αιτήµατος, που αφορούσε το δικαίωµα στη γη, αλλά και αφετέρου ένα τρόπο καταγραφής 

των µετακινούµενων κτηνοτρόφων µε απώτερο σκοπό την ενσωµάτωσή τους στον εθνικό 

πληθυσµό. Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι δεν ήταν πουθενά καταγεγραµµένοι, οπότε δεν 
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εγκατάλειψη της µεταβατικής κτηνοτροφίας είχε ως συνέπεια την µετατροπή των 

εκµεταλλεύσεων από αµιγείς κτηνοτροφικές σε µικτές. Αναγκαστικά οι κτηνοτρόφοι 

µετατράπηκαν σε κτηνοτροφο-γεωργούς, µε στόχο να εξασφαλίσουν την παραγωγή 

µέρους των ζωοτροφών για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων τους11. 

Έτσι η οικονοµία τους περιλαµβάνει τέσσερα συναρθρώµενα µέρη: κτηνοτροφία (κύρια 

δραστηριότητα), γεωργία, συλλεκτική οικονοµία και πρόσθετους πόρους.  

Η κτηνοτροφία µετατρέπεται πλέον σε χωρική κτηνοτροφία
12, η οποία διαφοροποιεί σε 

µεγάλο βαθµό τις σχέσεις εξάρτησης µεταξύ των κτηνοτρόφων και τις σχέσεις 

εξάρτησης των µονάδων από το χώρο. Ως εκ τούτου όσοι νοµάδες κτηνοτρόφοι 

παρέµειναν σε ορεινές περιοχές συνέχισαν να ασχολούνται µε την κτηνοτροφία και 

συνεχίζουν έως σήµερα, ενώ αντίθετα όσοι επέλεξαν ως τόπο κατοικίας πεδινές ή 

ηµιορεινές περιοχές, «ριζά» εξελίχθηκαν σιγά –σιγά από κτηνοτρόφοι σε γεωργο- 

κτηνοτρόφους και τελικά σε γεωργούς. 

 

2.2.2. Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η σχέση της κύριας δραστηριότητας (κτηνοτροφία) µε το χώρο (τα ορεινά) 

διαφοροποιείται µε την πάροδο του χρόνου. ∆ιακρίνονται πέντε περίοδοι: 

 

2.2.2.1 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1η: ΕΩΣ ΤΟ 1950 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 η γεωργία –κτηνοτροφία κατείχε σηµαντικό 

ρόλο στην εθνική οικονοµία και στο ρυθµό µεγέθυνσης του εθνικού προϊόντος 

(Σαπουνάς Γ., Μηλιάκος, ∆. 1996) µε ταυτόχρονη σηµαντική προσφορά στην 

απασχόληση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (Βακάκης Φ., 1994, Ζάπρης Α., 1994, 

Μπουρδάρας ∆., 1994). Σχεδόν στο σύνολό τους οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

ακολουθούσαν εκτατική µορφή εκµετάλλευσης. Οι συνθήκες για την εκτατική µορφή 

ήταν ευνοϊκές, δεδοµένου ότι υπήρχε τόσο ο διαθέσιµος χώρος και το διαθέσιµο 

εργατικό δυναµικό όσο και µια πολιτική από την πλευρά του κράτους χαρακτηριζόµενη 

                                                                                                                                               

αποτελούσαν τµήµα του εθνικού πληθυσµού και ως επακόλουθο δεν συµµετείχαν στην 

καταβολή φόρων. 
11

 Η αγορά ζωοτροφών αποτελούσε πολύ µικρό τµήµα των δραστηριοτήτων τους δεδοµένων 

των οικονοµικών συνθηκών, αλλά και της µη διαθεσιµότητάς τους. 
12

 Σύµφωνα µε το Νιτσιάκο (1991) «χωρική κτηνοτροφία» καλείται η κτηνοτροφία που 

διεξάγεται σε ένα συγκεκριµένο χώρο 
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από έντονο προστατευτισµό (Μωϋσίδης Α., 1986, Τσούµας Θ., Τασιούλας ∆., 1986, 

Τσιακίρης Λ., 1991). 

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα συντηρήθηκε στις ορεινές περιοχές σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, δεδοµένου ότι αποτελούσε τη µόνη οικονοµική δραστηριότητα για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα (Anthopoulou Th., Duquenne MN., 1996). Οι µετέπειτα αιτίες 

συρρίκνωσης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και του εκτρεφόµενου 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου συνδέονται αφ’ ενός µε τη µείωση του διαθέσιµου 

εργατικού δυναµικού (νέοι άνδρες και γυναίκες της παραγωγικής ηλικίας – αγροτική 

έξοδος) και αφ’ ετέρου µε τον περιορισµένο πλέον χώρο, στον οποίο επιτρέπεται η 

άσκησή της. 

Η συρρίκνωση της ορεινής κτηνοτροφικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση των 

κτηνοτροφικών προϊόντων γίνεται εµφανής και διαµέσου των γενικότερων αλλαγών, 

που αφορούν τόσο τις ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ πεδινών και ορεινών 

παραγωγικών συστηµάτων όσο και της σηµασίας της ζήτησης των παραγόµενων 

κτηνοτροφικών προϊόντων:  

α) γάλα – κρέας: το κοπάδι εκτρέφεται για την παραγωγή γάλακτος και κρέατος τα 

οποία προωθούνται στην αγορά. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας 

στα πεδινά σε εντατική µορφή θέτει την εκτροφή των αιγοπροβάτων σε 

ανταγωνιστικό πλαίσιο δεδοµένου ότι εκεί παράγονται κτηνοτροφικά προϊόντα µε 

χαµηλότερο κόστος (Hadjimichalis C., Vaiou. P., 1990, Papanagiotou, E., 1996, 

Hadjimichalis C., 2002), 

β) µαλλί: το κοπάδι κατά τη µεταβατική κτηνοτροφία, εκτρεφόταν για την παραγωγή 

µαλλιού το οποίο αποτελούσε βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή του 

απαραίτητου ρουχισµού. Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας ρούχων βασιζόµενη στο 

βαµβάκι και το νάϋλον επέδρασε καθοριστικά στη µείωση της σηµασίας του 

συγκεκριµένου προϊόντος. 

 

2.2.2.2 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2η: 1960 - 1980 

Κατά την περίοδο 1960-1980 η συµβολή της ορεινής γεωργίας-κτηνοτροφίας στην 

εθνική οικονοµία µειώνεται λόγω της εφαρµογής του φορντικού µοντέλου ανάπτυξης, 

το οποίο βασιζόταν στην εντατική γεωργία, γεγονός που εµφανίζεται σε όλες τις 

µεσογειακές περιοχές (Mergos G., 1993, Pecquer B., 1992, Roux B., 1997, Rouzier J., 

1997). Η διάλυση της ορεινής αγροτικής οικονοµίας επιτυγχάνεται µε όλο και 
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αυξανόµενους ρυθµούς µετά τη δεκαετία του 60 (Papadaki-Klavdianou, A., Martika-

Vakirtzi, M., 1993), χωρίς να εξισορροπείται από κάποια ειδική εθνική πολιτική. Η 

έλλειψη πολιτικής εξηγείται από το γεγονός ότι η χώρα θέτει ως πρωτεύουσας 

σηµασίας την επάρκειά της σε διατροφικά προϊόντα13, το οποίο επιτεύχθηκε µε την 

εφαρµογή πληθώρας επιµέρους µηχανισµών και µέσων άσκησης εθνικής αγροτικής 

πολιτικής14, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται σε αυτά το γάλα και το κρέας. Η αποδόµηση 

αυτή επηρεάζεται άµεσα από την συνεχόµενη έξοδο του παραγωγικού δυναµικού, το 

οποίο µετακινείται στις αστικές περιοχές, για να καλύψει ανάγκες: α) προσωπικές 

(βιοπορισµού) αλλά και β) σε εργατικό δυναµικό, που δηµιουργήθηκαν λόγω της 

βιοµηχανικής ανάπτυξης (Saraceno E., 1987, Viala AM, 1995, Tsiboukas, C., Spathis, 

P., 2000, Van der Ploeg J.D., 1991, Wampfler B., 1997). Το σύστηµα λειτουργίας και 

οργάνωσης της αγροτικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές παραµένει εκτατικό 

έχοντας χάσει σηµαντικό από το κύριο γνώρισµά του : το διαθέσιµο ανθρώπινο 

δυναµικό15. 

Η πολιτεία σε µια πρώτη προσπάθεια στήριξης της υφιστάµενης δραστηριότητας στα 

ορεινά εφάρµοσε πολιτικές στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος µε ενισχύσεις για 

αγορά ζωοτροφών, ενέργειες που ήταν βοηθητικές αλλά όχι καθοριστικές για την 

πορεία της κτηνοτροφίας. Ωστόσο στις ορεινές περιοχές η οργάνωση και λειτουργία της 

παραδοσιακής οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης είχε ως αποτέλεσµα τη χαµηλή 

σύνδεση µε την αγορά των γεωργικών εισροών και τον υψηλό βαθµό 

αυτοκατανάλωσης των προϊόντων της. 

                                                 
13

 Η χώρα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες µετά το τέλος του 2
ου

 παγκοσµίου πολέµου, είχε 

µεγάλες ανάγκες σε διατροφικά προϊόντα, όπως το σιτάρι. Η έλλειψή τους τις είχε 

καταστήσει σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένες οικονοµικά από τις ΗΠΑ, χώρα πλούσια στο 

συγκεκριµένο παραγόµενο γεωργικό προϊόν. Εφαρµόζεται το φορντικό µοντέλο παραγωγής 

µε στόχο τη µείωση των ελλείψεων σε διατροφικά προϊόντα και άρα σε οικονοµικές 

εξαρτήσεις. 
14

 ∆ιεξοδική αναφορά τόσο στους µηχανισµούς όσο και στα µέσα άσκησης πολιτικής κάνουν 

οι: Καζάκος, Π. και Παπακωνσταντινίδης, Λ.Α 1984, Γρεβενίτης -Σαπουνάς 1988, 

Μαραβέγια 1992. 
15

 Σηµαντικός είναι ο αριθµός των ατόµων στις ορεινές περιοχές, σε σύγκριση µε τον πεδινό 

αγροτικό πληθυσµό, που καταφεύγουν στις σπουδές αποβλέποντας σε ένα καλύτερο 

επαγγελµατικό µέλλον (Μωυσίδης Α., 1994, Houée P., 1989, Γούσιος ∆., 2000) είτε στη 

µετανάστευση µε αποτέλεσµα την συνεχή µείωση του δυναµικού εκείνου, που θα 

αναλαµβάνει πρωτοβουλίες στις επόµενες δεκαετίες. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης 

ήταν η συνέχιση της άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε τον ίδιο τρόπο 

διαχείρισης και εκµετάλλευσης και την διατήρηση της υφιστάµενης νοοτροπίας των 

κτηνοτρόφων. 
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2.2.2.3 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 3η: 1980-1995 

Παρόλο που η ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. δηµιούργησε νέα ευνοϊκά δεδοµένα για την 

οικονοµική δραστηριότητα του πρωτογενούς τοµέα, δε διαφοροποιήθηκαν οι συνθήκες 

άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας (Fennell R., 1999) στην Ελλάδα, διότι δεν 

ευνοήθηκε η εκτατική µορφή κτηνοτροφίας. Η εκµετάλλευση στα ορεινά, όπως και σε 

όλο τον ελληνικό χώρο, παραµένει οικογενειακής µορφής, το οποίο σηµαίνει ότι το 

µέγεθός της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό της 

(Gaemelke P., 1999). Παρ’ όλη την παράδοση της χώρας στην άσκηση της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας, η αναλογία κτηνοτροφίας-γεωργίας έχει 

σταθεροποιηθεί σε αναλογία 30:70, γεγονός που καταδεικνύει την θεαµατική άνοδο –

ανάπτυξη της γεωργίας σε µια χώρα, όπου παραδοσιακά υπερτερούσε η κτηνοτροφία, 

και τη συγκέντρωση και ένταση της αγροτικής δραστηριότητας στις πεδινές περιοχές. 

Η χορήγηση χρηµατικών ενισχύσεων και η επιδότηση της παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων (λογική ΚΓΠ) επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τη δοµή των τοπικών 

συστηµάτων των αγροτικών κοινωνιών. Το γεγονός ότι το σύνολο των ενισχύσεων 

συνδέθηκε µε το παραγόµενο προϊόν λειτούργησε αποδοµητικά για τα υπάρχοντα 

συστήµατα παραγωγής τα οποία στηριζόταν στην αλληλοεξάρτηση και συνεργασία των 

παραγωγικών µονάδων (εκµεταλλεύσεων). Η αποδόµηση αυτή είναι πιο εµφανής στις 

ορεινές περιοχές, στις οποίες είναι πιο έντονη η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας: 

η οικογενειακής µορφής εκµετάλλευση, εφόσον βασίζεται στην εκτατικότητα, δηλαδή 

στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων της. 

Η συνεχιζόµενη προστατευτικού χαρακτήρα (πολιτική στήριξης τιµών) αγροτική 

πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται µέσω της ΚΓΠ, εντείνει τα διαρθρωτικά προβλήµατα 

στην γεωργία ωθώντας την σταδιακά στο περιθώριο των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

(Fennell R., 1999, Maraveyas N., Martinos N., 1997). Παράλληλα η χορήγηση 

χρηµατικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων σε επίπεδο προϊόντος στην παραγωγική 

µονάδα συνετέλεσε στην παραµονή και δηµιουργία ορισµένων παραγωγικών µονάδων, 

οι οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες θα είχαν εκλείψει στα ορεινά και πολύ 

περισσότερο στα πεδινά. Η ταυτόχρονη έλλειψη υποστηρικτικών µηχανισµών ιδιαίτερα 

στις ορεινές περιοχές, οι οποίοι να ασχολούνται µε την υποστήριξη του πρωτογενή 

τοµέα (γεωργικές εφαρµογές, συνεταιρισµοί, κ.ά) δεν επέτρεψε για ακόµη µια φορά την 

ενίσχυση της ανάπτυξης της αγροτικής δραστηριότητας. Η παραγωγική µονάδα 
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παρ’όλες τις δυσκολίες συνεχίζει να δραστηριοποιείται και να αποτελεί µόριο-πυρήνα 

µιας τοπικής κοινωνίας, που επιµένει να υφίσταται σε τοπικό επίπεδο, να 

δραστηριοποιείται και να επιβιώνει (βοσκήσιµες εκτάσεις, λίγες γεωργικές γαίες, 

µειωµένες εισροές, κ.ά), ενώ παράλληλα δεν της δίδονται τα ερεθίσµατα, οι 

πληροφορίες που θα τη βοηθούσαν να προγραµµατίσει τη δράση της σε βάθος 

δεκαετίας. Και αυτό είναι µια πραγµατικότητα, η οποία µε τη σειρά της θέτει 

ερωτήµατα και προβληµατισµούς ως προς τους λόγους και τους τρόπους 

ανθεκτικότητας –αντίστασής της. 

Σύµφωνα µε την αναθεώρηση της ΚΓΠ του 1992, η οποία εκφράζει καθαρά τις 

απαιτήσεις της GATT και των διεθνών οργανισµών (ΠΟΕ, κ.ά) προοιωνίζεται το τέλος 

του προστατευτισµού. Καλείται η γεωργία να δράσει σε ένα καθαρά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον µε δεδοµένα τα έντονα διαρθρωτικά προβλήµατά της και χωρίς να της 

παρέχονται επιπλέον εφόδια θεσµικά, οικονοµικά κ.ά (Fennell R., 1999, Maraveyas, N., 

Duquenne, M., 1994). 

 

2.2.2.4 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 4η: 1995- 2005 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 στα νοµοθετικά έγγραφα (κανονισµοί, Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες, κ.ά) της Ε.Ε. γίνεται εµφανής η προσπάθεια ένταξης των ορεινών 

χώρων στον εθνικό χώρο αλλά και µιας επαναπροσέγγισης των ορεινών περιοχών. 

Οι ορεινές περιοχές, παρόλο που συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά 

προβλήµατα στον πρωτογενή τοµέα λόγω της συνεχιζόµενης τοµεακής πολιτικής που 

ασκείται, αντιµετωπίζουν νέες προκλήσεις :  

α) µεταβολή των καταναλωτικών προτύπων των καταναλωτών: οι καταναλωτές 

αναζητούν, όλο και έντονα, υγιεινά και παραδοσιακά προϊόντα καθώς και 

αντιµετωπίζουν τον ορεινό χώρο ως χώρο κατανάλωσης (Ανθοπούλου Θ., 2013) 

β) απαίτηση των υφιστάµενων πολιτικών να αποτελούν, ως εδαφική περιοχή, 

συνοµιλητή του κράτους εκφράζοντας άποψη στο σχεδιασµό τους (Γούσιος ∆., 

2012).  

Στο νέο πλέον πολιτικό και καταναλωτικό πλαίσιο, που τείνει να διαµορφωθεί, οι 

τοπικές κοινωνίες ακόµη και των ορεινών περιοχών, διαθέτοντας και βασιζόµενοι στα 

δικά τους τοπικά συστήµατα παραγωγής και τα δικά τους διοικητικά, κοινωνικά, 

οικονοµικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά καλούνται να αξιοποιήσουν τις νέες 

δυνατότητες, που προσφέρονται από το πλαίσιο της υφιστάµενης πολιτικής και το νέο 
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εξωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρατηρείται ωστόσο στις ορεινές κυρίως 

περιοχές ότι τα συνεχιζόµενα διαρθρωτικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν το τοπικό 

παραγωγικό σύστηµα δεν του επιτρέπουν να προσαρµοσθεί και ν’ ανταποκριθεί στις 

νέες δυνατότητες δραστηριοποίησης και στη ζήτηση των αγορών. 

Η µετάβαση από την «µεταβατική» στη «χωρική» κτηνοτροφία αποτυπώνεται στο 

σύστηµα παραγωγής (Βεργόπουλος Κ., 1975) ως απόρροια των συγκρούσεων των 

χρήσεων γης καθώς και των υφιστάµενων συστηµάτων διαχείρισης του αγροτικού και 

µη χώρου. Οι συγκρούσεις αυτές εντείνονται από τη µη προσαρµοστικότητα των 

κανονισµών της ΚΓΠ στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές χωρικές συνθήκες, καθώς 

και από τη µη ευελιξία της πολιτικής, την ανικανότητα των αντίστοιχων εθνικών 

µηχανισµών πλαισίωσης να την εφαρµόσουν προσαρµόζοντάς την (Fennell R., 1999). 

Την περίοδο αυτή η χορήγηση χρηµατικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων στην 

παραγόµενη ποσότητα προϊόντος συνεχίζεται και πραγµατοποιείται σε επίπεδο 

ατοµικής εκµετάλλευσης, µε αποτέλεσµα να διατηρείται η αγροτική δραστηριότητα και 

η συγκράτηση πληθυσµού χωρίς όµως να διασφαλίζεται ο εκσυγχρονισµός των 

εκµεταλλεύσεών τους. Η ίδρυση και η δραστηριοποίηση υποστηρικτικών µηχανισµών 

σε επίπεδο νοµαρχίας συνέβαλε στην ανάπτυξη µεµονωµένα και διάσπαρτα 

δραστηριοτήτων (αγροτουριστικά καταλύµατα, εστιατόρια, οικο-βιοτεχνίες) πέραν των 

γεωργικών-κτηνοτροφικών χωρίς όµως να συνδεθούν µε το τοπικό παραγωγικό 

σύστηµα και χωρίς να συµβάλλουν πάντα στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των 

τοπικά παραγόµενων προϊόντων. Το όλο εγχείρηµα επιτελούµενο εκτός του πλαισίου 

των γεωργικών εφαρµογών δεν κατάφερε να προσελκύσει τους παραγωγούς αγρότες. 

Ενεργώντας σ’ ένα µη προσαρµοσµένο θεσµικό πλαίσιο η όλη  προσπάθεια τελικά 

απευθύνθηκε είτε σε µέλη της οικογενειακής εκµετάλλευσης, τα οποία εγκατέλειψαν 

την αγροτική δραστηριότητα, είτε κυρίως σε καταγόµενους, που δραστηριοποιήθηκαν 

εκ νέου στην περιοχή τους, είτε ακόµη και σε επενδυτές –ξένους µε την περιοχή- οι 

οποίοι άδραξαν µια ευκαιρία για επενδυτική δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο αναπτυξιακών πολιτικών αυτής της περιόδου η εθνική πολιτική 

εξασφαλίζει θεωρητικά στις ορεινές περιοχές τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν 

στη βάση της πολυλειτουργικότητας της υπαίθρου (Molland A., 2002) µε στόχο µια 
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ανταγωνιστική διαφοροποιηµένη τοπική οικονοµία16, χωρίς όµως να της παρέχει 

ιδιαίτερη και αποτελεσµατική υποστήριξη – ενηµέρωση - πληροφόρηση.  

 

2.2.2.5 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 5η: 2006+ 

Στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και ενόψει του αυξανόµενου ανταγωνισµού των 

αγορών η απάντηση του κράτους, το οποίο βλέπει να εξασθενεί η ικανότητά του να 

παρεµβαίνει για τη ρύθµιση των ανισοτήτων –ανισορροπιών, επιχειρείται πρωτίστως 

µέσα από την διοικητική αποκέντρωση. Η αποκέντρωση (η οποία ξεκίνησε αρχές του 

2000 µε τη διοικητική µεταρρύθµιση «Ι Καπποδίστριας» και συνεχίστηκε το 2010 µε τη 

νέα διοικητική µεταρρύθµιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») συνοδευόµενη από τη µεταφορά 

σηµαντικών αρµοδιοτήτων προς τις τοπικές κοινωνίες στοχεύει να στηρίξει µε τις 

κατάλληλες αναπτυξιακές πολιτικές αυτές τις κοινωνίες, ώστε να είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν τον τρόπο δράσης τους, καθώς και να αποφασίσουν την αναπτυξιακή τους 

κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ορεινές περιοχές να προσδιορίσουν και να 

αξιολογήσουν τους πόρους τους και να οργανώσουν την αξιοποίησή τους, ώστε τα 

προτεινόµενα προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά βάσει της ποιότητας, της 

διακριτότητας και της βιωσιµότητας, διαφοροποιώντας το χώρο και προκαλώντας 

εδαφικό κέρδος (Campagne P., Pecqueur B., 2009). 

Σ’ αυτό το νέο πλαίσιο οργάνωσης και στόχευσης της ανάπτυξης το ζήτηµα της 

αειφορίας αλλά και της ποιότητας εµφανίζεται να προσδιορίζει στενά πλέον τη σχέση 

παραγωγικού συστήµατος και διαχείρισης του χώρου. Πράγµατι η µετάβαση των 

οικονοµικών ενισχύσεων από την ποσοτική στην εκτατική βάση φαίνεται να ενισχύει 

τον ρόλο του τοπικού παραγωγικού συστήµατος των ορεινών περιοχών λόγω του 

εκτατικού του χαρακτήρα και της δυνατότητας που προσφέρει να εξασφαλίσει 

ταυτόχρονα ποιότητα και αειφορία. Η ανάδειξη της ποιότητας των κτηνοτροφικών 

προϊόντων όπως και η ποιότητα του συστήµατος εν γένει από µόνα τους δεν αποδίδουν, 

απαιτούν την συµπόρευση της τοπικής κοινωνίας µέσω ενός συγκεκριµένου σχεδίου 

δράσης, το οποίο θα µπορούσε να συµβάλλει στη εδαφικοποίηση του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος και να απαντήσει στο νέο πρότυπο ανάπτυξης της υπαίθρου. 

                                                 
16

 διερεύνηση της κοινωνικο-οικονοµικής διαδικασίας εξέλιξης της υπαίθρου, προσδιορισµό 

των κοινωνικών συστηµάτων παραγωγής, που λειτουργούν στο εσωτερικό γεωγραφικών 

περιοχών, και των µεταξύ τους συµπληρωµατικών σχέσεων, διερεύνηση του βαθµού 
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Το τοπικό σχέδιο δράσης, για να αποδώσει, απαιτείται πλέον να συνδιαµορφωθεί από 

το σύνολο των τοπικών φορέων µε σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων της περιοχής αλλά και της ίδιας της περιοχής µέσα από την ενίσχυση της 

εκτατικότητας και της συλλογικότητάς του (Γούσιος ∆., Γάκη ∆., 2010). Ο πλούτος των 

περιοχών (Benko G., Lipietz A., 1992) σε πόρους αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο των 

εδαφικών περιοχών (Abu Shammala N., 2009) προσδίδοντάς τους εδαφική 

ανταγωνιστικότητα, χαρακτηριστικό που συµβάλλει στην αειφορία τους και τη 

βιωσιµότητά τους. 

Όλοι οι χώροι και ιδιαίτερα όλες οι ορεινές περιοχές δεν µπορούν να ενστερνιστούν και 

να εφαρµόσουν τις πολιτικές µε χωρικές στρατηγικές (Campagne P., Pecqueur B., 

2009). Οι ορεινές περιοχές, που διαθέτουν ένα στοιχειώδες ανθρώπινο δυναµικό και 

τοπικό παραγωγικό σύστηµα, έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν και να 

αναδείξουν τα εδαφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, διότι δύνανται να 

κινητοποιήσουν τους δρώντες τους γύρω από ένα τοπικό σχέδιο δράσης. Το τοπικό 

εκτατικό παραγωγικό σύστηµα παραµένοντας για µεγάλο διάστηµα περιθωριοποιηµένο 

καλείται πλέον να αξιοποιήσει την εδαφική διάσταση των νέων πολιτικών 

ενεργοποιώντας δυνάµεις και «πιστές αγορές» (Γούσιος ∆., 2013). Η διαφοροποίηση 

αυτή βασίζεται στις ικανότητες µιας εδαφικής περιοχής να προσφέρει στην αγορά 

προϊόντα µε ταυτότητα, αρκετά διαφορετικά και ελκυστικά, ώστε να συµβάλλουν στη 

δηµιουργία πλούτου και κατά συνέπεια στην αναπαραγωγή του τοπικού παραγωγικού 

συστήµατος (Campagne P., Pecqueur B., 2009). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του τοπικού παραγωγικού συστήµατος των ορεινών 

περιοχών ακόµη και σήµερα παραµένουν:  

- απουσία δυναµικών στελεχών του πληθυσµού λόγω της αγροτικής εξόδου και της 

προχωρηµένης γήρανσης, 

- ασαφή ιδιοκτησιακά καθεστώτα της αγροτικής γης που εµποδίζουν την 

επαναξιοποίηση της (αστική ιδιοκτησία, εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες µε απόντες 

κληρονόµους, κοινοτικές και δηµόσιες, διακατεχόµενες κτηνοτροφικές εκτάσεις, 

κ.ά.),  

- µικρές και διάσπαρτες εκµεταλλεύσεις, αποκοµµένες από τα δίκτυα συλλογής, 

µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων σε συνδυασµό µε έναν ανεπαρκή 

                                                                                                                                               

προσαρµοστικότητας των παραδοσιακών συστηµάτων διαχείρισης του χώρου που 
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όγκο παραγωγής, που θα επέτρεπε την επιτόπια µεταποίηση και αξιοποίηση µέσω 

της “στρατηγικής της ποιότητας”,  

- απαξίωση συλλογικών υποδοµών και κοινωνικού εξοπλισµού,  

- απουσία µικρών ορεινών ή ηµιορεινών αστικών κέντρων-πόλων, που θα 

εξασφάλιζαν υπηρεσίες και µηχανισµούς πλαισίωσης τοπικών πρωτοβουλιών 

ανάπτυξης, κ.ά. Ακόµα και οι όποιες ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τοµέα του τουρισµού και της οικοτεχνίας-

βιοτεχνίας στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και επιχορηγήσεων, 

παραµένουν συνήθως αποσπασµατικές και σηµειακές χωρίς να ενεργοποιούν τους 

τοπικούς πόρους σε µια ευρύτερη χωρο-τοπική διαδικασία ανάπτυξης.  

Παρόλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά του τοπικού παραγωγικού συστήµατος των 

ορεινών περιοχών οι συνεχείς κρίσεις, οικονοµικές, διατροφικές, ενεργειακές, 

οικολογικές, που συντελούνται, καταδεικνύουν την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων. Οι 

ορεινές περιοχές όλο και περισσότερο δείχνουν ότι είναι έτοιµες και περισσότερο 

ικανές να αντισταθούν και να συµβάλλουν στις νέες ανάγκες της κοινωνίας (Campagne 

P., Pecqueur B., 2009), δεδοµένου ότι διατηρούν παραγωγικό ιστό ο οποίος είναι 

εκτατικής µορφής και αξιοποιεί τους πλούσιους φυσικούς πόρους τους. 

 

2.2.3  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ  

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές στηρίχτηκε, διαχρονικά, στην 

εκµετάλλευση φυσικών πόρων (βοσκοτόπων, νερών, δασών), οι οποίοι στην 

πλειονότητά τους είναι δηµόσια ή συλλογικά αγαθά17. Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν 

αντιµετώπισαν την παραγωγική µονάδα ως µεµονωµένη µονάδα και δεν έλαβαν υπόψη 

ότι αφενός αυτή αποτελεί τµήµα µιας κοινωνίας µε την οποία είχε άρρηκτους δεσµούς 

και αφ ετέρου η ύπαρξή της στηριζόταν στη διαχείριση –εκµετάλλευση δηµόσιων 

φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου κυριάρχησε η αντίληψη ότι η µη ανάπτυξη των ορεινών 

περιοχών οφείλεται στην κοινοτική ιδιοποίηση, η οποία αποτελεί «εµπόδιο στον 

εκσυγχρονισµό της γεωργίας (Γούσιος, 1999) και στην ορθολογική εκµετάλλευση των 

πόρων (Campagne P., 1994b)».  

                                                                                                                                               

βασίζονται στην κοινή κτήση και χρήση γης (Γούσιος ∆., 1999) 
17

 ανήκουν είτε στους κατοίκους µιας κοινότητας (διακατεχόµενα) είτε στην κοινότητα ως 

διοικητική µονάδα (κοινοτικά) είτε στο κράτος (δηµόσια). 
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Σε όλες τις περιόδους εξέλιξης των ορεινών περιοχών υπήρχαν πάντα µηχανισµοί 

κοινοτικής ρύθµισης (κανόνες εθιµοτυπικού δικαίου), µηχανισµοί που ρύθµιζαν τον 

τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του χώρου. Η υποβάθµιση των µορφών -µηχανισµών 

αυτών (Γετίµης Π & Καυκαλάς, Γρ., 1990, Ηγουµενάκης Ν., 1987), ως ιστορική 

διαδικασία κοινωνικών µετασχηµατισµών, συνετέλεσε στην υποβάθµιση των φυσικών 

πόρων, καθώς δεν υπήρχε έλεγχος πρόσβασης, χρήσης και κατανάλωσης σε αυτούς. 

Πράγµατι το καθεστώς «κατοχής και νοµής» στις ορεινές περιοχές παρήγαγε ιστορικά 

συστήµατα κτηνοτροφικής παραγωγής και µορφές διαχείρισης των βοσκοτόπων, που 

ήταν σε µεγάλο βαθµό πολύπλοκα. Οι αλλαγές της δηµογραφίας των ορεινών περιοχών, 

η µόνιµη εγκατάσταση των νοµαδικών πληθυσµών στις πεδινές και ηµιορεινές ως επί 

το πλείστον περιοχές, η ενσωµάτωση στην οικονοµία και η παρέµβαση της κρατικής 

διοίκησης στην χωροταξία συνετέλεσαν, ώστε οι τρόποι κοινοτικής διαχείρισης να 

βρίσκονται σε διαρκή κρίση, ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του 1950 (Βεργόπουλος Κ., 

1975). Παρατηρείται ότι οι διάφορες χρήσεις γης και πρακτικές, που συνδέονται µε τη 

λειτουργία των συστηµάτων πολυπαραγωγής, έχουν όλο και λιγότερο κοινές σχέσεις 

µεταξύ τους στο πλαίσιο των τοπικών αγροτικών συστηµάτων µε συνέπεια την 

αποδιάρθρωση αυτών (Αλεξανδράτος Ν, 1994). 

Η διερεύνηση της ανθεκτικότητας και της προσαρµοστικότητας των παραδοσιακών 

συστηµάτων διαχείρισης του χώρου και των βοσκοτόπων-βοσκήσιµων εκτάσεων 

δείχνει ότι οι παραγωγοί ωθούνται στην εντατικότερη χρήση του κεφαλαίου τους 

(βοσκήσιµη έκταση ανά αριθµό ζώων) µε σκοπό να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό. 

Η ακολουθούµενη αγροτική πολιτική (ΚΓΠ) και η αγορά ενθαρρύνουν την 

παραγωγικότητα µε συνέπεια, οι παραγωγοί να κατευθύνονται σε λύσεις, όπως αύξηση 

ή βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, οι οποίες ωστόσο έχουν επιπτώσεις, λιγότερο ή 

περισσότερο ήπιες στο περιβάλλον (υπερεκµετάλλευση βοσκήσιµων εκτάσεων όπου 

γίνεται συγκέντρωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, διότι τα ζώα βελτιωµένης φυλής 

έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις σε διατροφή). Επιπλέον οι ζωοτροφές και η αναζήτηση 

βοσκοτόπων προς ενοικίαση εµφανίζονται ως σηµαντικοί παράγοντες για τη µείωση 

των πιέσεων στη λειτουργία του παραδοσιακού συστήµατος διαχείρισης των 

κοινοτικών βοσκοτόπων (Fennell R., 1999) συµβάλλοντας στην αύξηση της 

παραγωγικότητας των ζώων (βασικό ζητούµενο) µε συνέπεια, ο όγκος και η παραγωγή 

της εκτατικής ορεινής κτηνοτροφίας να εξαρτάται άµεσα από την βοσκοϊκανότητα της 

περιοχής και την ποσότητα των εισερχόµενων ζωοτροφών. Η αύξηση των τελευταίων, 
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σε µια προσπάθεια του παραγωγού να εναρµονιστεί µε το ισχύον οικονοµικο-

παραγωγικό σύστηµα, οδηγεί συχνά στην εντατικοποίηση του συστήµατος παραγωγής 

ανά εκµετάλλευση. Η εξέλιξη αυτή συχνά αποδιοργανώνει το σύστηµα βόσκησης, 

ιδιαίτερα οδηγεί στην εντατικοποίηση έχοντας επιπτώσεις στην ποιότητα και την 

ταυτότητα των παραγόµενων κτηνοτροφικών προϊόντων και συµβάλλει στην 

αποδυνάµωση ή και αποδιοργάνωση των κοινωνικών σχέσεων. 

Η υιοθέτηση του µοντέλου «αύξηση της παραγωγικότητας» στην κτηνοτροφία 

συνέβαλε µεταξύ άλλων και στην αλλαγή εκ µέρους των παραγωγών των τρόπων 

εκτροφής του κοπαδιού τους. Για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη 

ποσότητα προϊόντος (γάλακτος, κρέατος) κινήθηκαν προς την εντατικοποίηση του 

παραγωγικού συστήµατος και των εκµεταλλεύσεών τους περνώντας στην πράξη στο 

σταβλισµό των ζώων για µεγάλο χρονικό διάστηµα και στην αυξανόµενη χρήση 

συµπυκνωµένων ζωοτροφών στη διατροφή των ζώων. Η µείωση του χρόνου βόσκησης 

των ζώων συνέβαλε στην αλλαγή του συστήµατος διαχείρισης των βοσκοτόπων 

(Ευαγγέλου Χρ., 2013). Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση σε ζωοτροφές ενίσχυσε 

βραχυπρόθεσµα την ευκαµψία του συστήµατος σε βάρος ωστόσο της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων. Ο κανόνας : «η βοσκή συµβάλλει στην πάχυνση και οι 

ζωοτροφές στη συντήρηση» έχει πλέον αντιστραφεί εντελώς. Αυτή η ριζική αλλαγή που 

συνδέεται και µε την εξέλιξη του τοπικού πλαισίου ζωής, ανεβάζει το κόστος σε υψηλά 

επίπεδα γεγονός που αποκρύπτουν προς το παρόν, οι ενισχύσεις της ΚΓΠ και επηρεάζει 

αρνητικά την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων (Αποστολόπουλος Κ., 

Μαραβέγιας Ν., κ.ά, 2004), ενώ ταυτόχρονα αναιρεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης µιας 

κτηνοτροφίας ποιοτικής ή και βιολογικής, η οποία απαιτεί διατροφή και εκτροφή του 

ζωικού κεφαλαίου τοπικά και µε τοπικά και πιστοποιηµένα προϊόντα. Η ορθολογική 

χρήση και διαχείριση των µεγάλων σε έκταση βοσκήσιµων εκτάσεων θα µπορούσε να 

συµβάλει στην παραπάνω κατεύθυνση και στρατηγική. 

Επιπλέον η άµεση σύνδεση της χορήγησης ενισχύσεων- επιδοτήσεων µε την βοσκήσιµη 

–καλλιεργήσιµη έκταση χωρίς τον απαιτούµενο έλεγχο παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις 

(εφαρµογή του µέτρου: Νέοι Αγρότες) εξηγεί την στροφή των παραγωγών προς την 

αναζήτηση οπουδήποτε επιπλέον αναγκαίων βοσκήσιµων εκτάσεων για τον αριθµό των 

εκτρεφόµενων ζώων, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι προσεγγίσιµες ή όχι (ή αν τις 

χρησιµοποιούν εντέλει) από το εκτρεφόµενο κοπάδι. 
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Η ενοικίαση λιβαδιών στο εσωτερικό των κτηµατικών περιοχών των όµορων ή και πιο 

αποµακρυσµένων οικισµών, η οποία εµφανίστηκε ως έσχατο µέσο για τη µεγέθυνση 

του κοπαδιού και τη µείωση της εξάρτησης από το κοινοτικό σύστηµα συναντά την 

τελευταία δεκαετία σηµαντικά εµπόδια, που προέρχονται από αλλαγές στην χρήση 

τους, τις οποίες ευνοεί και χρηµατοδοτεί η ΚΓΠ. Έτσι η «δάσωση γεωργικών γαιών» 

και η «αγρανάπαυση καλλιεργούµενων γεωργικών εκτάσεων»» ως χρηµατοδοτούµενες 

δράσεις από την ΚΓΠ αποτελούν µια ευκαιρία απόκτησης επιπλέον εισοδήµατος για 

τους µη καλλιεργητές µιας περιοχής ενώ ταυτόχρονα συµβάλλουν στη µείωση των 

διαθέσιµων καλλιεργούµενων εκτάσεων που µέχρι εκεί την περίοδο αξιοποιούνταν 

µέσω της ενοικίασης για βόσκηση κοπαδιών των γεωργο-κτηνοτρόφων µιας ορεινής 

περιοχής. Συνέπεια  αυτών αποτέλεσε η δηµιουργία συγκρούσεων, η ανατροπή της 

εύθραυστης ισορροπίας στο σύστηµα διαχείρισης βοσκοτόπων, που οργανώνεται στο 

εσωτερικό µιας ορεινής κτηµατικής περιοχής, και αρνητικά αποτελέσµατα στην 

εφαρµογή της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

 

2.2.4. ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η εφαρµογή της ΚΓΠ ευνόησε στους ορεινούς µειονεκτικούς χώρους, µεµονωµένες 

ατοµικές προσπάθειες προσαρµογής των βασικών συντελεστών παραγωγής στις 

απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας, που η αγορά επιβάλλει και η ΚΓΠ ενισχύει (Fennell 

R., 1999, Χάρβεϋ Ε., 1996, Gray J., 2000). Ως αποτέλεσµα προέκυψε η σταδιακή 

αλλαγή µε πολύ αργούς ρυθµούς στις βασικές αρχές για την παραδοσιακή οικονοµική 

δραστηριότητα στις χρήσεις γης και στα συστήµατα διαχείρισης του χώρου 

(Μπουρδάρας ∆., 2006). 

Όπως αναφέρουν στο σύνολό τους επιστήµονες, (Kayser Β., 1990, Sivignon Μ. 1992, 

Νιτσιάκος Β., 1991, Γούσιος ∆., 2000 κα) που έχουν ασχοληθεί µε την εξέλιξη του 

ελληνικού αγροτικού χώρου, στο σύνολό τους οι κοινωνίες των ορεινών αγροτικών 

µεσογειακών περιοχών, αλλά και ειδικότερα των ελληνικών, προσάρµοσαν το 

παραγωγικό τους σύστηµα στις δύσκολες συνθήκες του χώρου δραστηριοποίησής τους 

και αξιοποίησαν τους συχνά ανεπαρκείς πόρους του. Το τοπικό σύστηµα παρόµοιων 

περιοχών χαρακτηριζόταν από έντονη πολυπλοκότητα, δεδοµένου ότι οι παραγωγοί και 

ταυτόχρονα διαχειριστές του χώρου όφειλαν να χρησιµοποιούν µε φειδώ και σύνεση 

τον κάθε υπο-χώρο, τη βοσκήσιµη έκταση για την διατροφή των κοπαδιών, τη δασική 

έκταση για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης, διατροφής και συντήρησης του 
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νοικοκυριού, τη γεωργική έκταση για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του 

νοικοκυριού και του κοπαδιού, ώστε αυτός να αποδίδει και να επιτρέπει την επιβίωση 

του συνόλου της κοινωνίας (Fourcage C., 1994, Gerbaux F., 1995, Goussios D., 1995, 

Gibon An., 2000). 

Η εγκατάσταση των νοµάδων –κτηνοτρόφων, η ενσωµάτωση στην οικονοµία, η 

παρέµβαση της διοίκησης στην οργάνωση του χώρου, οι δηµογραφικές αλλαγές 

αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες, που συνέβαλλαν στη συνεχή αλλαγή των τρόπων 

διαχείρισης, ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του 1950, περνώντας από τη συλλογική και 

οργανωµένη διαχείριση του χώρου σε σχεδόν ατοµική χρήση και διαχείρισή του 

(Βεργόπουλος Κ., 1975). Η ενσωµάτωση των παραγωγικών συστηµάτων στις 

γεωργικές πολιτικές (Σπαθής Π., Τσιµπούκας Κ., Τσουκαλάς Σ., Νέλλας Ε., 1998) και 

στην αγορά ώθησε τελικά στην αποδιοργάνωση των αγροτικών συστηµάτων αλλά και 

των συστηµάτων διαχείρισης των βοσκοτόπων. Πράγµατι οι ορεινές περιοχές 

χαρακτηριζόµενες έως και σήµερα από παραδοσιακές παραγωγικές δοµές 

περιθωριοποιούνται, διότι διατηρούνται σε µια κατάσταση µειωµένης αποδοτικότητας 

της εργασίας σύµφωνα µε το ισχύον παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας 

(Anthopoulou T., Goussios D., 2000, Anthopoulou T., 2000). 

Η εφαρµογή του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης, οι αλλαγές στην αγορά, τα νέα 

καταναλωτικά πρότυπα, οι περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν επιπτώσεις άµεσες /έµµεσες 

στο παραγωγικό σύστηµα των ορεινών περιοχών οι οποίες αποτυπώνονται στις 

συνιστώσες του: α) δηµογραφικά δεδοµένα –εργασία, β) γεωργική εκµετάλλευση 

(παραγωγική µονάδα)-βοσκήσιµη έκταση, γ) γεωργικά προϊόντα, δ) αγροτικό εισόδηµα 

και ε) θεσµοί. Σε µια προσπάθεια προσέγγισης της νέας πραγµατικότητας του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος θα ερευνηθεί η κάθε συνιστώσα του παραγωγικού 

συστήµατος και θα εστιάσουµε στις επιπτώσεις των µετασχηµατισµών αυτών. 

 

2.2.4.1. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παρ’ όλους τους κοινωνικο-οικονοµικούς µετασχηµατισµούς οι οποίοι σηµειώθηκαν 

στις ορεινές αγροτικές περιοχές τα τελευταία 40–50 έτη επιφέροντας αλλαγές στο 

παραγωγικό σύστηµά στον τοµέα της διαχείρισης του χώρου, το παραγωγικό σύστηµα 

των ορεινών περιοχών συνεχίζει να βασίζεται στην παραδοσιακή εκτατική δοµή του.  

Η µείωση του ανθρώπινου δυναµικού συνέβαλε στην εξασθένιση του τοπικού 

κοινωνικού ιστού µε ταυτόχρονες επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία δεδοµένου 
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ότι το µέγεθος του κοπαδιού και κατ’ επέκταση η λειτουργία του παραγωγικού 

συστήµατος εξαρτάται 

από το διαθέσιµο 

ανθρώπινο δυναµικό 

του νοικοκυριού 

(Κοβάνη Ε., 1995). Η 

πραγµατικότητα αυτή 

δικαιολογεί την 

ύπαρξη ελάχιστων µεγάλων κοπαδιών (µικρό ποσοστό σε επίπεδο οικισµού) και την 

πληθώρα µεσαίων και κυρίως µικρών εκµεταλλεύσεων. Το µέγεθος του αριθµού των 

εκτρεφόµενων ζώων είναι σχετικό µε την δηµογραφική κατάσταση της κάθε 

οικογένειας (πολυπληθής µε συµβίωση των τριών γενεών, γονείς µε ένα διάδοχο, 

νοικοκυριό µε ένα ζευγάρι συνταξιούχων χωρίς διαδοχή). Η λειτουργία του εκτατικού 

παραγωγικού συστήµατος βασίζεται εποµένως στενά στο διαθέσιµο ανθρώπινο 

δυναµικό και στην παραγωγική κατεύθυνση που ακολουθεί, µείωση του οποίου 

συµβάλλει εποµένως άµεσα στην αποδιοργάνωση του τοπικού παραγωγικού 

συστήµατος. Επιπλέον η συνεχόµενη έξοδος των νέων (ανδρών και γυναικών) συντελεί 

στην εµφανή κυριαρχία των ηλικιωµένων (γηρασµένος πληθυσµός) (Καυταντζόγλου Ρ., 

Κοβάνη Ε., 1999, Κοβάνη Ε., 1995) και συµβάλλει στη διατήρηση µικρού αριθµού 

ατόµων σε παραγωγική ηλικία στις τοπικές ορεινές κοινωνίες. 

Με βάση τα παραπάνω η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού έχει άµεση σχέση µε την 

αποτύπωση της επαγγελµατικής φυσιογνωµίας της ορεινής τοπικής κοινωνίας. Στις 

περισσότερες κοινωνίες των ορεινών περιοχών κυριαρχούν οι συνταξιούχοι, έπονται οι 

απασχολούµενοι κατ’ αποκλειστικότητα στη γεωργία-κτηνοτροφία και οι 

πολυδραστήριοι, οι οποίοι παράλληλα µε την αγροτική δραστηριότητα διατηρούν και 

άλλη οικονοµική δραστηριότητα (οικοδόµοι, επαγγελµατίες, κλπ) (Κακλαµάνη Τ., 

Ντυκέν ΜΝ., 2000). 

Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες αποτελούν τους κυρίαρχους του παραγωγικού 

συστήµατος, διότι αυτοί ασχολούνται πλέον δυναµικά µε το συγκεκριµένο χώρο και 

έχουν τον κύριο λόγο στην διαχείριση αυτού. Παράλληλα αυτή η ίδια κατηγορία 

αγροτών αποτελεί την µειοψηφία των παραγωγών. Αριθµητικά υπερτερούν οι 

συνταξιούχοι και οι πολυδραστήριοι αρχηγοί. Οι δύο τελευταίες αυτές οµάδες µε βάση 

παραγωγικά κριτήρια συνιστούν συµπλήρωµα στη λειτουργία του παραγωγικού 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1.: Μόνιµος πληθυσµός ορεινών περιοχών και χώρας 

Απογραφές 

Μόνιµος πληθυσµός 

Χώρας Ορεινών Περιοχών 

αριθµός % αριθµός % 

1981 9.740.417  941.973  

2001 10.934.097 12,3 789.989 -16,1 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή πληθυσµού 1981, 2001 
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συστήµατος παρ’ όλο το µέγεθός τους και το γεγονός, ότι δεν αποτελούν την οµάδα 

εκείνη που δραστηριοποιείται µε σκοπό την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη της 

κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, δεδοµένου ότι ασχολούνται µε την κτηνοτροφία για να 

καλύψουν είτε διατροφικές ανάγκες του νοικοκυριού τους και των παιδιών τους είτε 

ψυχολογικές ανάγκες των αρχηγών. Παρόλα αυτά η συµµετοχή τους στο τοπικό 

παραγωγικό σύστηµα είναι σηµαντική, διότι µέσω της εκτροφής σηµαντικού18 

τµήµατος του τοπικού ζωικού κεφαλαίου, συµβάλλουν στη συντήρηση και τη 

λειτουργία του, καθώς και στη συνολική διαχείριση του χώρου (Ανθοπούλου Θ., 

Γούσιος ∆., 2007). 

Γίνεται εποµένως φανερό ότι στη µελέτη ενός παραγωγικού συστήµατος είναι αναγκαία 

η διερεύνηση των διαφόρων οµάδων που απαρτίζουν την τοπική κοινωνία, ώστε να 

προσδιοριστεί ο ρόλος τους και η συµµετοχή τους στη διαχείριση του χώρου, στην 

οργάνωση και λειτουργία των τοπικών κτηνοτροφικών παραγωγικών συστηµάτων, αλλά 

και στη διαµόρφωση της τοπικής οικονοµίας. Τόσο στα ορεινά, όσο και στις υπόλοιπες 

αγροτικές περιοχές της χώρας τα τελευταία τριάντα χρόνια (∆αµιανάκος, Στ., 2002) η 

αγροτική παραγωγική δραστηριότητα ακολούθησε µια εξελικτική διαδικασία 

σηµαντικά διαφοροποιηµένη: σχεδόν γενικευµένη πολυδραστηριότητα (εντός και εκτός 

του αγροτικού τοµέα), ραγδαίο εκσυγχρονισµό ορισµένων εκµεταλλεύσεων µε 

παράλληλη διατήρηση µιας πλειάδας µικρών παραδοσιακών εκµεταλλεύσεων, έντονη 

«αστικοποίηση» του τρόπου ζωής στην ύπαιθρο, διαφοροποίηση της παραγωγής τόσο 

ως προς την άρδευση όσο και ως προς τις καλλιέργειες- εκτροφές, διαφοροποιήσεις, οι 

οποίες οδηγούν στην υιοθέτηση διαφορετικών στρατηγικών (Βαρώτσος Κ., 2009) εκ 

µέρους των εκµεταλλεύσεων: ένα µέρος των εκµεταλλεύσεων επιλέγει την «κάθετη» 

ενσωµάτωση σε µια αγρο-τροφική επιχείρηση, ενώ ένα άλλο µέρος συνεχίζει να 

εφαρµόζει εκτατικές καλλιέργειες και να µοιράζει την παραγωγή µεταξύ της αγοράς και 

της αυτοκατανάλωσης (Woods M., 2011). Επίσης επιλέγονται στρατηγικές: α) 

συγκεντροποίησης της γης µε συνακόλουθο την αύξηση των µισθώσεων, αλλά και 

διατήρηση παλαιών µορφών εκµετάλλευσης, β) νέου καταµερισµού εργασίας (τόσο σε 

ηλικίες όσο και σε φύλα) στο εσωτερικό της εκµετάλλευσης ή και έξω από αυτή. 

Σ’ αυτό το κοινωνικο-οικονοµικό και εδαφικό πλαίσιο η εξέλιξη της οικογενειακής 

γεωργίας βασίστηκε σ’ ένα πλέγµα συνεργασιών, που φανερώνει την πολυπλοκότητα 

                                                 
18

 το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις ανέρχεται στο 50% του συνολικού εκτρεφόµενου ζωικού 
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των χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας και τη σχέση αγροτικού τοµέα και 

αγροτικής εργασίας. ∆ύσκολα µπορεί κανείς να επιχειρήσει την κατηγοριοποίηση του 

έλληνα αγρότη σε µεγαλοκαλλιεργητή ή µικροκαλλιεργητή ή άλλου είδους παραγωγό 

διότι ο κάθε παραγωγός σε κάθε υποπεριοχή της χώρας παρουσιάζει διαφορετικά και 

σύνθετα χαρακτηριστικά: «υπάρχει ο µεγαλοκαλλιεργητής µε µεγάλο αριθµό 

µηχανηµάτων ο οποίος παράλληλα µε τη δική του εργασία παρέχει και υπηρεσίες σε 

άλλους µε µη εκσυγχρονισµένη εκµετάλλευση, υπάρχει ο µικροκαλλιεργητής που 

επιδίδεται σε πολυκαλλιέργεια-κτηνοτροφία και προορίζει ένα µέρος της παραγωγής του 

στην ελεύθερη αγορά, ένα άλλο µέρος στην αυτοκατανάλωση και ένα τρίτο στη τοπική 

γαλακτοβιοµηχανία µέσω συµβολαίου, υπάρχει ο µικροϊδιοκτήτης ο οποίος ενοικιάζει ένα 

τµήµα της έκτασής του σε κτηνοτρόφο (πληρωµή σε είδος), και µοιράζει τη 

δραστηριότητά του µεταξύ της παραδοσιακής πολυκαλλιέργειας-κτηνοτροφίας και την 

προσφορά εργασίας ως εποχιακός εργάτης και ταυτόχρονα έχει µέρισµα σε ένα π.χ. 

λατοµείο» (Σαφιλίου Κ., Παπαδόπουλος Α., 2004), κ.ά. Επακόλουθο των παραπάνω 

αναφορών είναι ότι ο αγροτικός πληθυσµός παρουσιάζει µια πολυµορφία η οποία 

απεικονίζει την κοινωνική πραγµατικότητα της ελληνικής υπαίθρου. 

Αυτό, που ενδιαφέρει εδώ για την προσέγγιση του παραγωγικού συστήµατος των 

ορεινών περιοχών, την οποία επιχειρεί η παρούσα εργασία, είναι το γεγονός της 

ύπαρξης ενός υποβάθρου συνεργασιών και αλληλο-εξάρτησης (ανταλλαγές, ενοικίαση 

µέσω συγγενικών σχέσεων κτλ) στο σύνολο και στο εσωτερικό ενός τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος. Το γεγονός αυτό αντανακλά την κοινωνική πραγµατικότητα 

αλλά και τη συσσωρευµένη εµπειρία της αντιµετώπισης του µικρού µεγέθους της 

αγροτικής εκµετάλλευσης µέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης στο εσωτερικό 

ευρύτερων συγγενικών και διαπροσωπικών σχέσεων. Αν εποµένως παρατηρείται ακόµη 

στην πεδινή οικογενειακή γεωργία, την πιο ενσωµατωµένη στον εκσυγχρονισµό και 

στην αγορά, ένα πλέγµα συνεργασιών συνεχώς προσαρµοζόµενο στις ορεινές περιοχές, 

τότε η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση θα πρέπει να είναι ακόµη πιο ισχυρή λόγω των 

παραδοσιακών πρακτικών της εκτατικότητας του παραγωγικού συστήµατος, των 

κοινών βοσκοτόπων και µιας κοινωνικής αλληλεγγύης. Εποµένως το σύνολο των 

παραγωγών ανεξάρτητα από το µέγεθος της παραγωγικής µονάδας τους, των άλλων 

δραστηριοτήτων τους, καθώς και του τρόπου, µε τον οποίο συνδέονται µε την αγορά 

                                                                                                                                               

κεφαλαίου. 
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και τον τρόπο εµπλοκής τους στη διαχείριση της περιοχής, θα πρέπει να προσεγγισθεί 

παράλληλα µε τη θεώρησή τους ως αρχηγών εκµεταλλεύσεων, ως συνιστώντα στοιχεία 

του συνολικού κοινωνικού – οικονοµικού και παραγωγικού χώρου και συστήµατος µιας 

περιοχής. 

 

2.2.4.2. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α)– ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ 

ΕΚΤΑΣΗ  

Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση του αγροτικού παραγωγικού συστήµατος ενσωµατώνει 

τη θέση και το ρόλο των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων στο εσωτερικό του. Οι 

εκµεταλλεύσεις αυτές θεωρούνται ταυτόχρονα ως µονάδες παραγωγής εξαρτώµενες 

από την οικογενειακή στρατηγική και κατάσταση αλλά και από τις έγγειες και 

οργανωτικές δοµές του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. 

Στο εσωτερικό ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών η σηµαντική έως πολύ σηµαντική 

εξασθένιση του παραγωγικού ιστού εµφανίζεται έντονη στο σύνολο των 

εκµεταλλεύσεων σε επίπεδο οικισµού. Παρόλο που ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων έχει 

παρουσιάσει σηµαντική µείωση (κυµαίνεται µεταξύ 65% και 75%), δεν συµβαίνει το 

ίδιο και µε το συνολικό εκτρεφόµενο ζωικό κεφάλαιο, δεδοµένου ότι η µείωση που 

παρατηρείται ανέρχεται µόλις στο 30%, στη διάρκεια των τελευταίων 40 – 50 ετών. 

∆εδοµένων των χαρακτηριστικών των µικρών κοπαδιών: µικρός αριθµός εκτρεφόµενου 

ζωικού κεφαλαίου, ηλικιωµένος αρχηγός εκµετάλλευσης, ανυπαρξία συµβοηθούντων 

µελών ή παρουσία εξίσου ηλικιωµένων η εκτροφή αυτών των κοπαδιών περιορίζεται 

στα όρια της οικίας της εκµετάλλευσης ή το πολύ στα όρια του οικισµού. Παράλληλα 

τα τµήµατα της κοινής βοσκήσιµης έκτασης που βρίσκονται σχετικά κοντά στον 

οικισµό, υπερ-χρησιµοποιούνται, λόγω του ότι είναι ελκυστικά για τα µικρού µεγέθους 

κοπάδια, οπότε παρουσιάζουν προβλήµατα υποβάθµισης λόγω της υψηλής χρήσης τους 

(Φωτόπουλος Χρ., Τζουβελέκας Β., Παπαναγιώτου Ε., 2000). Το σύνολο των 

υπόλοιπων βοσκήσιµων εκτάσεων αξιοποιούνται από τα εκτρεφόµενα κοπάδια µεσαίου 

και µεγάλου µεγέθους σε όποια απόσταση και να βρίσκονται από τον οικισµό και 

κυρίως στις πιο αποµακρυσµένες. Βοσκήσιµες εκτάσεις που δεν αξιοποιούνται 

παρουσιάζουν υποβάθµιση ή καταλαµβάνονται από δασική έκταση. Τέλος η µεταβολή 

του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, η διαφοροποίηση της χρήσης του βοσκήσιµου χώρου, 

ανάλογα µε το µέγεθος του κοπαδιού, η διατήρηση της εκτατικότητας και της 

παραδοσιακής δοµής των κτηνοτροφικών συστηµάτων συνεισέφεραν στη µη ύπαρξη 
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συγκρούσεων στη χρήση γης µεταξύ των κτηνοτρόφων, αλλά και στη µη ύπαρξη 

συγκρούσεων µεταξύ κτηνοτρόφων και δασικών υπηρεσιών. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις ανάπτυξης µεγάλων παραγωγικών µονάδων 

ζωικής αλλά και φυτικής παραγωγής χωρίς οργανική σύνδεση µεταξύ τους, οι οποίες 

οδηγούνται σε σύγκρουση µε τα τοπικά συστήµατα διαχείρισης του χώρου. Η επιβολή 

νέων πρακτικών και µεθόδων εκµετάλλευσης του χώρου συµβάλλει στην 

αποδιοργάνωση των τοπικών συστηµάτων -χωρίς ωστόσο τα υφιστάµενα παραδοσιακά 

κτηνοτροφικά συστήµατα παραγωγής να εκσυγχρονισθούν- µε σοβαρές επιπτώσεις στις 

µικρές παραγωγικές µονάδες και σε βάρος της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον σήµερα 

συγκρούσεις είναι δυνατό να διαπιστωθούν και µεταξύ των διαφορετικών τύπων 

χρηστών ενός κοινού αγαθού. Νέες δραστηριότητες (τουριστικές, βιοτεχνικές, 

πολιτιστικές, κ.ά) έρχονται να προστεθούν στις παραδοσιακές δραστηριότητες 

(κτηνοτροφία, γεωργία, κ.ά) µιας κοινότητας διεκδικώντας τη χρήση κοινών πόρων 

(βοσκοτόπων, δασών, κ.ά) µε διαφορετικό στόχο και άρα διαφορετικό τρόπο. 

Το φαινόµενο που παρατηρείται σήµερα πολύ συχνά αφορά την εµφάνιση 

µετασχηµατισµένου µοντέλου «τσελιγκάτου» στις ορεινές περιοχές. Οι παραγωγοί 

µικρών κοπαδιών σε αρκετές περιπτώσεις συµφωνούν µε τον αρχηγό µεγάλου κοπαδιού 

να αναλάβει την εκτροφή των ζώων του. Σ’ αυτή την περίπτωση ο τελευταίος 

αναλαµβάνει το ρόλο του «τσέλιγκα», εφόσον έχει την ευθύνη για την εκτροφή του 

συνόλου των ζώων και διαχειρίζεται µεγαλύτερο κοπάδι, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον 

τρόπο καλύτερες τιµές είτε σε ζωοτροφές είτε στην πώληση του κρέατος και του 

γάλακτος. Ταυτόχρονα ο µικρός παραγωγός είτε απλώς συνεισφέρει στα έξοδα 

εκτροφής είτε συµµετέχει µε προσφορά εργασίας, όταν είναι νέος σε ηλικία (συνήθως 

φίλος του «τσέλιγκα»), εξασφαλίζει ελεύθερο χρόνο, καλύτερο εισόδηµα και φυσικά 

θεωρεί τον εαυτό του παραγωγό, ζήτηµα ψυχολογικό, το οποίο είναι εντονότερο στους 

ηλικιωµένους παραγωγούς (Νιτσιάκος Β., 1991, Κουρλιούρος Η., 2001, Μέργος Γ., 

1990). Το ζήτηµα που τίθεται στο σηµείο αυτό αφορά «το βαθµό στον οποίο η 

οικογενειακής µορφής παραγωγική µονάδα δύναται να συνδέσει την εκτατική συλλογική 

µορφή διαχείρισής της µε τις επιταγές της ΚΓΠ οι οποίες αφορούν ατοµικές 

εκµεταλλεύσεις». 

Μέσα από τη µελέτη του κτηνοτροφικού συστήµατος µιας ορεινής περιοχής 

διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται, ότι παρόλη την αποδιοργάνωση του κοινωνικού – 

παραγωγικού συστήµατος αυτό διατηρεί πληθώρα τύπων παραγωγικών µονάδων 
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(Bonin M., Lardon S., 2002, Bergamasco Pereira S.M.P. and Aier de Oliveira J.T., 

2000, Casabianca F., 1997, Baptista, F.O., 1995, Caja G., 1990, Bodiguael M., 1986), οι 

οποίες ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Η αποτύπωση αυτών των τύπων 

παραγωγικών µονάδων και των στρατηγικών που ακολουθούν θα συµβάλλει στη 

διερεύνηση των δυνατοτήτων του τοπικού παραγωγικού συστήµατος να ανταποκριθεί 

στις νέες απαιτήσεις αειφορίας και βιωσιµότητας των ορεινών περιοχών. 

 

2.2.4.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η εκτροφή αιγοπροβάτων από την δεκαετία του 50 και µετά αφορά την 

γαλακτοπαραγωγή, η οποία τροφοδοτεί µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες, καθώς και 

τυροκοµεία, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο αφορά την κρεατοπαραγωγή, η οποία µε τη 

σειρά της τροφοδοτεί κατά κύριο λόγο την τοπική αγορά (κρεοπωλεία, ψησταριές), 

αλλά και πιο µακρινές αγορές. Ταυτόχρονα ένα τµήµα της παραγωγής γάλακτος 

διατίθεται από τους ίδιους τους παραγωγούς στην παραγωγή γαλακτοκοµικών 

προϊόντων (τυρί, γιαούρτι) για την κάλυψη αναγκών της ευρύτερης οικογένειας της 

παραγωγικής µονάδας αλλά και την κάλυψη διατροφικών αναγκών γνωστών και φίλων. 

Η εµπορία πολλών προϊόντων της παραγωγικής µονάδας πραγµατοποιείται εποµένως 

και µέσω ενός άτυπου δικτύου διακίνησης19, το οποίο ήταν και παραµένει ένα από τα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας. Τα άτυπα δίκτυα συνεργασίας είναι 

οργανωµένα στη βάση ισχυρών πολιτισµικών ταυτοτήτων και σχέσεων καθώς και 

πυκνών, µακρών διαδροµών, που χάραξε η παραδοσιακή έντονη κινητικότητα του 

πληθυσµού της υπαίθρου, αλλά και η άτυπη πολυδραστηριότητά του (Murdoch J., 

2000, Csite A. 1998). 

Τα ποιοτικά όµως χαρακτηριστικά του παραγόµενου προϊόντος (γάλα) δεν λαµβάνονται 

υπόψη από τις γαλακτοβιοµηχανίες και αντιµετωπίζονται ως οµοειδή προϊόντα µε το 

παραγόµενο γάλα των πεδινών περιοχών. Οι µονάδες µεταποίησης 

γαλακτοπαραγωγικών προϊόντων ανεξάρτητα του µεγέθους τους (γαλακτοβιοµηχανίες 

– τυροκοµεία), αλλά και του τρόπου λειτουργίας τους (ιδιωτικές – συνεταιριστικές) 

παρόλο που γνωρίζουν, λόγω των µακροχρόνιων και στενών σχέσεων µε τους 

                                                 
19

 Τα δίκτυα και οι µορφές συνεργατισµού δηµιουργήθηκαν µε την πάροδο του χρόνου, 

στηριζόµενα στο φαινόµενο της µετανάστευσης και των συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων 

µεταξύ του βουνού και του περιβάλλοντός του από τις κοινωνίες του σε ένα πλαίσιο 

ανοίγµατος του βουνού και εισαγωγής σε οικονοµικά δίκτυα. 
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κτηνοτρόφους, ότι το γάλα που παράγεται στις ορεινές περιοχές έχει πολύ καλύτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (αναλογία λιπαρών και πρωτεϊνών ανά κιλό γάλακτος), δεν 

διαφοροποιούν την τιµολογιακή πολιτική τους σε σχέση µε το γάλα που αγοράζουν από 

άλλες περιοχές (Vallerand F., 1999) αλλά ούτε και το τελικό τους προϊόν. Κατάσταση η 

οποία αφαιρεί ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό στοιχείο από το εκτατικό  κτηνοτροφικό 

παραγωγικό σύστηµα των ορεινών περιοχών και τη προστιθέµενη αξία που µπορούσε 

να δηµιουργηθεί δεδοµένου ότι υπάρχει διέξοδο στην αγορά για προϊόντα µε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά20. 

Τέλος η συνεχής µείωση του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού στην κτηνοτροφία και 

ειδικά των γυναικών, οι οποίες παραδοσιακά ασχολούνται µε την τυροκόµηση 

µειώνουν τον όγκο της οικιακής µεταποίησης του γάλακτος. Ειδικά σήµερα παρά το 

γεγονός ότι το οικιακά παραγόµενο τυρί έχει µια ιδιαίτερα υψηλή τιµή και µπορεί να 

συνεισφέρει αρκετά στην αύξηση του εισοδήµατος του νοικοκυριού, η µείωση του 

ανθρώπινου δυναµικού και ιδιαίτερα του γυναικείου, το οποίο ασχολείται µ’ αυτή την 

δραστηριότητα, στερεί το νοικοκυριό από µια σηµαντική πηγή εισοδήµατος (Gidarakou 

I. and Apostolopoulos C., 2000, Gidarakou I. and Xenou A., 1997). 

Αποτέλεσµα των προηγουµένων είναι η παραγωγή προϊόντων άτυπα αναγνωρισµένων 

και ποιοτικών, τα οποία παρόλη την «καθαρότητά» τους δεν προσδίδουν παρά ελάχιστη 

προστιθέµενη αξία στην περιοχή. Η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων δίνει νέες 

προοπτικές στα προϊόντα αυτά απαιτεί όµως οι τοπικοί παραγωγοί να ενεργοποιηθούν 

για την πιστοποίηση και αναγνώριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων 

τους και να κινητοποιηθούν για τη συντονισµένη προώθησή τους. 

 

2.2.4.4. ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  

Το εισόδηµα της αγροτικής εκµετάλλευσης στις ορεινές περιοχές δεν ήταν ποτέ 

αποτέλεσµα µόνο της γεωργικής-κτηνοτροφικής δραστηριότητας, αλλά διαµορφωνόταν 

                                                 
20

 Σύµφωνα µε ερευνητικά αποτελέσµατα («PROGRAMME FAIR CT95-0360: 

«Agroalimentaire paysan european: caracteristiques distinctives des produits transformés à la 

ferme: comportement des consommateurs et des marchés »), που πραγµατοποίησε το 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας σε συνεργασία µε εταίρους, έλληνες και ευρωπαίους) οι 

καταναλωτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν για να αγοράσουν ποιοτικά προϊόντα. 

Απευθύνονται τουλάχιστο µια φορά σύµφωνα µε την ίδια έρευνα το χρόνο σε παραγωγούς 

για την αγορά τυριού. Προτιµούν βέβαια το προϊόν που αγοράζουν να φέρει κάποια 

συγκεκριµένη και σταθερή ποιότητα, το οποίο συχνά δεν το βρίσκουν στον παραγωγό αλλά 
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από το σύνολο των εισοδηµάτων, που προερχόταν από διάφορες ενασχολήσεις των 

µελών του αγροτικού νοικοκυριού σε ετήσια βάση.  

Μέχρι το 1950, σε περιόδους κατά τις οποίες η αγροτική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η 

κτηνοτροφική αντιµετώπιζε έντονα προβλήµατα, το παραγόµενο αγροτικό εισόδηµα 

δεν ήταν αρκετό για την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού. Στις περιπτώσεις αυτές 

η επιπλέον προσφορά εργασίας έναντι αµοιβής –πρόσθετα εισοδήµατα- αποτελούσε 

συχνά τµήµα της αγροτικής πραγµατικότητας (Πετσίδης Ζ., 2002, Σαπουνάς Γ., 

Μηλιάκος ∆., 1996). Επίσης επιπλέον συµπληρωµατικά εισοδήµατα προέρχονταν είτε 

από τη µετανάστευση (στο εξωτερικό) είτε από ληστείες21. Σε µεταγενέστερες 

περιόδους (1960-1980) τα εισοδήµατα προερχόταν από την παροχή της εργασίας των 

µελών (αρρένων) της οικογένειας σε κοινές εργασίες – µεροκάµατα σε επίπεδο 

οικισµού αλλά επίσης και από την εσωτερική µετανάστευση ενός µέρους  των νεαρών 

µελών της οικογένειας (το πλέον παραγωγικό δυναµικό). Σήµερα τα εισοδήµατα 

προέρχονται εκτός της αγροτικής δραστηριότητας από δύο σηµαντικές πηγές: α) τη 

σύνταξη των ηλικιωµένων µελών του νοικοκυριού και β) την εξωαγροτική 

δραστηριότητα (εποχιακή ή µόνιµη, µερική ή πλήρη), εργασία του αρχηγού ή του/της 

συζύγου της αγροτικής εκµετάλλευσης ή των υπόλοιπων µελών του νοικοκυριού, αν 

κατοικούν στην περιοχή. 

Οι παραγωγοί, που στηρίζουν το εισόδηµά τους στην ύπαρξη σύνταξης είτε σε 

εισόδηµα από εξωαγροτική δραστηριότητα πλέον του αγροτικού εισοδήµατος, 

αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της τοπικής κοινωνίας, ενώ ελάχιστα είναι πλέον τα 

νοικοκυριά, που έχουν µόνο αγροτικά εισοδήµατα στις ορεινές αγροτικές περιοχές. Στα 

περισσότερα νοικοκυριά ένα τουλάχιστον µέλος (αρχηγός ή απλό µέλος), 

δραστηριοποιείται εκτός γεωργίας-κτηνοτροφίας. Ο τρόπος απόκτησης του 

εισοδήµατος του νοικοκυριού, αντιστοιχεί σε τύπους λογικών – συµπεριφορών 

(Campagne P., 1994a) όσον αφορά τους παραγωγούς, και σηµατοδοτεί επιπλέον την 

ενσωµάτωσή τους σε µια διαδικασία αναπαραγωγής. 

Με την είσοδο της χώρας στην Ε.Ε. η ένταξη των αγροτικών εκµεταλλεύσεων σε 

καθεστώς επιδοτήσεων βοήθησε στην επιβράδυνση του ρυθµού εξόδου του αγροτικού 

                                                                                                                                               

στο µικρό και µεγάλο µεταποιητή. Παρόλα αυτά η αγορά προϊόντος, κυρίως τυριού, από τον 

παραγωγό είθισται µια φορά το χρόνο για τους περισσότερους καταναλωτές. 
21

 Για µεγάλη περίοδο η ικανότητα του «κλέβειν» αποτελούσε τιµή, σήµαινε παλικαριά για 

όποιον το τολµούσε, αρκεί να µην ανακαλυπτόταν. 
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πληθυσµού στις ορεινές περιοχές για περίπου µια δεκαπενταετία. Μετά το 1981 το 

αγροτικό εισόδηµα διαµορφώθηκε από α) την πώληση των κτηνοτροφικών προϊόντων 

(κρέας και γάλα) και β) τις ενισχύσεις (εισοδηµατικές και προϊόντος) και τις 

επιδοτήσεις.  

Η αναµόρφωση της ΚΓΠ το 1992 και οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί (ποσοστώσεις) 

λόγω διεθνών συµφωνιών (GATT, ΠΟΕ) δηµιούργησαν δύσκολες συνθήκες όσον 

αφορά τα οικονοµικά των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων εκτατικής µορφής. Τα 

µειωµένα εισοδήµατα και τα υψηλά κόστη παραγωγής δηµιούργησαν για µια ακόµη 

περίοδο τις προϋποθέσεις αγροτικής εξόδου, η οποία αποφεύχθηκε ωστόσο λόγω της 

στενότητας στην προσφορά  θέσεων εργασίας σε αστικά κέντρα (Σάρρος Π., 1997), 

αλλά και της σχετικής σταθεροποίησης του αγροτικού εισοδήµατος λόγω των 

επιδοτήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να προστεθεί ότι η, µε δειλά βήµατα, 

διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας (αγρο-τουρισµός, υπηρεσίες, άλλες 

δραστηριότητες εµφανείς ή όχι), η οποία λαµβάνει χώρα µετά τα µέσα της δεκαετίας 

του 1990, δηµιουργεί νέες προϋποθέσεις για την έξω-αγροτική απασχόληση νεαρών 

µελών των αγροτικών οικογενειών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ενίσχυση 

των πολιτικών πρόνοιας του κράτους (συντάξεις) ενισχύει το οικογενειακό εισόδηµα 

(Φωτόπουλος Χρ., 2000) και συµβάλλει για ακόµη µια φορά στην επιβράδυνση του 

ρυθµού εξόδου του αγροτικού πληθυσµού.  

Το εντεινόµενο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για την αειφορία του 

περιβάλλοντος και τα ποιοτικά προϊόντα (τρόφιµα και µη) δηµιουργεί προϋποθέσεις και 

προοπτικές νέων πηγών εισοδηµάτων µέσα από τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων 

απασχολήσεων σε τοπικό επίπεδο (Ανθοπούλου Θ. 2008). Στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης της ΚΓΠ για την περίοδο µετά το 2013, προσφέρονται κίνητρα και 

εργαλεία τα οποία είναι σε θέση να ενδυναµώσουν τη θέση της αγροτικής 

εκµετάλλευσης ως παραγωγική µονάδα αλλά και ως σύνολο σχέσεων µε το περιβάλλον 

της, δεδοµένου ότι προτείνεται η ανάπτυξη της σχέσης της µε την αγορά µέσα από 

συµβάσεις, η ενδυνάµωση της διαπραγµατευτικής δύναµης συλλογικών σχηµάτων των 

αγροτών, ενίσχυση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών (Conseil 

« Agriculture et pêche», 2010). 
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2.2.4.5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το παραγωγικό σύστηµα στις µεσογειακές χώρες βασίζεται στις άτυπες µορφές 

συνεργασίας -σύµβασης µεταξύ των παραγωγών για την λειτουργία του (µια από τις 

ιδιοµορφίες και της ελληνικής γεωργίας) (Vallerand Fr. 2012). Ένα σύνολο µικρών, 

µεσαίων και µεγάλων παραγωγικών µονάδων βασίζονται σε αλληλεξαρτήσεις –

αλληλοεξυπηρετήσεις τέτοιας φύσεως, ώστε, παρά το γεγονός ότι πλέον οι 

εκµεταλλεύσεις είναι µονοµελείς, διµελείς ή τριµελείς, να δύνανται να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες εργασίας και να µην καταφεύγουν σε µόνιµο ή εποχιακό προσωπικό 

(δεδοµένου µάλιστα ότι αυτό δεν υπάρχει ή είναι δύσκολο να ανευρεθεί) (Goussios D., 

1994). Οι σχέσεις αυτές ενδυναµώνουν τον κοινωνικο-παραγωγικό ιστό των ορεινών 

περιοχών και συνεισφέρουν στη διατήρηση ικανοποιητικού κοινωνικού ιστού σε µια 

τοπική κοινωνία, η οποία στο πλαίσιο του παραγωγίστικου µοντέλου αξιολογείται ως 

αναποτελεσµατική και φθίνουσα.  

Σηµαντικός θεσµός κοινωνικο-οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της συλλογικής 

δράσης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της ορεινής τοπικής κοινωνίας και της αγοράς, 

ο συνεταιρισµός έχει χάσει την εµπιστοσύνη των παραγωγών, δεδοµένου ότι δεν 

λειτουργούσε ως οικονοµικός αλλά ως κοινωνικός θεσµός και επέφερε ζηµιά παρά 

κέρδος, µε τον τρόπο που εφαρµόστηκε, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. ∆εν µπόρεσε 

να προασπίσει ως θεσµός την βασική αρχή του, που είναι η συνεκτικότητα της οµάδας 

και η εξυπηρέτηση των συµφερόντων της (Κ. Παπαγεωργίου, 1993). 

Οι ταχύτατες εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα, η έλλειψη πληροφόρησης αλλά και 

µηχανισµών υποστήριξης (Σιάρδος Γ., Κουτσούρης Α., 2002) αποµόνωσε ακόµη πιο 

πολύ τις κτηνοτροφικές παραγωγικές εκµεταλλεύσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και 

παραγωγικών χαρακτηριστικών. Είναι γνωστή η αποµάκρυνση του κρατικού 

µηχανισµού και των αρµόδιων υπηρεσιών (Παπαδόπουλος ∆., 1999) από τους 

παραγωγούς µε συνέπεια την περιθωριοποίηση ολόκληρων περιοχών. Η αποµόνωση 

αυτή συγκράτησε το σύνολο των εκµεταλλεύσεων των ορεινών, µειονεκτικών και 

φυσικά αποµονωµένων περιοχών µακριά από τον εκσυγχρονισµό, την εισαγωγή 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στην εκµετάλλευση και τη διατήρηση αυτών σε 

πρωτόγονες για την εποχή συνθήκες δράσης. 

 

Οι τοπικές αγροτικές κοινωνίες, χρήστης και διαχειριστής (Campagne P., 1994a) των 

αγροτικών περιοχών και κατ’ επέκταση του περιβάλλοντος καλούνται να διαχειριστούν 
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επίσης ζητήµατα, που προέρχονται από τους νέους περιβαλλοντικούς καταναγκασµούς 

καθώς και από νέες ανάγκες για διεύρυνση των δραστηριοτήτων, που επιζητούν στο 

εσωτερικό της υπαίθρου η τοπική αλλά και η αστική κοινωνία (Baptista FO., Lourenço 

F., 2001). Πρόκειται στην ουσία για αλλαγές, που αφορούν και θίγουν την 

παραδοσιακή σχέση των τοπικών αγροτικών κοινωνιών µε τη γεωργική δραστηριότητα 

και την κάθετη κλαδική τους πλαισίωση. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται µε την 

αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης των τεχνικών αλλά και των πρακτικών, που αφορούν 

την εκµετάλλευση της γης µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την 

εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων (Anthopoulou T., Duquenne M., 1996).  

Το πρόβληµα της συνεργασίας και της αποτελεσµατικότητάς της συνδέεται µε την 

ιδιοµορφία του έγγειου καθεστώτος, την έλλειψη επαγγελµατικής οργάνωσης και 

προπαντός µε την έλλειψη εµπειρίας στη συνεργασία µεταξύ παραγωγών και τοπικών 

φορέων (κοινωνικών, κλαδικών, κ.ά) των διαφόρων υπερκείµενων διοικητικών 

επιπέδων. Ωστόσο η αδυναµία οργάνωσης της αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ 

των παραγωγών και φορέων και της ένταξης των πρώτων σε µια διαδικασία 

διαπραγµάτευσης και συναινετικών αποφάσεων (Allaire G., Sylvander B., 1997) δεν 

εξαρτάται µόνο από την «αρνητική στάση» των κτηνοτρόφων. Η πρώην νοµαρχιακή 

διοίκηση ως ο µόνος φορέας, που συνεργάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες µε τους 

παραγωγούς µέσω των τότε ∆ιευθύνσεων Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, δεν αποτέλεσε 

παρά το ενδιάµεσο κρίκο µεταξύ της κεντρικής εξουσίας και κοινότητας για την 

εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων που σχεδιάστηκαν εκ των άνω στο πλαίσιο της 

γενικότερης εφαρµογής του εντατικού παραγωγικού µοντέλου (Παπαδόπουλος ∆., 

1999, Γούσιος ∆., Γάκη ∆., 2010). Πολλές φορές εµπειρίες, γνώσεις και βιώµατα των 

τοπικών κοινωνιών και παραγωγών όχι µόνο δεν αξιοποιήθηκαν, αλλά και θεωρήθηκαν 

ως ξεπερασµένα, εφ’ όσον τα συστήµατα παραγωγής και διαχείρισης από τα οποία 

προέρχονταν είχαν χαρακτηριστεί ως µη αποτελεσµατικά. 

 

Η έλλειψη θεσµικού πλαισίου και αντίστοιχων µηχανισµών (γεωργικών εφαρµογών, 

αναπτυξιακών µηχανισµών, συνεταιρισµών, κ.ά) που θα αφορούν τη λειτουργία και τη 

στήριξη της πολυδραστήριας αγροτικής επιχείρησης-παραγωγικής µονάδας στην 

ύπαιθρο, την κρατά εκτός ανταγωνισµού, µακριά από την εφαρµογή οποιασδήποτε 

αγροτικής πολιτικής. Παρόλη την ύπαρξη µηχανισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 

επίπεδο περιφερειακής ενότητας, η αποµόνωση των ορεινών αυτών περιοχών και η µη 
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µέχρι σήµερα ύπαρξη πολιτικής ανάπτυξης ορεινών περιοχών καθιστούσε 

«αναποτελεσµατικούς» τέτοιου είδους µηχανισµούς. Αντίθετα σήµερα, που η πολιτεία 

αλλά και η Ε.Ε. αντιλαµβάνονται την έλλειψη αυτή και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις 

για την ενσωµάτωση αυτών των περιοχών (µέσω σχεδιασµού πολιτικών για τα ορεινά, 

και υλοποίησης προγραµµάτων για τις ορεινές περιοχές), η αντιµετώπισή τους ως 

τµήµα της περιφερειακής ενότητας προκαλεί προβλήµατα λόγω της ασυνέχειας – 

διοικητικής κατάτµησης γεωγραφικών περιοχών µε οµοειδή χαρακτηριστικά και 

προβλήµατα (εδαφική περιοχή) (Allaire G., 2000). Οι νόµοι και οι αποφάσεις υπερ-

κείµενων πολιτικο-διοικητικών επιπέδων δεν µπορούν να οριοθετήσουν και να 

συγκροτήσουν βιώσιµες εδαφικές περιοχές (Μπεριάτος Η., 1999a, 2011, 2011α). δίνουν 

µόνο τη δυνατότητα ανάπτυξης συγκεκριµένων συνεργασιών, οι οποίες αφορούν την 

ανάπτυξη υποδοµών, οι οποίες στις περισσότερες φορές αποτυγχάνουν λόγω του µη 

συντονισµού των υπερκείµενων διοικητικών ενοτήτων και της έλλειψης κατάλληλου-

έµπειρου ανθρώπινου δυναµικού. 

Η ενσωµάτωση, αφοµοίωση και σύνθεση των εσωτερικών δυνάµεων µιας περιοχής 

συνιστά µια µακροχρόνια διαδικασία και προϋποθέτει την ύπαρξη τοπικής 

δηµοκρατίας. Οι εσωτερικές δυνάµεις εµφανίζονται ικανές να παράγουν εσωτερικές 

δυναµικές, όπως παραγωγή, ποιότητα, χώρο, όταν συνεργαστούν και συγκεραστούν µε 

τις εξωτερικές δυναµικές, όπως πληροφόρηση, µηχανισµούς υποστήριξης, εµπορία. Οι 

µηχανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία παρόλα τα εσωτερικά 

προβλήµατά τους είναι δυνατό να παίξουν το ρόλο του ενδιάµεσου, ο οποίος αφ’ενός 

θα «εµψυχώνει» την τοπική κοινωνία και θα της παρέχει την πληροφόρηση και τις 

υπηρεσίες υποστήριξης, που χρειάζεται και αφ’ ετέρου θα «αντλεί» πληροφόρηση από 

το τοπικό (εδαφική περιοχή) και θα προτείνει στην κεντρική διοίκηση τροποποιήσεις 

κανονισµών και πολιτικών για την καλύτερη προσαρµογή αυτών σε τοπικό επίπεδο. 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του ρόλου είναι οι φορείς αυτοί να 

πιστέψουν στις δυνατότητες αυτών των περιοχών και να δράσουν στο πλαίσιο της 

αποκέντρωσης. Παρόλα αυτά ελάχιστες είναι οι ορεινές περιοχές σε επίπεδο χώρας, 

που έχουν να επιδείξουν ανάλογη δραστηριότητα τόσο των εσωτερικών δυνάµεών τους 

όσο και της υποστήριξης εκ µέρους της περιφερειακής ενότητας. ∆εν έχει επιτευχθεί 

έως σήµερα ένα επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης σχέσεων µε φορείς 

εξωτερικούς δρώντας βάσει ενός συγκεκριµένου σχεδίου εδαφικής ανάπτυξης. 
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Η ανάπτυξη της οριζόντιας συνεργασίας και της συνοχής στο εσωτερικό τοπικών 

κοινωνιών είναι παράγοντες απαραίτητοι για την εφαρµογή των αξόνων αγροτικής 

ανάπτυξης και ως εκ τούτου της άρσης της αποµόνωσης και περιθωριοποίησης τοπικών 

κοινωνιών ειδικά στο νέο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης. Η ύπαρξη –δηµιουργία 

αναπτυξιακών µηχανισµών δύναται να παίξει σηµαντικό ρόλο στη συνεχή προσπάθεια 

των κοινωνιών του χώρου αυτού για απεγκλωβισµό και την ανάπτυξη σχέσεων µε τον 

έξω χώρο (πεδινό ή και αστικό) (Αποστολόπουλος Κ., Μαραβέγιας Ν., κ.ά, 2004).  

 

2.2.4.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Η µεταπολεµική εξέλιξη εξασθένισης ή και αποδιοργάνωσης των τοπικών κοινωνιών 

παράλληλα µε την ενίσχυση του ρόλου της αγοράς και των αναπτυξιακών πολιτικών, 

που ευνοούν, αν δεν πιέζουν προς την εξατοµίκευση των οικογενειακών 

εκµεταλλεύσεων, δηµιούργησαν σηµαντικές δυσλειτουργίες στο σύστηµα διαχείρισης 

διαβρώνοντας την απαραίτητη συνοχή και συναίνεση εκ µέρους της τοπικής κοινωνίας. 

Η καταναλωτική ενσωµάτωση της οικογένειας και η θέση της στον οικογενειακό κύκλο 

(εκπαίδευση παιδιών, γάµος, κατασκευή οικίας, κλπ) προσδιορίζουν τις οικογενειακές 

στρατηγικές σε θέµατα ανάπτυξης της παραγωγικής µονάδας και εποµένως και της 

θέσης τους στο υπάρχον συλλογικό σύστηµα διαχείρισης του χώρου (π.χ. βοσκοτόποι) 

(Coutureau G., 1997). 

Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, που διέπει τις σχέσεις κοινότητας και κοινωνίας 

παραγωγών ως προς την διαχείριση του χώρου, εµφανίζεται αδύναµο και ανεπαρκές, 

ώστε να ρυθµίζει τις δυσλειτουργίες και τις συγκρούσεις, που εµφανίζονται αργά αλλά 

σταθερά στο εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας και της κτηµατικής της περιοχής. Εξ 

άλλου, το άτυπο µέρος αυτού του πλαισίου διαχείρισης δεν λειτουργεί παρά µόνο µε 

την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, αφού χωρίς αυτή η κοινωνία χάνει την ικανότητα 

να προκαλέσει διάλογο, να αξιολογήσει και να λάβει αποφάσεις ρύθµισης (Crevoisier 

O., 1996) και άρα να δηµιουργήσει µια τοπική διακυβέρνηση (Γούσιος ∆., 2013). 

Αυτή η εξέλιξη, η εξασθένιση δηλαδή του άτυπου ρόλου της τοπικής κοινωνίας στην 

οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης, οδηγεί σε εξουδετέρωση της 

δυνατότητας παρέµβασης των εξειδικευµένων φορέων και των κρατικών διοικητικών 

κλιµακίων για υποστήριξη του συστήµατος π.χ. βόσκησης µέσω συγκεκριµένων 

δράσεων ενταγµένων στα παραγωγικά συστήµατα και στα χωρο-χρονικά συστήµατα 

εκµετάλλευσης των βοσκοτόπων κατά ζώνες (Γούσιος ∆., 2000β). 
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Οι άξονες αγροτικής πολιτικής έχουν προσανατολιστεί ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες 

µεταρρυθµίσεις και αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων προς την παραγωγή 

ποιοτικών22 προϊόντων και την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της κάθε 

εδαφικής περιοχής. Οι «επιταγές» της «νέας» πολιτικής αφορούν ζητήµατα ανάπτυξης 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόµενων προϊόντων. Παράλληλα µετά τις κρίσεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορούσαν προϊόντα εντατικής γεωργίας (βλ. κτηνοτροφία: 

τρελές αγελάδες, διοξίνες σε κοτόπουλα, κ.ά, γεωργία: e-coli, κ.ά), το καταναλωτικό 

κοινό, τόσο το ελληνικό όσο και το ευρωπαϊκό, µε ένα αυξητικό ρυθµό αναζητά το 

«φυσικό-υγιεινό» και το «ποιοτικό» προϊόν (Vallerand Fr. 2012, Gautronneau Y., 1997, 

Allaire G., Hubert B., Langlet A., Declere F., 1996). Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί νέες 

προοπτικές για τα εκτατικά παραγωγικά συστήµατα των ορεινών περιοχών τόσο για την 

ποιότητα των προϊόντων τους όσο και για τη συµβολή τους στη διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος θέτοντας στόχους, οι οποίοι εντάσσονται στους βασικούς άξονες 

στήριξης της νέας αγροτικής πολιτικής ακόµη και σήµερα εν µέσω οικονοµικής κρίσης. 

∆εδοµένου ότι «οι ορεινές περιοχές µη εφαρµόζοντας γεωργία εντατικής µορφής 

διαθέτουν πλήθος ποιοτικών χαρακτηριστικών, τίθεται το ερώτηµα του «αν µπορούν να 

θεωρηθούν εκ προοιµίου, ως οι περιοχές οι πλέον κατάλληλες για την άµεση εφαρµογή 

των επιταγών της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου». Η 

στήριξη του τοπικού παραγωγικού συστήµατος στους διάφορους τύπους παραγωγικών 

µονάδων απαιτεί διερεύνηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης των διαφόρων τύπων 

εκµεταλλεύσεων, αφού αυτοί προσδιοριστούν, αναδεικνύοντας «το βαθµό συνοχής και 

συνέργιας αυτών των τύπων παραγωγικής µονάδας που δραστηριοποιούνται σε µια 

τοπική κοινωνία» (Vallerand Fr., 2012).  

 

2.3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΕΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

2.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Βάση της γεωργίας ως κύρια µονάδα παραγωγής είναι η εκµετάλλευση. Η ύπαρξή της 

και τα χαρακτηριστικά της προσδιορίζουν το σύστηµα, γεωργικό και παραγωγικό23, που 

                                                 
22

 Το ζήτηµα της ποιότητας συνιστά το πλεονέκτηµα µιας περιοχής ή και ενός προϊόντος στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλείται πλέον να δράσει. 
23

 Οι ορισµοί που χρησιµοποιήθηκαν για το χαρακτηρισµό και την ανάλυση της γεωργικής 

πραγµατικότητας της υπό µελέτης περιοχής, ήταν: 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

 79 

Σχήµα 2-2.: Σχηµατική παρουσίαση της 

σύνθεσης του γεωργικού συστήµατος 

ΠΗΓΗ. Mazoyer M., Roudart L., 1997 

οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο είναι γνωστό ότι σχηµατικά 

διακρίνονται δύο είδη εκµεταλλεύσεων: οι εκµεταλλεύσεις τύπου επιχείρησης και οι 

εκµεταλλεύσεις οικογενειακής µορφής. Το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, η παραγωγική 

κατεύθυνσή τους και ο τρόπος λειτουργίας τους σε συνδυασµό µε τις σχέσεις µεταξύ 

αυτών καθορίζουν το εκάστοτε τοπικό σύστηµα παραγωγής και τις σχέσεις τους µε την 

αγορά και τη διάθεση του παραγόµενου προϊόντος. 

Η έννοια του αγροτικού συστήµατος24 (σχήµα 2.2) είναι το εργαλείο εκείνο, που 

επιτρέπει την κατανόηση της πολυπλοκότητας της κάθε µορφής γεωργίας για τη 

µεθοδολογική (συστηµική) ανάλυση της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του 

καλλιεργούµενου οικοσυστήµατος του, 

του παραγωγικού κοινωνικού 

συστήµατός του και των 

αλληλεξαρτήσεών τους (Vallerand Fr., 

2012).  

Αυτή η έννοια επιτρέπει τη διάκριση και 

την ταξινόµηση των ποικίλων µορφών 

γεωργίας περασµένων ή σηµερινών σε 

ένα περιορισµένο αριθµό συστηµάτων, 

που καθένα καταλαµβάνει µια 

καθορισµένη θέση στο χρόνο και στο 

χώρο. Η αγροτική δραστηριότητα 

(γεωργία-κτηνοτροφία) ασκείται 

λαµβάνοντας πλήθος µεταβλητών 

                                                                                                                                               

� γεωργικό σύστηµα: ως γεωργικό σύστηµα ορίζεται η σύνδεση διαφόρων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν (χρησιµοποιούνται) από µια 

κοινωνία για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της (Mazoyer & Roudart, 1997) 

� παραγωγικό σύστηµα: ως παραγωγικό σύστηµα ορίζεται η σηµαντική σύνθεση µε 

συνοχή, στο χρόνο και χώρο, ορισµένου µεγέθους εργατικής δύναµης -οικογενειακής, 

αµειβόµενοι εργάτες, …- και σαφών µέσων παραγωγής -έδαφος, µηχανολογικός 

εξοπλισµός, εισροές, ..- µε σκοπό τη γεωργική παραγωγή, φυτική & κτηνοτροφική 

(Dufumier Μ, 1996) 
24

 η έννοια και η θεωρία των αγροτικών συστηµάτων προσφέρουν ένα πλαίσιο αναφοράς που 

εξετάσθηκε για να αναλύσει οποιαδήποτε ιδιαίτερη γεωργία και να διαµορφώσει τα 

προγράµµατα και τις πολιτικές που την αφορούν. Επιπλέον, η έννοια και η θεωρία δεν 

απαλλάσσονται από την έρευνα και την παρατήρηση µιας µορφής ιδιαίτερης γεωργίας 

δεδοµένου ότι η θεωρία δεν αποτελεί δόγµα. 
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τοπικών µορφών στο χώρο και το χρόνο, καθεµία εκ των οποίων αντιστοιχεί σ’ ένα 

οικολογικό και οικονοµικό αντικείµενο πολύ περίπλοκο, το οποίο είναι προσαρµοσµένο 

τοπικά. 

Εποµένως, η θεωρία της εξέλιξης των αγροτικών συστηµάτων επιτρέπει την απεικόνιση 

των µετασχηµατισµών της γεωργίας µιας περιοχής ως µιας διαδοχής ευδιάκριτων 

συστηµάτων, τα οποία συνιστούν τα στάδια µιας συγκεκριµένης ιστορικής σειράς. Η 

θεωρία της διαφοροποίησης των αγροτικών συστηµάτων επιτρέπει να γίνει κατανοητή 

και να εξηγηθεί η γεωγραφική ποικιλοµορφία της γεωργίας.  

 

Στην Ευρώπη στη βάση του συστήµατος παραγωγής τόσο επί φεουδαρχίας (Coulomb 

P., 1997) όσο και στην νεώτερη εποχή (Βεργόπουλος Κ., 1975) βρισκόταν πάντα η 

µεγάλη έως πολύ µεγάλη σε µέγεθος, εκµετάλλευση. Έως και τις αρχές του 20ου αι. η 

κύρια παραγωγική µονάδα αντιστοιχούσε είτε σε λατιφούντια (Ισπανία, Γαλλία, κλπ), 

σε τεράστια δηλαδή σε έκταση εκµετάλλευση, που ανήκε σε ευγενείς (χώρες της 

βόρειας Ευρώπης) είτε σε τιµάρια /τσιφλίκια (χώρες των Βαλκανίων) σε πολύ µεγάλες 

σε έκταση εκµεταλλεύσεις που ανήκαν σε προύχοντες (τσιφλικάδες) της περιοχής είτε 

σε εµπόρους –βιοµηχάνους25. ∆ιαφοροποίηση παρατηρείται στο συγκεκριµένο ζήτηµα 

στις χώρες του Νότου της Ε.Ε.26 µετά την απελευθέρωση κυρίως των χωρών αυτών από 

την Οθωµανική κυριαρχία και φυσικά µε την εγκαθίδρυση ενός συστήµατος 

ιδιοκτησίας27. Σήµερα η εκµετάλλευση - βάση του συστήµατος παραγωγής- είναι 

κυρίως µικρού µεγέθους, για να ικανοποιήσει το «αίσθηµα» ιδιοκτησίας του 

παραγωγού και η λειτουργία της βασίζεται στη διαθέσιµη οικογενειακή εργατική 

                                                 
25

 ∆ύο οµάδες χωρών εµφανίζονται, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται µε το βορρά 

(∆ανία, Κάτω χώρες, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Γερµανία και Γαλλία) και 

µε το νότο της Ευρώπης (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία). Η εξαίρεση αφορά την 

Ιρλανδία, η οποία παρόλο που είναι χώρα του βορρά εµφανίζει πάρα πολλές οµοιότητες και  

προσεγγίζει περισσότερο µε τις χώρες του Νότου 
26

 Κατ’ αυτό το τρόπο εµφανίζεται από τη µια πλευρά ο βορράς µε υψηλά εισοδήµατα ανά 

µονάδα εργασίας, µ’ ένα µικρό µέρος του ενεργού πληθυσµού ν’ απασχολείται στη γεωργία 

καθώς και µια αρκετά επαγγελµατική γεωργική εργασία. Από την άλλη πλευρά ο νότος µε 

χαµηλότερα εισοδήµατα, µ’ ένα σηµαντικό ποσοστό ενεργού πληθυσµού στη γεωργία, µε 

κατώτερο επίπεδο επαγγελµατικής καθώς και ένα πιο ισχυρό δείκτη µερικής απασχόλησης. 

(F. Baptista, «Η  Γεωργία και ο καπιταλισµός στην Νότια Ευρώπη») 
27

 Στις χώρες του Νότου της ΕΕ, οι πολιτισµοί διέπονται από ήθη και έθιµα, παραδόσεις, 

κοινοτική οργάνωση, αναζήτηση της οµοφωνίας, αντίθετα στις χώρες του βορρά, οι 

κοινωνίες αποκαλούνται σύγχρονες και κυριαρχούνται από έννοιες όπως κριτικός λόγος, 

ελευθερία, ατοµικισµός, λαϊκισµός, µέτρο του χρόνου, τεχνικές καινοτοµίες.(Α.Μ. Jouve, 

1997)  
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δύναµη για την πραγµατοποίηση των εργασιών της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής 

της κατάστασης αποτελεί η περίπτωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα, 

των οποίων το µέσο µέγεθός τους ανέρχεται σε 4,5 Ha, και 80 κεφάλια ζωικού 

κεφαλαίου (µε βάση τα στοιχεία απογραφών του 2010, ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όπου το 

χρησιµοποιούµενο εργατικό δυναµικό αναζητείται στους κόλπους της οικογένειας και 

µόνο στις περιπτώσεις εντατικοποίησης της παραγωγής ή της σύνδεσής της µε τη 

µεταποίηση και την εµπορία αναζητείται εργατικό δυναµικό έναντι αµοιβής εκτός της 

εκµετάλλευσης είτε µέσω συνεργασιών.  

Η γεωργία αντιµετωπιζόταν και αντιµετωπίζεται ακόµη έως σήµερα ως ένας τοµέας 

οικονοµικός (νεοκλασική, νεοφιλελεύθερη οικονοµική άποψη) και δεν λαµβάνεται 

καθόλου υπόψη ο κοινωνικός χαρακτήρας (µαρξιστική αντίληψη) και η συµβολή της 

στην οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία µιας ευρύτερης περιοχής, όπου και ανήκει. 

Ωστόσο η έννοια της γεωργικής εκµετάλλευσης αφορά µια “κοινωνική κατασκευή” µε 

πολλαπλές διαστάσεις: χωρική, γεωπονική, οικονοµική, στατιστική, θεσµική, συµβολική. 

Σύµφωνα µε τους C. Laurent et J. Rémy (2000:7) η έννοια αυτή θα πρέπει να αποδίδει 

τη µεταµόρφωση του αγροτικού τοµέα και των τρόπων- µορφών παρέµβασης στη 

γεωργία και τη δραστηριοποίηση της γεωργικής εκµετάλλευσης στο πλαίσιο µιας 

πολυλειτουργικής γεωργίας (Andrew C., Bruno J., Lafontaine D., 2010). Την κοινωνική 

διάσταση της οικογενειακής γεωργικής εκµετάλλευσης επισηµαίνει και ο F.O. Baptista 

(1995:234). Όπως καταλήγει ο ίδιος, η εκµετάλλευση αποτελεί το πλαίσιο ζωής και 

εργασίας µιας οικογένειας, της οποίας οι συνήθειες και οι παραδόσεις συνδέονται µε 

την αγροτική δραστηριότητα η οποία έχει κυρίαρχη θέση στο τοπικό παραγωγικό 

σύστηµα. Στην οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση δεν είναι δυνατή η διάκριση της 

οικονοµίας της παραγωγής και της οικονοµίας της κατανάλωσης. 

H διαφορά αντιµετώπισης της εκµετάλλευσης στο Βορρά και το Νότο της ΕΕ 

«χτίζεται» µε το πέρασµα του χρόνου και σύµφωνα µε τις συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε περίοδο. Έτσι οι σχέσεις των γεωργών –παραγωγών µε τη γη αποτελεί ένα 

ιστορικό προϊόν, το οποίο είναι διαφορετικό στις δύο αυτές περιοχές, το οποίο 

εξελίσσεται-οικοδοµείται µε τη πάροδο του χρόνου και εξαρτάται από την κοινωνικο-

οικονοµική εξέλιξη της κάθε χώρας (Maurel M.C. 1997). ∆εδοµένου ότι στις βόρειες 

χώρες, όπως η Γαλλία, η εξέλιξη της κοινωνίας διαρκεί από το 18ο αι., ενώ στις χώρες 

του νότου, όπως η Ελλάδα, µια κοινωνία κατά κύριο λόγο χωρική διαρκεί µόλις 
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κάποιες δεκαετίες28, µε αποτέλεσµα στη δεύτερη περίπτωση η γη να έχει αξία ως 

πατρική κληρονοµιά και επιπλέον οι σχέσεις της αγροτικής οικογένειας και της 

ιδιοκτησίας να είναι πολύ στενές. 

Σε πολλές περιπτώσεις του Βορά η εκµετάλλευση αποτελεί το στόχο-αντικείµενο, 

αντίθετα στο Νότο η εκµετάλλευση συνιστά το µέσο, το οποίο διευκολύνει την 

οικογένεια να αναπτύξει µια άλλη δραστηριότητα πρωτεύουσας ή δευτερεύουσας 

σηµασίας. 

 

Η εκµετάλλευση, που λειτουργεί στο πλαίσιο οικογενειακής γεωργίας, φέρει ενδογενή 

χαρακτηριστικά µικρο-εµπορευµατικής παραγωγής, δηλαδή πρόκειται πολλές φορές για 

εκµετάλλευση µικρού µεγέθους, η οποία στηρίζεται στην οικογενειακή ιδιοκτησία των 

µέσων παραγωγής και την οικογενειακή οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής. 

Επιπλέον χαρακτηρίζεται από τον καταµερισµό της εργασίας µεταξύ των δύο φύλων, 

από τη µίσθωση εργασίας, τις σχέσεις συγγένειας ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας 

και τη στρατηγική αναπαραγωγής του αγροτικού νοικοκυριού, που συνιστά το 

«δηµογραφικό κεφάλαιό» της. 

Από την σύστασή της η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της πολυµορφίας 

των γεωργιών των κρατών-µελών της. Οι προτάσεις, που σχεδιάστηκαν από την αρχή 

της ύπαρξης της Κοινότητας, είχαν ως στόχο την µείωση του αγροτικού εργατικού 

δυναµικού, την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής (βελτίωση της παραγωγικής 

δοµής) και την διατήρηση στον πρωτογενή τοµέα των αγροτών, που ήταν ικανοί µέσα 

από την αγροτική δραστηριότητα να απολαµβάνουν εισόδηµα ισάξιο µε αυτό άλλων 

κοινωνικο-οικονοµικών οµάδων (Fennell, R. 1999).  

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν κατά καιρούς και ιδιαίτερα µέσω του σχεδίου 

Mansholt29 θεωρήθηκαν ως επίθεση στην οικογενειακή εκµετάλλευση, δεδοµένου ότι 

                                                 
28

 Το 1924 εφαρµόστηκε αγροτική µεταρρύθµιση η οποία αναδιοργάνωσε τις δοµές 

ιδιοκτησίας. 
29

 Το σχέδιο Mansholt (1968) πρότεινε α) άµεσες τροποποιήσεις στους µηχανισµούς στήριξης 

τιµών και αγορών για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας στην αγορά και β) υιοθέτηση 

µακροπρόθεσµων µέτρων για βελτίωση της παραγωγικής δοµής. (Η πρώτη απόπειρα για 

µεταρρύθµιση πραγµατοποιήθηκε το 1968 η Επιτροπή δηµοσίευσε το «Υπόµνηµα για τη 

µεταρρύθµιση της ΚΑΠ», ευρύτερα γνωστό ως σχέδιο Mansholt, από το όνοµα του Sicco 

Mansholt, αντιπροέδρου της Επιτροπής, υπεύθυνου την εποχή εκείνη για την ΚΑΠ. Το 

σχέδιο αποσκοπούσε στη µείωση του αριθµού των απασχολούµενων στον τοµέα της 

γεωργίας και στην προώθηση της δηµιουργίας πιο µεγάλων και πιο αποτελεσµατικών 

µονάδων γεωργικής παραγωγής) 
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µια εκµετάλλευση δεν είναι οπωσδήποτε βιώσιµη οικονοµικά µε δεδοµένο το µέγεθός 

της, αλλά η βιωσιµότητά της (vivabilité) εξαρτάται από τον τρόπο διοίκησής της, ειδικά 

όταν αγνοούταν η δυνατότητα του συνεταιρισµού εκµεταλλεύσεων ως µέσο επίτευξης 

βιωσιµότητάς τους. (Anthopoulou Th., Goussios D., 2000) Παρόλο που ως σχέδιο δεν 

εφαρµόστηκε, και δεδοµένης της επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών της 

Κοινότητας µετά τη δεκαετία του 60 οι προτάσεις αποτέλεσαν βάση για τις 

οποιεσδήποτε µελλοντικές σκέψεις και προτάσεις. Έτσι η Κοινότητα λειτουργεί ακόµη 

στη βάση ότι µια αγροτική εκµετάλλευση οφείλει να αποδίδει εισόδηµα συγκρίσιµο µε 

το µέσο µη γεωργικό µισθό στην ίδια περιοχή. Παρόλο που η προηγούµενη θέση 

αποτελεί στόχο της Κοινότητας και µε αυτή τη λογική έχει κάποια αξία, δεν αποτελεί 

λύση στην αντιµετώπιση του ζητήµατος της διακύµανσης των εισοδηµατικών επιπέδων 

µεταξύ περιφερειών, τύπων εκµεταλλεύσεων και κρατών –µελών και φυσικά δεν 

ταυτίζεται µε τον τρόπο που οι αγρότες αντιλαµβάνονται τις εισοδηµατικές τους 

ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε διαπιστώνει ότι ο τύπος εκµετάλλευσης 

οικογενειακής µορφής ενισχύει τους δεσµούς της γεωργίας µε το χώρο και είναι 

κατάλληλος για την υλοποίηση των νέων εδαφικών πολιτικών, που προτείνει στο 

πλαίσιο αειφορίας και βιωσιµότητας µιας περιοχής. 

 

2.3.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Ο έλληνας αγρότης έγινε κύριος - ιδιοκτήτης αγροτικής έκτασης στο τέλος του 19ου - 

αρχές 20ου αι. (∆αµιανάκος Στ., 2002, Ψυχογιός ∆, 1994, Ηγουµενάκης Ν., 1987) µε 

την εφαρµογή της αγροτικής µεταρρύθµισης το 1924. Η προς διανοµή γεωργική γη 

αποτελούσε περιορισµένο πόρο, µε συνέπεια ο έλληνας αγρότης να αποκτήσει «κλήρο» 

µη ικανοποιητικού µεγέθους. Επιπλέον µε βάση το κληρονοµικό δίκαιο30, που είναι 

παρόµοιο για το σύνολο των χωρών του Νότου, η γεωργική γη (καλλιεργούµενη και 

µη) κατακερµατίστηκε (Jouve A.M., 1997) σε σηµαντικό βαθµό, µε αποτέλεσµα η 

πορεία της γεωργίας στις χώρες αυτές να είναι διαφορετική από αυτή των βόρειων 

χωρών της Ε.Ε. Η ελληνική ύπαιθρος χάριν στην αργή αλλά σταθερή πρόοδο της 

µικροεµπορευµατικής καλλιέργειας σε όλη τη διάρκεια του 19ου αι. θα βιώσει το 

                                                 
30

 Σύµφωνα µε τον ελληνικό νόµο, κάθε παιδί έχει το ίδιο δικαίωµα στα αγαθά των γονιών του: 

«οι γιοι δέχονται το µερίδιό τους µε τη µορφή κληρονοµιάς ενώ οι κόρες το δέχονται υπό τη 

µορφή προίκας τη στιγµή του γάµου τους» Αυτό ισχύει ακόµη και σήµερα παρόλο που µε το 

νόµο έχει καταργηθεί η «προίκα».  
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αγροτικό ζήτηµα κατά πολύ λιγότερο δραµατικό τρόπο από ότι στις γειτονικές 

βαλκανικές χώρες. Εξαιτίας των προικοδοτήσεων και των κληρονοµικών διαδοχών όσο 

και της έλλειψης µιας οποιασδήποτε έγγειας πολιτικής ο αριθµός των πολύ µικρών σε 

µέγεθος αγροτικών εκµεταλλεύσεων παραµένει εξαιρετικά υψηλός. Επιπλέον παρότι 

από καιρό σε καιρό επιχειρούνται πλήθος αναδασµοί για τη συγκεντροποίηση των 

αγροτεµαχίων (τα οποία σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τα 6 µε 7 ανά αγροτική 

εκµετάλλευση µε µέση έκταση 3 µε 5 στρέµµατα) και τη βελτίωση της δοµής της 

αγροτικής εκµετάλλευσης το ζήτηµα του κατακερµατισµού παραµένει (∆αµιανάκος 

Στ., 2002). Η τεχνική του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης, «συγκέντρωση των 

εκµεταλλεύσεων», δεν εφαρµόστηκε στη χώρα παρά σε πολύ µικρό βαθµό, διότι ο 

έλληνας αγρότης ή απόγονός του κατέστη ιδιοκτήτης γεωργικής έκτασης µόλις λίγες 

δεκαετίες πριν (µε την αγροτική µεταρρύθµιση) (Γούσιος ∆., 1999) και η γη αποτελεί 

το αγαθό που θα κληροδοτήσει στους απογόνους του (Βεργόπουλος Κ. 1975, Γούσιος 

∆., 1999, ∆αµιανάκος Στ., 2002). Η µεταβίβαση της περιουσίας ακολουθείται για 

µερικές δεκαετίες και από τα µεταβίβαση του επαγγέλµατος (κάποιο παιδί-κυρίως 

αγόρι- παραµένει αγρότης) και της τεχνογνωσίας του γονιού την οποία άλλωστε το 

παιδί διδασκόταν σε όλη τη διάρκεια της συµµετοχής του στις δραστηριότητες της 

εκµετάλλευσης. 

Η προσπάθεια στήριξης και υποβοήθησης των εκµεταλλεύσεων και των αγροτών από 

την Πολιτεία µέσω εφαρµογής πολιτικών και παρεµβάσεων βρήκε εφαρµογή στις 

πεδινές περιοχές της χώρας. Στις περιοχές αυτές οι υποδοµές και οι δοµές στήριξης των 

εκµεταλλεύσεων κατάφεραν να βοηθήσουν τους αγρότες στο πέρασµα από ένα 

παραδοσιακής µορφής σε ένα εντατικής µορφής σύστηµα παραγωγής καθώς και στην 

εµπλοκή τους στη διάθεση του παραγόµενου προϊόντος (Goussios D., 1993). Αντιθέτως 

στις ηµιορεινές και κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου η εφαρµογή του συγκεκριµένου 

συστήµατος εκσυγχρονισµού της γεωργίας δεν ήταν εφικτή31, η γεωργία διατήρησε την 

παραδοσιακή της µορφή και έχασε µε το χρόνο τη θέση της στην αγορά. Η διατήρησή 

της βασίστηκε στην ύπαρξη και χρήση βοσκοτόπων συλλογικού χαρακτήρα (κρατικοί, 

κοινοτικοί, διακατεχόµενοι). 

 

                                                 
31

 Λόγω αναγλύφου και φυσικού περιβάλλοντος 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

 85 

Η συζήτηση για την οικογενειακή γεωργία στην Ελλάδα ξεκίνησε µετά την περίοδο του 

1970 στο πλαίσιο θεωρητικών και µακρο-κοινωνικών αναλύσεων σχετικά µε την 

καπιταλιστική ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Μετά το 1980 η µελέτη της 

οικογενειακής γεωργίας ακολουθεί δύο τάσεις:  

α. «προλεταριοποίηση της οικογενειακής γεωργίας µέσω της πόλωσης» (Βεργόπουλος 

Κ. 1975) και  

β. διατήρηση της οικογενειακής γεωργίας µέσω της διαφοροποίησης (∆αµιανάκος Στ., 

2002, Anthopoulou  Th., Duquenne MN, Goussios D., 2000). 

Για την µελέτη της ελληνικής οικογενειακής γεωργίας ερευνητές επεξεργάστηκαν έναν 

επιχειρησιακό ορισµό αυτής, όπως επίσης πρότειναν µια τυπολογία οικογενειακών 

εκµεταλλεύσεων, η οποία εξηγεί την κοινωνική διαφοροποίηση, την ετερογένεια και την 

πολλαπλότητα των γεωργικών δοµών (Παπαδόπουλος Α., 2004). Οι πρόσφατες 

προσπάθειες σύνδεσης της θεωρίας και της εµπειρικής έρευνας καταδεικνύουν την 

αναγκαιότητα εξήγησης της κοινωνικής διαφοροποίησης της ελληνικής οικογενειακής 

γεωργίας συνολικά αλλά και της ανάλυσης των βασικών τάσεων κοινωνικής 

διαφοροποίησης µέσα σε διαφορετικά µοντέλα οικογενειακής γεωργίας 

(Παπαδόπουλος Α. 1999). Αναφέρονται δύο βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες 

στηρίζουν τη θεώρηση της ετερογένειάς της: 

1. αναγνώριση του γεγονότος ότι η οικογενειακή εκµετάλλευση αποτελεί µια 

ετερογενή κοινωνικο-οικονοµική δοµή, η οποία δεν µπορεί να αποδοθεί µε έναν 

απλό προσδιορισµό. Ο αµφίσηµος χαρακτήρας της στη γεωργική διάρθρωση δεν 

µπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά σε θεωρητικό επίπεδο, δεδοµένου ότι επηρεάζεται 

από µια σειρά σχέσεων παραγωγής, όπως, εξω-γεωργική απασχόληση, πιστωτικές 

σχέσεις, συµβολαιακή γεωργία, ενοικίαση γεωργικής γης, µισθωτή εποχιακή εργασία, 

σχέσεις ιδιοκτησίας, διαφυλικός καταµερισµός εργασίας, συντάξεις, οι οποίες δεν 

επιτρέπουν την ταξινόµησή τους σε µια µόνο κατηγορία. Ως αποτέλεσµα οι 

εσωτερικές σχέσεις παραγωγής εντός της οικογενειακής εκµετάλλευσης όπως και οι 

εξωτερικές σχέσεις παραγωγής µεταξύ της οικογενειακής εκµετάλλευσης και της 

εξωτερικής οικονοµίας διαχέονται µέσα σε διαφορετικά συστήµατα παραγωγής 

ενσωµατώνοντας τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µέσα από πολλαπλούς δρόµους 

γεωργικής ανάπτυξης, 

2. η αντιµετώπιση της οικογενειακής γεωργίας ως µια δραστηριότητα, που εµπεριέχει 

τόσο τη γεωγραφική όσο και την κοινωνική διάσταση, αποτελεί µια σηµαντική 
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προϋπόθεση για την οργάνωση της εµπειρικής έρευνας στη βάση των διαφορετικών 

µοντέλων οικογενειακής γεωργίας. Η τοπική διάσταση της οικογενειακής γεωργίας 

εµπεριέχει παράγοντες, που προέρχονται από το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

οι οποίοι εξασκούν σηµαντική επιρροή στην κοινωνική και οικονοµική 

αναδιάρθρωσή της. 

 

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες η οικογενειακή µορφή γεωργίας διατηρήθηκε. Η µορφή της 

εκµετάλλευσης διαφοροποιείται ανά αγροτική οικογένεια, γεγονός το οποίο εξαρτάται 

από τον αριθµό των µελών της και από την περιοχή. Το σύστηµα οικογένεια-

εκµετάλλευση αποτελείται στο σύνολό του από τον γεωργό, την οικογένεια και την 

εκµετάλλευση (νοικοκυριό
32

). Αυτός ο όρος επιτρέπει να µελετηθεί η λειτουργία της 

εκµετάλλευσης εισάγοντας σε αυτόν τόσο τον όρο «οικογένεια-νοικοκυριό»- «χωρικό 

νοικοκυριό» (Ανθοπούλου Θ., Γούσιος ∆., 2007) όσο και το «σχέδιο παραγωγής που 

ακολουθεί» (Osty, 1978, Kasimis C., Zakopoulou E. 1997). 

 

Τέλος, µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της ελληνικής οικογενειακής εκµετάλλευσης θα 

πρέπει να λάβει υπόψη τη σηµασία της παραοικονοµίας, της άτυπης απασχόλησης και 

της πολυδραστηριότητας. Η κυριαρχία της µικρής εµπορευµατικής παραγωγής, της 

άτυπης απασχόλησης και της πολυ-απασχόλησης, η επέκταση της συµβολαιακής 

γεωργίας αποτελούν «εγγενή» χαρακτηριστικά µιας γεωγραφικής ζώνης (πχ Νότια 

Ευρώπη, Μεσόγειος, κ.ά), που εµφανώς δεν έχει ακολουθήσει το παράδειγµα 

ανάπτυξης της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης (Hadjimichalis and Vaiou, 1990) 

διατηρώντας σαφείς και ισχυρούς δεσµούς µε το χώρο. Τα έκδηλα προβλήµατα 

προσαρµογής και ενσωµάτωσης της ελληνικής οικονοµίας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

καταδεικνύουν όλο και περισσότερο τη σηµασία των ιδιαιτεροτήτων των «νότιων» 

οικονοµιών και κοινωνιών, όπως και του χαρακτήρα της περιφερειακής τους 

ανάπτυξης (Goussios D., 1994). 

 

                                                 
32

 Σύµφωνα µε τον Α. Παπαδόπουλο (1999) το νοικοκυριό αποτελεί µια σύνθετη οικονοµική, 

κοινωνική και ψυχολογική οντότητα στον αγροτικό χώρο, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

υλική βάση, την κοινωνικοποίηση, τη λήψη αποφάσεων, την απασχόληση και την ασφάλεια 

των µελών του. 
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2.3.3. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Στις ορεινές περιοχές η κύρια παραγωγική κατεύθυνση είναι η εκτροφή αιγοπροβάτων. 

Στις περιοχές αυτές η διαθέσιµη προς εκµετάλλευση γεωργική και βοσκήσιµη γη 

εµφανίζεται αρκετά µεγάλη (σε έκταση), δεδοµένου ότι δηλώνεται ως παραγωγική για 

την είσπραξη επιδοτήσεων, ακόµη και όταν δεν καλλιεργείται. Παρ’όλα αυτά η 

παραγωγή της δεν είναι επαρκώς ικανή να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου, γι’αυτό και λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς την 

κτηνοτροφία. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του αγροτικού πληθυσµού (γηρασµένο 

πληθυσµό, έλλειµµα εργατικού δυναµικού, κ.ά), συµβάλλουν στη διατήρηση της 

παραδοσιακής µορφής εκτροφής των αιγοπροβάτων. 

Ο εκσυγχρονισµός της οικογενειακής γεωργίας, η εκβιοµηχάνισή της όπως την 

αποκαλούν ορισµένοι, χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση του χωρικού (παραδοσιακού) 

τρόπου παραγωγής (Mendras, 1984) και την εγκατάσταση ενός εµπορευµατικού 

µοντέλου (Eizner N., 1972). Από την άποψη της οργάνωσης της εργασίας αυτή η 

εξέλιξη δεν αποτέλεσε µια βαθιά τροποποίηση της σχέσης : οικογενειακή εργασία/ 

µισθωµένη εργασία στην εκµετάλλευση. Η οργάνωση της εργασίας συνεχίζει να 

λειτουργεί σε βάσεις κατά κύριο λόγο οικογενειακές, παρόλο που η εµπλοκή της 

οικογένειας τροποποιείται σηµαντικά, διότι εισάγεται στην οικονοµία της αγοράς. 

Χάριν της τεχνολογίας, που χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο, ο αρχηγός της 

εκµετάλλευσης και ο /η σύζυγος αποτελούν το µοντέλο αναφοράς. Έτσι στην δεκαετία 

του 80 στις ορεινές περιοχές παρατηρείται συνέχιση της συνεισφοράς της 

οικογενειακής εργασίας στην συνολική εργασία της εκµετάλλευσης και κατά συνέπεια 

µείωση της αµειβόµενης εργασίας (Μωϋσίδης Α., 1994). Γεγονός το οποίο τις 

διαφοροποιεί έντονα από τις πεδινές περιοχές, όπου λόγω της εκµηχάνισης της 

παραγωγής αυξάνεται η αµειβόµενη εργασία στην αγροτική εκµετάλλευση έναντι της 

οικογενειακής. 

Η µείωση του αριθµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που σηµειώθηκε κατά τη 

δεκαετία του ‘60 και ‘70 στα ορεινά, επέδρασε αρνητικά στην τοπική δραστηριότητα, 

επέτρεψε δε τη διάθεση µεγαλύτερου αριθµού βοσκήσιµων εκτάσεων, οι οποίες 

ανάλογα µε τη θέση τους στο χώρο είτε παρουσιάζουν προβλήµατα υπερβόσκησης -

στενότητα χώρου, λόγω υψηλής αναλογίας αριθµού ζώου ανά βοσκήσιµη έκταση-  είτε 

προβλήµατα υποβάθµισης λόγω εγκατάλειψής τους (Μωϋσίδης Α. 1986, Νιτσιάκος Β., 

1986, Σπαθής Π., κα 1998, Κουτσούρης Α. 2000). Η µείωση των αγροτικών 
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εκµεταλλεύσεων, που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές, συνοδεύεται από µια 

ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού των ζώων, που εκτρέφονται συνολικά σε επίπεδο 

οικισµού. Αυτό συνιστά «µεγέθυνση», η οποία άλλωστε εµπεριέχεται στην λογική της 

αύξησης της παραγωγικότητας και της επιχειρησιακής µορφής, όπως επιβάλλει η 

πολιτική της συγκεκριµένης περιόδου (ενισχύσεις και επιδοτήσεις). Ταυτόχρονα όµως 

τα αποτελέσµατα αυτής της κατάστασης είναι αρνητικά, δεδοµένου ότι η «µεγέθυνση» 

δεν συνεπάγεται εντατικοποίηση της παραγωγής ή πιο «αποτελεσµατική από 

οικονοµική άποψη» παραγωγή. 

Ο συνδυασµός των παραπάνω εξηγεί την διατήρηση των παραδοσιακής µορφής 

οικογενειακών εκµεταλλεύσεων στις ορεινές περιοχές. Επιπλέον, παρ’όλη τη παράδοση 

στη συνεργασία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων η τάση προς εξατοµίκευση, όπως 

αυτή επιβάλλεται από τις εφαρµοζόµενες πολιτικές (προϊόν της ακολουθούµενης 

πολιτικής και της Κρατικής παρέµβασης κατά την µεταπολεµική περίοδο στη χώρα), 

συµβάλλει στη µη διάθεση για συνεργασία των εκµεταλλεύσεων33 σε διάφορα επίπεδα 

παραγωγής και εµπορίας του παραγόµενου προϊόντος συµπληρώνοντας µε αυτό τον 

τρόπο την εικόνα µιας συνεχώς υποβαθµιζόµενης γεωργίας στις ορεινές περιοχές. Η 

µεταπολεµική παρέµβαση του Κράτους είχε ως σκοπό την οµαλή ενσωµάτωση της 

υπαίθρου στην αναπτυξιακή (κοινωνική και οικονοµική) πορεία της Χώρας. Η κάθε 

οικογένεια προσπάθησε µέσα από την ακολουθούµενη πολιτική να αποκτήσει µια 

βιώσιµη εκτροφή ζώων χωρίς να εξαρτάται από άλλους (τσελιγκάτο) και να µετατραπεί 

σε αυτόνοµη παραγωγική µονάδα. Αποτέλεσµα αυτού είναι η οικογενειακή 

κτηνοτροφική παραγωγική µονάδα να µην αποτελεί καπιταλιστική επιχείρηση, αλλά 

µονάδα που µάχεται σχεδόν στο σύνολό της όχι για επέκταση του πλούτου της µέσω 

συσσώρευσης κεφαλαίου αλλά για την επιβίωση και την αναπαραγωγή της. 

Όµως η γενική αναφορά σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις διαστρεβλώνει και 

ισοπεδώνει την πραγµατικότητα, αφού δεν λαµβάνεται υπόψη µια σειρά παραγόντων, 

οι οποίοι είναι αποφασιστικοί για την κοινωνική κατάταξη των εργαζοµένων στον 

αγροτικό τοµέα. Επίσης δε διαφοροποιείται το εννοιολογικό περιεχόµενο του «απλού» 

                                                 
33

 «για έναν κτηνοτρόφο το κοπάδι του, η ιδιόκτητη ή ενοικιασµένη έκταση, οι εγκαταστάσεις 

του, η τεχνογνωσία, κλπ, είναι αγαθά ιδιωτικά. Μπορεί να τα χρησιµοποιήσει για να επιτύχει 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους του. Στον κτηνοτρόφο στη Μεσόγειο αυτοί οι 

πόροι δεν επαρκούν, έχει ανάγκη από τα συλλογικά αγαθά, όπως τις συλλογικές γαίες, τις 

κοινόχρηστες υποδοµές (ποτίστρες, στέγαστρα) στους κοινόχρηστους βοσκοτόπους 
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αγρότη34 απ’ αυτό του αγρότη –επιχειρηµατία. ∆ε διαφοροποιείται δηλαδή ουσιαστικά 

η έννοια της µορφής οικογενειακής εκµετάλλευσης. Ο µεν απλός αγρότης µε την εργασία 

και παραγωγή του αποσκοπεί απλά στην αναπαραγωγή του και την αναπαραγωγή της 

οικογένειάς του, ενώ στην περίπτωση του αγρότη-επιχειρηµατία γεννιέται η 

αναγκαιότητα για συσσώρευση, ακόµα και αν δε χρησιµοποιεί µισθωτή εργασία, ώστε 

να γίνει δυνατή η εξασφάλιση του τρόπου παραγωγής του.  

 

2.3.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

∆εδοµένων των διαφοροποιηµένων συνθηκών, συµπεριλαµβανόµενων του συστήµατος 

παραγωγής, του κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος των ορεινών περιοχών, δεν είναι 

δυνατή η προσέγγιση της ανάπτυξης και διαχείρισης µιας ορεινής περιοχής, ως σε µια 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Η µελέτη των ορεινών περιοχών πρέπει να λάβει υπόψη τον 

τρόπο λειτουργίας του τοπικού συστήµατός τους, το οποίο εξαρτάται από τον τρόπο 

λειτουργίας των υφιστάµενων εκµεταλλεύσεων, τη διασύνδεσή τους, το βαθµό ένταξης 

αυτών στην αγορά και το βαθµό του δυνητικού δυναµισµού τους.  

Η καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης θεωρούνται απαραίτητες 

για την συστηµατική τυπολογία των εκµεταλλεύσεων της περιοχής (Baptista, F.O., 

1995, Ευστράτογλου, Σ., 1997, Γούσιος ∆., 1999γ, Bergamasco Pereira S.M.P., Aeir 

de Oliveira J.T., 2000,), η οποία θα αξιολογήσει το πραγµατικό ή δυνητικό δυναµισµό 

των εκµεταλλεύσεων, αλλά και θα προσδιορίσει τους χωρικούς δεσµούς και τις 

σχέσεις των εκµεταλλεύσεων µε το τοπικό κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα, το 

αγροτικό σύστηµα και το σύστηµα εκµετάλλευσης που επικρατεί (Vallerand Fr., 2012). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω το κεντρικό ζήτηµα που τίθεται αφορά τον προσδιορισµό 

της µορφής της αγροτικής εκµετάλλευσης, καθώς και τη διερεύνηση του ρόλου της 

(δεσµοί και σχέσεις) στο τοπικό σύστηµα (Ανθοπούλου Θ., Γούσιος ∆., 2007). Επιπλέον 

                                                                                                                                               

(Anthopoulou Th., Vallerand Fr., 2001) καθώς και την συνεργασία σε αρκετές εργασίες για 

τη φροντίδα του κοπαδιού. 
34

 ο όρος «απλός αγρότης» χρησιµοποιείται εδώ µε την έννοια του αρχηγού εκµετάλλευσης, 

που δεν έχει το χαρακτήρα του αγρότη επιχειρηµατία. Η διαφοροποίηση των δύο 

κατηγοριών απλού αγρότη και αγρότη επιχειρηµατία αποδίδεται πολύ καλά από το Schmitt, 

ο οποίος υποστηρίζει ότι ο αγρότης επιχειρηµατίας λειτουργεί µε βάση τη νεοκλασσική 

αντίληψη : µεγιστοποίηση του κέρδους και άριστη αξιοποίηση των ευκαιριών, ενώ ο απλός 

αγρότης: επιδιώκει µεν κέρδος αλλά όχι την µεγιστοποίηση αυτού και υιοθετεί τη λογική της 

αξιοποίησης των εναλλακτικών ευκαιριών. 
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ο προσδιορισµός της αγροτικής εκµετάλλευσης θα αποτελέσει τη βάση για την 

διερεύνηση της ενσωµάτωσής της στο τοπικό σύστηµα και της διαµόρφωσής του.   

 

2.4. Η «ΒΙΩΣΙΜΗ» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε∆ΑΦΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Μελετώντας τη γεωργία ως παραγωγικό –οικονοµικό τοµέα τόσο σε επίπεδο χώρας όσο 

και σε επίπεδο ευρωπαϊκό γίνεται φανερή σε κάθε περίπτωση η «καθυστέρηση» που 

αυτή παρουσιάζει σε σχέση µε τους υπόλοιπους οικονοµικούς τοµείς της οικονοµίας35. 

Παρ’όλες τις «υπερβάσεις» που πραγµατοποιήθηκαν στη γεωργία (ως τοµέα) µέσω της 

εφαρµογής διαφορετικών αγροτικών πολιτικών αρχικά εθνικών και στη συνέχεια 

ευρωπαϊκών, η γεωργία συνεχίζει να παρουσιάζει «καθυστέρηση» σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους τοµείς αλλά και ανισότητες στο εσωτερικό της. (Μέργος Γ., 1990, 

Μουτσάτσος ∆., 1999, Μαραβέγιας Ν., 1999) 

Σύµφωνα µε την νεοκλασσική οικονοµική θεωρία36 ένας τοµέας που παρουσιάζει 

«καθυστέρηση» διαφοροποιεί τα µέσα παραγωγής του (κεφάλαιο, εργασία, κ.ά) ή τον 

τρόπο χρήσης τους ή το χώρο χρήσης τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί άλµατα στην 

αναπτυξιακή του διαδικασία. Ο πρωτογενής τοµέας σε αντίθεση µε το δευτερογενή και 

τριτογενή τοµέα παρουσιάζει ανελαστικότητες στο ζήτηµα της εργασίας και πολύ 

περισσότερο στο ζήτηµα του χώρου, µε αποτέλεσµα η κλαδική προσέγγιση (µεγέθυνση, 

εντατικοποίηση) να αντιµετωπίζει πολλά εµπόδια στον πρωτογενή τοµέα δεδοµένου ότι 

τα µέσα παραγωγής είναι ανελαστικά37 και ο χώρος παίζει µεγάλο ρόλο στο βαθµό 

ανελαστικότητάς τους38. 

Η αδυναµία που παρουσιάζει ο πρωτογενής τοµέας και ειδικότερα η κτηνοτροφία σε 

ζητήµατα συνεργασίας, εκπαίδευσης-κατάρτισης, ενηµέρωσης αλλά και έλλειψης 

κεφαλαίου δεν επιτρέπουν άλµατα τόσο σε παραγωγικότητα όσο και στο διαθέσιµο 

                                                 
35

 «έγιναν προσπάθειες ορισµού και προώθησης της αποτελεσµατικής αγροτικής 

εκµετάλλευσης. Οι προσπάθειες αυτές βασιζόταν στο άρθρο 39.1β της συνθήκης της Ρώµης, 

η οποία εξίσωνε το «ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης» µε την επίτευξη εισοδήµατος 

συγκρίσιµου µε εκείνο που αποκτάται σε άλλους τοµείς της οικονοµίας», (Fennell, R., 1999) 
36

 η νεοκλασσική οικονοµική σχολή πρεσβεύει ότι η ορθολογική οικονοµική συµπεριφορά της 

αγροτικής οικογένειας – επιχείρησης βασίζεται στη µεγιστοποίηση του κέρδους και την 

άριστη αξιοποίηση των εναλλακτικών ευκαιριών. 
37

 Το αγροτεµάχιο (γη) δεν είναι δυνατό να µετακινηθεί. 
38

 Η αγροτική δραστηριότητα σε ορεινές αποµακρυσµένες περιοχές είναι δύσκολο να 

συνδυαστεί µε άλλες δραστηριότητες, όπως παροχή υπηρεσιών, υπηρεσίες γενικότερα. 
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Σχήµα 2-3.: Σχηµατική παρουσίαση του τοπικού 

αγροτικού συστήµατος 

 

ΠΗΓΗ. Lardon Sylvie, διάλεξη στο µάθηµα 

«Μεθοδολογία» του ελληνογαλλικού 

µεταπτυχιακού DYNTAR 

εργατικό δυναµικό39. Η χαµηλή ή και ελλιπής εκπαίδευση και ενηµέρωση καθιστά 

διστακτικούς τους παραγωγούς απέναντι στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική τους δραστηριότητα στο πλαίσιο υφιστάµενου οικονοµικού-παραγωγικού 

συστήµατος µε αποτέλεσµα τη µη µεταβολή της παραγωγικότητάς τους. 

Οι αγρότες οφείλουν να λάβουν πολύπλοκες αποφάσεις, δεδοµένου ότι έχουν στη 

διάθεσή τους περιορισµένους πόρους, συνυπολογίζοντας τις σχέσεις και 

αλληλοεξαρτήσεις του τοπικού παραγωγικού συστήµατος καθώς και τον αντίκτυπο των 

αποφάσεών τους στην οικονοµία του νοικοκυριού. Οι αποφάσεις αυτές40 καθορίζουν τη 

στρατηγική της εκµετάλλευσης και κατ’ επέκταση τη στρατηγική του νοικοκυριού η 

οποία βέβαια αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των στόχων του.  

Η ολιστική προσέγγιση (τύπος 

αγροτικού νοικοκυριού, διαθέσιµοι 

πόροι, στόχοι παραγωγής, έδαφος, 

φυτά και ζώα, τεχνολογία και 

γεωργικές πρακτικές) της αγροτικής 

εκµετάλλευσης, βασικής παραγωγικής 

µονάδας του πρωτογενή τοµέα, 

λαµβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 

µέσα στο σύστηµα (σχήµα 2-3.). Η 

πολυπλοκότητα του συστήµατος 

προκύπτει από τις άµεσες φυσικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις 

αλληλεπιδράσεις που οφείλονται στην 

ανταγωνιστικότητα και συµπληρωµατικότητα των υφιστάµενων πόρων και τις επιλογές, 

                                                 
39

 Η µεγάλη σε ποσότητα τεχνική γνώση των αγροτών και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων σε µια 

τοπική κοινωνία (ενδογενής τεχνική γνώση) χάνεται µε την πάροδο του χρόνου λόγω της 

χαµηλής αναπαραγωγής του εργατικού δυναµικού. 
40

 Οι αποφάσεις αφορούν την παραγωγική δραστηριότητα σε σχέση µε την κατανοµή 

διαφορετικών ποσοτήτων και ποιοτήτων γης, εργασίας, κεφαλαίου και διαχείρισης στις 

διάφορες δραστηριότητες (φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και εξωγεωργική 

απασχόληση) και τη γνώση που κατέχει το αγροτικό νοικοκυριό. Λαµβάνουν δε υπόψη τις 

αλληλεξαρτήσεις µεταξύ διαφόρων πόρων υπό τον έλεγχο των µελών του νοικοκυριού (γη, 

κεφάλαιο, εργασία κλπ.) καθώς και του πώς αυτά αλληλεπιδρούν µε τους φυσικούς, 

βιολογικούς και κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες, που δεν ελέγχονται από το 

νοικοκυριό. 
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που πρέπει να γίνουν µεταξύ των πολλαπλών στόχων της αγροτικής οικογένειας µέσα 

σε ένα ευρύτερο κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα (Καντερές Ν., Κουτσούρης Α., 2002). 

Σε όλες τις πολιτικές, που εφαρµόστηκαν έως σήµερα (σχέδιο Mansholt: 1960-62, 

Πράσινη Βίβλος: 1985, σχέδιο Dellor: 1989-1992 & 1995-99, κ.ά) παρουσιάζεται η 

«καθυστέρηση» µέσω της κατηγοριοποίησης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων ανάλογα 

µε το βαθµό «καθυστέρησής» τους ή της µη προσαρµογής τους και µέσω της 

διαρθρωτικής πολιτικής που προτάθηκε και εφαρµόστηκε ορίστηκε το µοντέλο των 

τριών γεωργιών41
 (Σπαθής Π.και άλλοι, 1998, Σπαθής και άλλοι, 1998, JC Kroll 1986).  

                                                 
41

 Ορίζουµε τον όρο «γεωργία» µε τη στρατηγική και τις επιδιώξεις ενός συνόλου 

εκµεταλλεύσεων µε τα ίδια χαρακτηριστικά 
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Οµάδα 1 

Οµάδα 2 

Οµάδα 3 

Ε.Ε.Ε Ποσότητα µέσων παραγωγής 

(οικονοµικό µέγεθος) 

Γεωργικό εισόδηµα ανά ενεργό 

οικογενειακό µέλος 

Εισόδηµα αναφοράς 

Όπου  

Ε.Ε.Ε: Ελάχιστο επίπεδο εγκατάστασης 

Σχήµα 2-4.: θεωρητικό µοντέλο τριών (3) γεωργιών 

 

«Το θεωρητικό µοντέλο των τριών γεωργιών και οι προοπτικές τους 

Κάθε οµάδα (οµάδα 1, 2 και 3) αντιπροσωπεύει ένα είδος γεωργίας. Το κάθε είδος γεωργίας 

καθορίζεται µε βάση την ποσότητα µέσων παραγωγής που διαθέτει (επίπεδο κεφαλαίου) και το 

γεωργικό εισόδηµα ανά ενεργό 

οικογενειακό µέλος.  

Η ποσότητα των διαθέσιµων µέσων 

παραγωγής συνδέεται µε το 

οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης 

το οποίο καθορίζεται από το τυπικό 

ακαθάριστο κέρδος (ΤΑΚ) 

(Τσιµπούκας Κ, 2002).  

Με αυτό τον τρόπο ανεξάρτητα από το 

είδος της καλλιέργειας είναι δυνατό να 

οµαδοποιηθούν οι εκµεταλλεύσεις µε 

βάση το οικονοµικό τους αποτέλεσµα 

και στη συνέχεια να 

κατηγοριοποιηθούν.  

Στο ίδιο σχήµα καθορίζεται επίσης και το ελάχιστο οικονοµικό µέγεθος (ΕΕΕ), που πρέπει να 

έχει µια εκµετάλλευση, όταν γίνεται η εγκατάστασή της, ώστε να έχει το δικαίωµα σε 

χρηµατοδοτήσεις πρώτης εγκατάστασης. Ως εισόδηµα αναφοράς ορίζεται το εισόδηµα που 

αντιστοιχεί στο µέσο εισόδηµα µη αγροτικών κοινωνικο - επαγγελµατικών κατηγοριών. 

Σύµφωνα µε το σχήµα 2-4. διαπιστώνεται ότι µόνο οι εκµεταλλεύσεις της οµάδας 1 διαθέτουν 

ποσότητα µέσων παραγωγής ικανοποιητική, η οποία τις επιτρέπει να παράγουν αγροτικό 

εισόδηµα, το οποίο συγκρίνεται µε το εισόδηµα αναφοράς. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές δύνανται 

να υπερπηδήσουν την «καθυστέρηση» που παρουσιάζει γενικά η γεωργία, δεδοµένου ότι έχουν 

προσαρµοστεί στις ανάγκες –απαιτήσεις της λειτουργίας της αγοράς. 

Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται η οµάδα εκµεταλλεύσεων 3, διότι συντίθεται από εκµεταλλεύσεις 

οι οποίες είναι «ανίκανες» να φτάσουν το επίπεδο εκσυγχρονισµού έτσι ώστε να 

προσαρµοστούν στις ανάγκες της αγοράς και να αποδίδουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα. Τα 

διαθέσιµα µέσα παραγωγής είναι ελάχιστα και ως επακόλουθο αποδίδουν πολύ χαµηλό 

οικονοµικό αποτέλεσµα. Αυτές οι εκµεταλλεύσεις δεν έχουν «µέλλον» και οδηγούνται στην 

εξαφάνιση. 

Στο ενδιάµεσο αυτών των δύο οµάδων υπάρχει η οµάδα 2 η οποία αποτελεί το χώρο στον οποίο 

απευθύνονται οι πολιτικές αναδιάρθρωσης. Η ακολουθούµενη πολιτική (έµµεσες βοήθειες, 

σχέδια ανάπτυξης, προτεραιότητα στην προσέγγιση των απελευθερωµένων εκτάσεων, κλπ) 
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επιχειρεί να επιτρέψει σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις να αναπτυχθούν και να έχουν µια 

ικανοποιητική οικονοµική απόδοση. 

Η θεωρητική προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης µέσω αυτού του µοντέλου αποσκοπεί στην 

εξαφάνιση των εκµεταλλεύσεων της οµάδας 3 και την ενσωµάτωση της οµάδας 2 στην οµάδα 

1. Με αυτή τη διαδικασία η γεωργία θα καταφέρει να υπερπηδήσει την «καθυστέρηση» που 

παρουσιάζει και θα επιλυθεί οριστικά το πρόβληµα της µη προσαρµογής των δοµών στους 

κανόνες της αγορά.» 

Kroll J.C., 1986 

 

Όµως παρά τη µεγάλη διάρκεια εφαρµογής πολιτικών, οι οποίες είχαν ως στόχο την 

ανάπτυξη της γεωργίας ως µια αποδοτική οικονοµικά δραστηριότητα και τις 

θεωρητικές προβλέψεις του Kroll ακόµη και σήµερα παρατηρείται ότι υπάρχουν και 

επιβιώνουν διαφόρων ταχυτήτων γεωργίες: 

� οι εκµεταλλεύσεις, οι καλύτερα προικισµένες σε µέσα παραγωγής, αναπτύσσονται 

συνεχώς και έχουν ως στρατηγική τους την συνεχή αναπαραγωγή τους και 

διεύρυνσή τους (Campagne P. 1994a). Οι εκµεταλλεύσεις αυτές έχουν εισόδηµα 

συγκρίσιµο µε το επίπεδο του µη αγροτικού εισοδήµατος και σωστή απόδοση 

των µέσων παραγωγής τους, 

� οι εκµεταλλεύσεις µε λιγότερα «εφόδια» συνεχίζουν την προσπάθεια παραγωγής 

ενός ικανοποιητικού οικονοµικά αποτελέσµατος, το οποίο θα επιτρέψει την 

επιβίωση της αγροτικής οικογένειας. Παρ’ όλο που στο περιβάλλον στο οποίο 

κινούνται η επικρατούσα άποψη αφορά την ολοένα και µεγαλύτερη απόδοση, τα 

χαρακτηριστικά αυτών των εκµεταλλεύσεων δεν τους επιτρέπουν παρά να 

αναπαράγονται απλά και όχι να δηµιουργούν πλεόνασµα. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές 

παράγουν εισόδηµα κάτω από το επίπεδο του µη αγροτικού εισοδήµατος, αλλά 

είναι δυνατόν να αναπτυχθούν περαιτέρω µέσω ενίσχυσης των επενδύσεων και 

εισοδηµατικής ενίσχυσης κατά την υλοποίησή της, 

� οι εκµεταλλεύσεις µε ελάχιστα έως µηδαµινά µέσα παραγωγής συνεχίζουν να 

υπάρχουν και να δραστηριοποιούνται. Η αγροτική δραστηριότητα δεν επιτρέπει 

όχι µόνο την αναπαραγωγή τους αλλά ούτε την επιβίωσή τους. Αυτές οι συνθήκες 

τις οδηγούν είτε σε εξαφάνιση λόγω εγκατάλειψης της δραστηριότητας είτε σε 

επιβίωση αλλά διαµέσω της στήριξης σε άλλες παράλληλες δραστηριότητες και 

συνεργασιών που αναπτύσσουν. Η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί 
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συµπληρωµατική δραστηριότητα του νοικοκυριού. Στην κατηγορία αυτή οι 

εκµεταλλεύσεις δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση των ενισχύσεων για τον 

εκσυγχρονισµό τους αλλά και το εισόδηµά τους είναι τόσο χαµηλό που η 

πολιτική τιµών δεν ήταν (είναι) κατάλληλη για αυτούς. 

Οι µεταβολές που υφίσταται ο πρωτογενής τοµέας και οι εξωγενείς επιδράσεις συχνά 

επιβάλλουν την εξαφάνιση της τρίτης κατηγορίας εκµεταλλεύσεων µέσα από µια 

γενικευµένη αγροτική έξοδο, αφού οι εν λόγω εκµεταλλεύσεις δεν δύνανται να 

αποδίδουν πλέον ούτε το ελάχιστα κοινωνικά αποδεκτό εισόδηµα (εισόδηµα 

αναφοράς). ∆εδοµένου ότι ο αγροτικός πληθυσµός δεν διαθέτει µια κρίσιµη µάζα, ώστε 

να δηµιουργηθεί κοινωνική πίεση, είναι αναµενόµενο η κοινωνία να µην έχει 

κατανοήσει και φυσικά να µην αποδέχεται να «συµβάλλει» στη διατήρηση αυτού του 

πληθυσµού στο χώρο του και άρα στη διατήρηση της δραστηριότητάς του µε 

επακόλουθο να οδηγείται σε άλλες δραστηριότητες. 

 

Επιπλέον η έντονη εξάρτηση της αγροτικής παραγωγής από ενισχύσεις (είτε άµεσες 

είτε έµµεσες) δηµιουργεί συνεχώς διαρθρωτικά προβλήµατα στις αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις, δεδοµένου ότι ωθεί τους αγρότες στην δραστηριοποίηση σε παραγωγές 

(γεωργικές ή κτηνοτροφικές), οι οποίες θα τους επιφέρουν το µεγαλύτερο κέρδος µέσα 

από το συνδυασµό της τιµής και της επιδότησης. Το γεγονός ότι µέχρι τις αρχές του 

2000, η αγροτική πολιτική στόχευε στην αύξηση της ποσότητας των αγροτικών 

προϊόντων, είχε ως αποτέλεσµα ο παραγωγός να ενδιαφέρεται για την όλο και 

µεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής του χωρίς να ενδιαφέρεται για την ποιότητα του 

παραγόµενου προϊόντος και να δρα όλο και περισσότερο σε ατοµική βάση 

(Μπουρδάρας ∆., 2006). 

Η συνέχιση της υστέρησης των αγροτικών περιοχών δηµιούργησε την αναγκαιότητα 

ενός σχεδίου συνολικής ανάπτυξης περιοχών, η οποία εκφράστηκε µέσω σχετικών 

πολιτικών42. Όµως σε επίπεδο σχεδιασµού πολιτικής η αγροτική εκµετάλλευση 

συνεχίζει να αντιµετωπίζεται ως αυτόνοµη –ατοµική οικονοµική -παραγωγική µονάδα, 

                                                 
42

 Παρόλο που οι σκέψεις αυτές είναι πολύ έντονες τα τελευταία τριάντα σχεδόν έτη και 

αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης µέσα από την εφαρµογή κανονισµών και νόµων, η 

πολιτική και η λογική αντιµετώπισης που ακόµη εφαρµόζονται δεν έχουν διαφοροποιηθεί. 
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µε αποτέλεσµα τη συνέχιση της ύπαρξης των τριών µοντέλων γεωργίας και κατά 

συνέπεια την αναγκαιότητα έκλειψης εκµεταλλεύσεων µη αποδοτικών43 οικονοµικά. 

Παρ’ όλο που οι συνθήκες δεν έχουν διαφοροποιηθεί, η µελέτη του παραγωγικού 

συστήµατος µιας περιοχής καθιστά εµφανές ότι η τρίτη κατηγορία εκµεταλλεύσεων, 

όπως αυτή περιγράφτηκε (κατηγορία µε τάσεις εξαφάνισης), διατηρείται και µάλιστα 

αντιστοιχεί σε µεγάλο τµήµα του παραγωγικού συστήµατος44. Η διατήρηση των 

εκµεταλλεύσεων αυτών, παρόλο που δεν έχουν σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα, 

θεωρείται αναγκαία σε κοινωνίες –οικονοµίες, που ενδιαφέρονται για την αειφόρο 

ανάπτυξη του χώρου τους. Η ύπαρξη αυτών των παραγωγικών µονάδων θεωρείται 

απαραίτητη, διότι συµβάλλουν στη διαχείριση του χώρου και τη καλύτερη λειτουργία 

του. Η εδαφική προσέγγιση της βιώσιµης εκµετάλλευσης-νοικοκυριού βασίζεται πιο 

πολύ στη λειτουργία των εκµεταλλεύσεων-νοικοκυριών ως σύνολο εξετάζοντας τη 

συµπληρωµατικότητά τους και την αλληλο-εξάρτησή τους παρά στη λειτουργία της 

κάθε µιας ξεχωριστά. Σε αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά εξετάζεται η ικανότητα 

συµπληρωµατικότητας και δικτύωσης των βασικών παραγωγικών µονάδων, η 

ικανότητα δράσης των τοπικών παραγόντων και φορέων και η ανάπτυξη ή όχι 

αλληλεγγύης. Αυτό συνεπάγεται τη µετάβαση από µια στρατηγική – λογική της 

εκµετάλλευσης, που ισχύει στην κλαδική προσέγγιση σε µια στρατηγική –λογική του 

νοικοκυριού σύµφωνα µε τη εδαφική προσέγγιση, η οποία άλλωστε είναι πολύ κοντά 

στον τρόπο λειτουργίας της αγροτικής εκµετάλλευσης στη Μεσόγειο. 

Ιδιαίτερα µετά την διατροφική κρίση του 2008 οι εξελίξεις της οικογενειακής γεωργίας 

αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας πολλών ερευνητικών εργασιών. Οι έρευνες των 

Hervieu Β.-Purseigle Fr. (2011) προτείνουν τις ακόλουθες 4 µορφές γεωργίας:  

                                                 
43

 Σύµφωνα µε την υπάρχουσα άποψη της κοινής αγροτικής πολιτικής και των καθεστώτων που 

εφαρµόζονται στις βόρειες χώρες της ΕΕ η κατηγορία αυτή οφείλει να εκλείψει, δεδοµένου 

ότι συγκρατεί µέσα παραγωγής, που θα βοηθούσαν την αναδιάρθρωση άλλων «πιο ικανών» 

εκµεταλλεύσεων, όπως και αξιώνει επιδοτήσεις και ενισχύσεις για την διατήρησή της, ενώ 

είναι αντιπαραγωγική. Την άποψη αυτή ενστερνίζονται χώρες και οικονοµίες, οι οποίες 

αποσκοπούν στην συγκέντρωση των µέσων παραγωγής και ακολουθούν «παραγωγίστικο» 

µοντέλο γεωργίας. 
44

 Σύµφωνα µε έρευνες, (Fennell, 1999), δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµιά αλλαγή στις αγροτικές 

δοµές ώστε να διαφοροποιηθεί και το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, γεγονός το οποίο ήταν και είναι πιο έντονο στις µεσογειακές χώρες της 

ΕΕ. 
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� µια οικιακή οικογενειακή γεωργία : η οποία είναι περιορισµένη στην εδαφική 

περιοχή, στην οποία εξασκείται τόσο για την παραγωγή όσο και για τις εµπορικές 

ανταλλαγές. Αφορά εκµεταλλεύσεις στα όρια της επιβίωσης, 

� µια πολύ-δραστήρια και εδαφική γεωργία : η οποία πλέον της αγροτικής 

δραστηριότητας ασκεί και άλλες δραστηριότητες µε σκοπό την εξασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού εισοδήµατος. Αφορά εκµεταλλεύσεις σε περιοχές, όπου δύσκολα 

εφαρµόζεται το παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας, 

� µια ειδικευµένη γεωργία: η οποία αφορά την καθετοποίηση της παραγωγής µε 

σηµαντικό οικονοµικό αποτέλεσµα το οποίο βασίζεται σε έντονες εισροές και 

ταυτόχρονα συγκρούσεις τόσο στη χρήση των εδαφών όσο και δηµιουργία 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Αφορά τη γεωργία της κεντρικής και βόρειας 

Ευρώπης µε τις πολύ µεγάλες και «επαγγελµατικού» τύπου εκµεταλλεύσεις και 

είναι το αποτέλεσµα της εφαρµογής της ΚΑΠ µέχρι το 2000, 

� µια οικογενειακή εταιρική γεωργία: η οποία απαντά στη νέα τύπου εκµετάλλευση 

νοµικό πρόσωπο. 

Στη Μεσόγειο η ετερογένεια των γεωργικών κόσµων –πραγµατικοτήτων (Griffon 2010) 

αυξάνεται µε αντίκτυπο στις µορφές απασχόλησης και δραστηριοτήτων σε αυτές. Η 

ανάλυση ιδιαίτερα των εξελίξεων των δοµών των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (γη, 

κεφάλαιο, και προπάντων εργασία) καθιστούν φανερές τις διαφοροποιηµένες 

διαγενεακές µορφές («πολύ-οικογενειακές») εκµεταλλεύσεων (Moreno-Perez et alii, 

2011). Οι γεωργίες που εµφανίζονται στη λεκάνη της Μεσογείου πλέον του 

παραγωγικού τους ρόλου είναι επιφορτισµένες και µε µια υπευθυνότητα για τη 

διατήρηση των τοπίων και των λειτουργιών του εδάφους. 

 

Η λειτουργία των µονάδων παραγωγής διασφαλίζεται µε την άµεση δραστηριότητα του 

αρχηγού του νοικοκυριού και την άµεση ή και έµµεση δραστηριότητα των µελών του 

σε αυτή αλλά και τις εισροές από τις άλλες δραστηριότητες. Η δε βιωσιµότητά της 

διασφαλίζεται από το σύνολο των εισροών (διάφορες πηγές): εισροές από την 

παραγωγική δραστηριότητα του νοικοκυριού, εισροές από τη δραστηριότητα του 

νοικοκυριού εκτός της εκµετάλλευσης εντός και εκτός της περιοχής της έδρας της 

εκµετάλλευσης, εισροές από τις συντάξεις µελών του νοικοκυριού. 

Σήµερα διανύεται µια περίοδος κατά την οποία η αγροτική κρίση γενικεύεται, µε το 

σύνολο του αγροτικού χώρου να κινδυνεύει να µεταµορφωθεί σε µια γενικά 
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µειονεκτική περιοχή. ∆ίπλα σε µια γεωργία «παραγωγίστικη», η οποία βασίζεται 

κυρίως σε αυτόνοµες επιχειρηµατικές µονάδες παραγωγής, είναι αναγκαίο να 

αναπτυχθεί µια «εναλλακτική» - διαφοροποιηµένη γεωργία45, η οποία επιτρέπει σε 

διάφορους δρώντες, µεταξύ των οποίων και µονάδες παραγωγής που έχουν ελλιπή µέσα 

παραγωγής να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν, να δραστηριοποιηθούν, να 

λειτουργήσουν και να συµβάλλουν µέσω της δραστηριότητας και της χρήσης του 

χώρου στη βέλτιστη λειτουργία και οργάνωση του χώρου46, καθώς και στη µετατροπή 

του-εξέλιξή του. 

 

Αυτό αποτελεί και το νέο πλαίσιο των αγροτικών πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν 

ένας χώρος δύναται να αναπτυχθεί, αν βασιστεί στην ανάπτυξη των νοικοκυριών, που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν, και την αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων των 

διάφορων νοικοκυριών. Η ανάπτυξη ενός χώρου και ιδιαίτερα µειονεκτικού δεν 

εξετάζεται αποκλειστικά µε βάση την οικονοµική βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων 

αλλά και µε βάση το βαθµό συµµετοχής τους στην διατήρηση και λειτουργία του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Παράλληλα οι αλλαγές των κοινωνικών 

καταναλωτικών προτύπων47 ενισχύουν την υποβοήθηση του παραπάνω συστήµατος 

στο νέο πλαίσιο.  

Οι αγροτικές περιοχές ιδιαίτερα αυτές που παρουσιάζουν µειονεξίες, είναι «πλούσιες» 

σε µονάδες παραγωγής που στηρίζονται στην ύπαρξη όλων των τύπων εκµεταλλεύσεων 

(µικρές, µεσαίες, µεγάλες) για τη διατήρηση και συνέχιση του συστήµατος στο οποίο 

                                                 
45

 Βασιζόµενη στην ανάλυση της διαφοροποίησης των τρόπων άσκησης της γεωργικής 

δραστηριότητας η έννοια της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι µη αρκετή για να 

κατανοήσουµε τις τρέχουσες µετατροπές, αλλά µένει βέβαια ένα ανεκτίµητο εργαλείο τόσο 

για να διασφαλίσει την συνέχεια της ανάλυσης της γεωργικής δραστηριότητας όσο και για 

να επεξεργαστεί νέα επιστηµονικά αντικείµενα. ∆εδοµένου αυτού αυτή η έννοια αξίζει να 

υπερασπιστεί και να διατηρηθεί υπό τον όρο να χρησιµοποιηθεί µε κάποιες θεωρητικές και 

µεθοδολογικές προφυλάξεις. 
46

 Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρουν οι µονάδες παραγωγής που είναι αυτόνοµες και ικανές να 

αναπαραχθούν (σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία) αλλά εξίσου σηµαντικές είναι και οι 

µονάδες παραγωγής που για να επιβιώσουν αναγκάζονται να καταφύγουν και σε άλλου 

είδους δραστηριότητες εξω-αγροτικές είτε σε συνεργασίες µε άλλες εκµεταλλεύσεις 

οµοειδείς τους ή αυτόνοµες. 
47

 Η αστική κοινωνία σήµερα είναι πιο έτοιµη να «πληρώσει» τη διατήρηση του αγροτικού 

πληθυσµού στο χώρο δραστηριότητάς του δεδοµένου ότι «ψάχνει» προϊόντα τα οποία δεν 

επιβαρύνουν την υγεία, νοσταλγεί, δεδοµένου ότι η ζωή στα αστικά κέντρα έχει γίνει πολύ 

δύσκολη, και µε πολλά προβλήµατα : εργασιακά, υγείας, κίνησης, τον τόπο καταγωγής της 

και θέλει όταν τον επισκέπτεται να τον βρίσκει κατοικηµένο και «περιποιηµένο». 
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δραστηριοποιούνται αναπτύσσοντας ποικίλες µορφές συνεργασίας αλλά και 

δραστηριότητας.  

Συνοψίζοντας η λειτουργία µε αυτό τον τρόπο της εκµετάλλευσης επιτρέπει: α) την 

ύπαρξη βιώσιµων και µη εκµεταλλεύσεων στην ύπαιθρο, β) την παραµονή πληθυσµού 

στην ύπαιθρο, γ) την παραµονή νέου ηλικιακά πληθυσµού στην ύπαιθρο, δ) την 

παραµονή πληθυσµού µε κάπως ή αρκετά υψηλό εκπαιδευτικό-µορφωτικό επίπεδο 

στην ύπαιθρο, ε) τη διατήρηση-ανάπτυξη υπηρεσιών και στ) την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων πέραν των αγροτικών. Το αποτέλεσµα αυτού του τρόπου λειτουργίας 

της εκµετάλλευσης συµβάλλει στη συντήρηση και χρήση ενός χώρου, ο οποίος σε 

διαφορετική περίπτωση θα ήταν εγκαταλελειµµένος και υποβαθµισµένος. 

Η ύπαρξη αυτού του µοντέλου γεωργίας σε όλες τις µεσογειακές αγροτικές οικονοµίες 

(Elloumi M., 1997, Duquenne MN., Goussios D., Tsiboukas K., 2000) υπογραµµίζει 

την ανάγκη θεσµικής κατοχύρωσής του. Η θεσµική κατοχύρωση της µονάδας 

παραγωγής, που είναι βιώσιµη σε ένα χώρο χωρίς όρους οικονοµικής βιωσιµότητας θα 

της επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε αγροτικής πολιτικής (κανονισµών, νόµων κλπ). 

 

Η ακολουθούµενη πολιτική για τον πρωτογενή τοµέα καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα σχέδια πολιτικών, που προτάθηκαν κατά 

καιρούς (κοινή αγροτική πολιτική48), οδηγούν, παρ’όλο που δεν το επιθυµούν, στην 

διατήρηση των τριών τύπων γεωργίας όπως αυτές διαπιστώθηκαν στη δεκαετία του 60 

και συνεχίζουν να υπερ-αποζηµιώνουν αγρότες, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα τους 

είναι ικανοί να αναπαραχθούν, ενώ εµποδίζουν α) τον εντοπισµό των αγροτών που 

έχουν πραγµατικά εισοδηµατικά προβλήµατα καθώς και β) τη χάραξη µιας πολιτικής 

για την κάλυψη των αναγκών τους. 

Ο τρόπος προσέγγισης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και του αγροτικού τοµέα 

γενικότερα όπως γίνεται από την ΕΕ ακόµη και σήµερα δεν συµπορεύεται µε την 

πραγµατικότητα του αγροτικού τοµέα στην Ευρώπη στο σύνολό της αλλά και στις υπο-

περιοχές της (περιφέρειες- µικρο-περιοχές εντός αυτών). ∆εδοµένου ότι από την ίδρυσή 

της η ΕΕ λόγω της έντονης ανοµοιογένειάς της αναζητά µια πολιτική, που να 

                                                 
48

 Τα προτεινόµενα σχέδια –προτάσεις αφορούσαν και την προσπάθεια ορισµού και προώθησης 

της αποτελεσµατικής αγροτικής εκµετάλλευσης. Οι προσπάθειες βασιζόταν στο άρθρο 39.1β 

της Συνθήκης της Ρώµης, η οποία εξίσωνε το «ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης» µε την 
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ικανοποιεί τον αγροτικό τοµέα στο σύνολό του, η αναζητούµενη αγροτική πολιτική 

οφείλει να λάβει υπόψη της εκτός των οικονοµικών αποτελεσµάτων των εκµεταλλεύσεων, 

και άλλα στοιχεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη φυσιογνωµία των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, όπως διαθέσιµη απασχόληση, µέγεθος εκµετάλλευσης, συνεισφορά της 

στο παραγωγικό σύστηµα της περιοχής, καθώς και το ρόλο αυτών στο σύνολο µιας 

αγροτικής περιοχής ειδικά σήµερα, που οι ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος, της 

ποιότητας των διατροφικών και µη προϊόντων είναι πολύ σηµαντικές και αναζητούνται 

από σηµαντικό τµήµα πληθυσµού (καταναλωτών). 

 

2.5 ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  

Τα εκτατικά παραγωγικά συστήµατα της ελληνικής υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών 

περιοχών πρόδιδαν πάντα µια σχέση εξάρτησης των µονάδων από το χώρο. Στο 

πέρασµα του χρόνου και µε την επίδραση των µετασχηµατισµών της οικονοµίας εν 

γένει η ορεινή οικονοµία περνά από την αυτάρκη και αυτοδιαχειριζόµενη µορφή της σε 

µια οικονοµία πλήρως εξαρτηµένη από το εξωτερικό περιβάλλον (φυσικό, οικονοµικό, 

παραγωγικό). Η ορθολογική και µε φειδώ χρήση των πόρων των ορεινών περιοχών για 

την κάλυψη των αναγκών τόσο του τοπικού πληθυσµού, όσο και των αναγκών της 

τοπικής κτηνοτροφίας µετατρέπεται στο όνοµα/πλαίσιο µιας ανταγωνιστικότητας σε 

ανορθολογική χρήση των πόρων οδηγώντας τους στην υποβάθµιση όπως και στη 

γενικότερη υποβάθµιση της περιοχής, γεγονός που συµβάλλει στην περιθωριοποίηση-

αποµόνωση των άλλοτε ενεργών και πλούσιων περιοχών. Το τελευταίο διάστηµα σε 

ένα πλαίσιο αποκεντρωµένης πολιτικής οι τοπικές κοινωνίες έχουν τη δυνατότητα 

ανάληψης δράσης µε στόχο την αειφορία και την εξισορρόπηση της σχέσης του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος και του συστήµατος διαχείρισης του χώρου. Η 

ανάδειξη των πόρων µιας ορεινής περιοχής στο πλαίσιο της εδαφικής 

ανταγωνιστικότητας είναι δυνατό να συµβάλλει στην αειφορία κα στη βιωσιµότητά της 

ωθώντας την ίδια την τοπική κοινωνία να αναλάβει νέους ρόλους. 

Η διατήρηση της εκτατικότητας και της άτυπης συνεργασίας των παραγωγικών 

µονάδων, βασικά δοµικά στοιχεία της ελληνικής ορεινής γεωργίας, παρ’ όλες τις 

αλλαγές συνέβαλε στη διατήρηση της οικογενειακής µορφής, η οποία σε µια διαδικασία 

µετασχηµατισµού του τοπικού παραγωγικού συστήµατος είναι δυνατό να συµβάλλει 

                                                                                                                                               

επίτευξη εισοδήµατος συγκρίσιµου µε εκείνο που αποκτάται σε άλλους τοµείς της 
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Σχήµα 2-5.: Μοντέλο: τοπίο- γεωργική δραστηριότητα 

-δρώντες 

ΠΗΓΗ: Vallerand Fr., 2012, διάλεξη στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» του ελληνογαλλικού 

µεταπτυχιακού DYNTAR 

στη εδαφική συνοχή και οργάνωσή του. Η πολυπλοκότητα και η πολυµορφία του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος (δηµογραφικά δεδοµένα, γεωργική εκµετάλλευση-

σύστηµα βόσκησης, γεωργικό προϊόν, γεωργικό εισόδηµα, µηχανισµός υποστήριξης) 

βασίζεται στο γεγονός ότι η τοπική κοινωνία εκτός από παραγωγός συνιστά και τον 

διαχειριστή του χώρου, υπεύθυνο για την αειφορία του. 

Η γεωργική εκµετάλλευση ως η βασική συνιστώσα του παραγωγικού συστήµατος 

ανάλογα µε τη µορφή συµβάλει στον προσδιορισµό της µορφής του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος και τη λειτουργία του. Η οικογενειακής µορφής αγροτική 

εκµετάλλευση, κυρίαρχη µορφή σε όλη τη Μεσογείου, αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωργίας και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών. Η 

οικογενειακής µορφής εκµετάλλευση θεωρείται η ίδια ένα σύστηµα αποτελούµενο από 

σύνολο συνιστωσών µε στενές σχέσεις και αλληλοεξαρτήσεις. Σχέσεις (σχήµα 2-5.), οι 

οποίες επεκτείνονται τόσο στο σύνολο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων όσο και στο 

χώρο στον οποίο αυτές οι 

εκµεταλλεύσεις 

δραστηριοποιούνται 

δηµιουργώντας έτσι ένα 

πολύπλοκο και πολύµορφο 

σύστηµα παραγωγής, το οποίο 

συνεχίζει να υφίσταται και να 

λειτουργεί, παρ’όλο που οι 

πολιτικές (αγροτικές, 

χωροταξικές, κλπ) που 

εφαρµόστηκαν από την 

Πολιτεία ωθούσαν στην 

εξατοµίκευση και στη µεγέθυνση. 

Η ισχύς ακόµη και σήµερα του θεωρητικού µοντέλου των τριών γεωργιών (παρά τις 

προβλέψεις του περί εξαφάνισης των εκµεταλλεύσεων της οµάδας 3) δηλώνει ότι στη 

µελέτη του τοπικού παραγωγικού συστήµατος και ειδικά των µειονεκτικών περιοχών 

για τη διαχείριση και λειτουργία του πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η συνιστώσα 

χώρος. Παρόλο που η σηµαντικότητα της γεωργικής δραστηριότητας διαφοροποιείται 

                                                                                                                                               

οικονοµίας. 
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από περιοχή σε περιοχή, συνεχίζει να αποτελεί µια από τις βασικές δραστηριότητες που 

συµβάλλουν στην οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της περιοχής στοχεύοντας στη 

διατήρηση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού, ο οποίος συµβάλλει στην 

προστασία του περιβάλλοντος και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράγονται τοπικά. 

 

Η εκ νέου αξιοδότηση µιας ορεινής περιοχής (άρση της περιθωριοποίησής της - 

ενσωµάτωσή της στον εθνικό χώρο) διατηρώντας τις παραδοσιακές δοµές παραγωγής 

(εκτατικότητα, οικογενειακή γεωργία, κλπ) είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί, αν δοθεί 

βάρος σε ζητήµατα όπως «δέσµευση», «συζήτηση σε τοπικό επίπεδο», 

«αντιπροσώπευση». Η υιοθέτηση των παραπάνω σηµείων από κάθε αγροτική 

εκµετάλλευση όσο και από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας συµβάλλει στην 

οργάνωση της κάθε εκµετάλλευσης γύρω από ένα γενικό αναγνωρισµένο ενδιαφέρον 

και ένα κοινό στόχο. Ο στόχος αυτός ξεπερνά τα ατοµικά ενδιαφέροντα µε την 

ανάπτυξη µηχανισµών υποστήριξής της στο πλαίσιο της συνεργασίας των τοπικών 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων προσδοκώντας την οργάνωση της δραστηριότητας, την από 

κοινού διαχείριση του εκµεταλλευόµενου χώρου και τη παραγωγή προϊόντων, που θα 

προωθηθούν στην αγορά βασιζόµενα στα ποιοτικά και τοπικά χαρακτηριστικά τους. 

Οργάνωση που διέπεται από χαρακτηριστικά, όπως εµπιστοσύνη µεταξύ των 

συνεργαζόµενων, διαπροσωπικές σχέσεις, κ.ά. 

Η αλλαγή αυτή στη στρατηγική των παραγωγικών µονάδων είναι πιθανό να προκαλέσει 

την οργάνωση µικρών αλυσίδων παραγωγής και την καλύτερη προώθηση των 

παραγόµενων προϊόντων στην αγορά βασιζόµενη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, 

στη διαφοροποίηση του προϊόντος, λόγω της µεταποίησης –τυποποίησης, αλλά και στο 

υπάρχον αλλά άτυπο δίκτυο διακίνησης και εµπορίας των προϊόντων, προσδίδοντας 

στην περιοχή ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και µια ευκαιρία παραγωγής προστιθέµενης 

αξίας. Η συνεργασία µεταξύ παραγωγών διαφόρων οικισµών ή µεταξύ του συνόλου 

των παραγωγών διαφόρων οικισµών µπορεί να προσδώσει το κρίσιµο γεωγραφικό 

µέγεθος του χώρου. Το κρίσιµο αυτό µέγεθος αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισµό 

του µεγέθους των οικονοµικών δραστηριοτήτων και διέπεται από κοινά στοιχεία, όπως 

κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισµικά, γεωγραφική οµοιογένεια (συνοχή, συνέχεια). 

Η συνεργασία µεταξύ οικισµών είναι τυπικό φαινόµενο της ελληνικής υπαίθρου, διότι 

µεταξύ όµορων κοινοτήτων υπήρχαν πάντα δεσµοί εµπιστοσύνης, που βασιζόταν σε 
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συγγενικές σχέσεις και άρα σε σχέσεις συνεργασίας. Ωστόσο υποδοµές που 

δηµιουργήθηκαν στην ύπαιθρο πολλές φορές οδήγησαν σε διάσπαση των κύριων 

σχέσεων µεταξύ όµορων κοινοτήτων και άρα υποβάθµιση ή και διάσπαση σχέσεων στα 

παραγωγικά συστήµατα. 

Η γεωµορφολογία των ορεινών περιοχών σε συνεργασία µε τις πολιτικές που 

ακολουθήθηκαν από την Πολιτεία αρχικά και την ΕΕ στη συνέχεια έθεταν εµπόδια 

στην συνεργασία µεταξύ των ορεινών περιοχών. Η οργάνωση του πληθυσµού σε δίκτυα 

(υπέρβαση των εµποδίων που θέτει η γεωγραφία) παραγωγής, διακίνησης του 

προϊόντος αλλά και σε δίκτυα κατανάλωσης µπορεί να οδηγήσουν στην υπερπήδηση 

αυτού του προβλήµατος. Είναι αναµφισβήτητο πλέον ότι, όπου η Πολιτεία και ειδικά η 

διοίκηση δεν είναι εφικτό να παρέµβουν και να δράσουν για το δηµόσιο συµφέρον, η 

ίδια η κοινωνία µέσω των κοινωνικών φορέων της και των δρώντων της οφείλει να 

αναλάβει τη διαδικασία της επιβίωσής της.  

Οι αλλαγές αυτές έχουν επιπτώσεις στην ακολουθούµενη στρατηγική της αγροτικής 

εκµετάλλευσης όσον αφορά τον τρόπο παραγωγής, το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό 

και τη δραστηριότητα του αρχηγού της παραγωγικής µονάδας. Το πέρασµα για µία 

αγροτική εκµετάλλευση ή για ένα σύνολο αγροτικών εκµεταλλεύσεων µιας περιοχής 

από την παραγωγή ενός προϊόντος στη διαφοροποίηση του προϊόντος συνάδει µε 

διαφοροποίηση στην δραστηριότητα του παραγωγού, αλλά και των µελών του 

νοικοκυριού του, και κατά συνέπεια µε αλλαγές στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα. 

Οι ελληνικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, 

διατηρώντας δοµικά στοιχείων τους, όπως η εκτατικότητα στην άσκηση της 

δραστηριότητας, η άτυπη συνεργασία σε επιµέρους εργασίες της εκµετάλλευσης, η 

διασφάλιση της από κοινού διαχείρισης του χώρου τους, µη προσαρµοζόµενες στο 

«παραγωγίστικο» µοντέλο ανάπτυξης, θεωρήθηκαν «µη βιώσιµες» και «µη 

ανταγωνιστικές». Παρόλο αυτά στο πλαίσιο της εκ νέου αξιοδότησης των ορεινών 

περιοχών, τους δίνεται η ευκαιρία να στηριχθούν στην εκτατικότητα του παραγωγικού 

τους συστήµατος, της αειφορικής σχέσης τους µε το περιβάλλον, στην ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων τους και στις αναπτυγµένες κοινωνικές σχέσεις τους και να 

συνδράµουν «εκ των έσω» στη αειφορική προοπτική της περιοχής τους οργανώνοντας 

την εξέλιξη του εκτατικού παραγωγικού συστήµατός τους. 
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Συµπερασµατικά:  

Η εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών, η πολυδραστηριότητα και η προστασία του 

περιβάλλοντος, η πολυλειτουργικότητα της αγροτικής δραστηριότητας και η ανάδυση 

των εδαφικών περιοχών συµβάλλουν, ώστε οι πολιτικές να γίνονται όλο και πιο 

ολοκληρωµένες µε ισχυρές αρθρώσεις µεταξύ των επιµέρους κλαδικών πολιτικών και 

δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό η οικογενειακή εκµετάλλευση δεν µπορεί να προσεγγίζεται 

ακόµη, τόσο από τις ειδικές πολιτικές όσο και από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ως ατοµική 

µονάδα παραγωγής. Η οικογενειακή εκµετάλλευση ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών 

αποτελεί λόγω της παράδοσης και των εδαφικών και κοινωνικών σχέσεων που διαθέτει 

µια µορφή οργάνωσης της εργασίας και διαχείρισης του χώρου δράσης της, ο ρόλος της 

οποίας οφείλει να επανεξετασθεί, όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες, 

που µπορεί να αναπτύξει στο νέο αυτό εδαφικό πλαίσιο.  

Στο πλαίσιο των χωρικών παραγωγικών συστηµάτων µε παράδοση στις συλλογικές 

πρακτικές η άσκηση της οικογενειακής µορφής αγροτικής δραστηριότητας συνάδει µε 

µια δυναµική διαφοροποίησης της αγροτικής εκµετάλλευσης. Οι αναµενόµενες 

εξελίξεις στις πολιτικές (περίοδος µετά το 2013), στην λειτουργία της αγοράς και στα 

καταναλωτικά πρότυπα αναµένεται να συµβάλλουν στην επιχειρησιακή οργάνωση της 

σχέσης της πολυλειτουργικής γεωργίας και της πολυδραστήριας εκµετάλλευσης 

λαµβάνοντας υπόψη την ετερογένεια της αγροτικής εκµετάλλευσης, τη συλλογικότητα 

των συστηµάτων διαχείρισης και τις µορφές συνεργασίας και δικτύωσης στη σχέση της 

εκµετάλλευσης κυρίως µε την αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η λειτουργία του ορεινού χώρου βασίστηκε πάντα στην ύπαρξη διαφόρων 

συστηµάτων: δάσος, βοσκότοποι, κ.ά. και στις σχέσεις µε τις οποίες αυτά συνδέονταν. 

Στο πέρασµα του χρόνου και µε βάση τις εφαρµοζόµενες πολιτικές τα συστήµατα αυτά 

και οι σχέσεις τους εξελίσσονταν και αναπροσαρµόζονταν. Η συγκεκριµένη έρευνα 

µέσα από τη µελέτη της κατάστασης των διάφορων συστηµάτων προσδιορίζει την 

αλληλοεξάρτηση και σύνδεση αυτών των συστηµάτων σήµερα, καθώς και τη 

δυνατότητα αναπαραγωγής τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.  

Τα συστήµατα, που εµφανίζονται σε µια ορεινή περιοχή στο πλαίσιο εφαρµογής 

εξατοµικευµένων πολιτικών, βασίζονταν και αποτελούσαν αντικείµενο διαχείρισης από 

την οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση. Σήµερα στο πλαίσιο σχεδιασµού και 

εφαρµογής εδαφικών πολιτικών, πέραν της αγροτικής εκµετάλλευσης –βασικό κύτταρο 

του τοπικού συστήµατος ορεινών περιοχών, το σύνολο της κοινωνίας (γεωργοί, 

τοπικοί δρώντες, µέλη της διασποράς και φορείς) µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο 

στη διαχείριση µιας περιοχής παρόλο που διέπεται από διαφορετικές λογικές και 

στρατηγικές. 

∆ιερευνάται στο πλαίσιο αυτής της έρευνας µια ορεινή περιοχή ως προς τους πόρους 

της, το οικοσύστηµά της, το παραγωγικό της σύστηµα ως µέρη αλληλένδετα και 

αλληλοεξαρτώµενα και αναζητιούνται οι δυνατότητες που διαθέτει η κοινωνία αυτής 

της περιοχής, αφού γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητές της, καθώς και τα παραγωγικά 

της συστήµατα, ώστε να κινητοποιηθεί και να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που 

εµφανίζονται. 

Η µετάβαση των συνθηκών, από τις οποίες διέπεται η λειτουργία της αγοράς από τον 

Keynes
49

 στην «ελεύθερη αγορά»
50

 και εν συνεχεία στη λειτουργία της αγοράς µε βάση 

                                                
49 Το Κράτος σύµφωνα µε τον Keynes έπαιζε ρυθµιστικό ρόλο έως τη δεκαετία του ’80 

(Βεργόπουλος Κ., 1994) ως προς τη διακυβέρνηση της χώρας αναφερόµενος κυρίως σε 

θέµατα όπως ανεργία, τεχνολογική ανάπτυξη και κατά συνέπεια οικονοµική – κοινωνική 

ανάπτυξη. Η δράση του αυτή µετατράπηκε σε εµπόδια τη δεκαετία του 80, δεδοµένου ότι 

δεν µπορούσε να ακολουθήσει την εξέλιξη, εξαιτίας της δυσκαµψίας που ανέπτυξε 

(Παπαδόπουλος ∆., 1999). Παρόλο που για δεκαετίες το µοντέλο του Keynes λειτουργούσε 

θετικά, κατέληξε στο να προκαλέσει προβλήµατα πιο σηµαντικά από αυτά που επέλυε, 

όπως προβλήµατα συσχετιζόµενα µε τον πληθυσµό, δηµιουργία ανισοτήτων και χωρικών 

ανισορροπιών και κάποια µείωση των ωφελειών της παραγωγικότητας (Rostow W., 1960, 

Cena Delgaro F., 1998). 
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«συµφωνίες»
51

, συµβάλλει στη µετάβαση των ορεινών περιοχών από χώρο 

περιθωριοποιηµένο σε χώρο ανταγωνιστικό
52

 και αναδυόµενο. ∆ίνεται η δυνατότητα 

λοιπόν στις κοινωνίες ορεινών περιοχών να επαναδραστηριοποιηθούν ενσωµατώνοντας 

την παραγωγική τους δραστηριότητα και άρα και τις ίδιες στο πλαίσιο λειτουργίας της 

αγοράς και διεκδικώντας αξιόλογη θέση µε δεδοµένες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, 

που µπορούν να προσφέρουν (Abdelmalki L. et al, 1996). 

Η συµπεριφορά και οι στρατηγικές της τοπικής κοινωνίας πλούσιας σε ιδιαιτερότητες, 

ως προς τον τρόπο παραγωγής, τον τρόπο άρθρωσης και τον τρόπο διαχείρισης των 

συστηµάτων του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται, θα µελετηθούν στο πλαίσιο 

της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας, µε σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα να 

απαντήσουν στα νέα διακυβεύµατα και τις προοπτικές, που διαγράφονται για τις 

περιοχές της υπαίθρου και ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές µε βάση τις νέες κατευθύνσεις 

των πολιτικών. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση του προβληµατισµού 

της ερευνητικής εργασίας, οι πηγές που αξιοποιήθηκαν, για να τροφοδοτήσουν µε τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη φυσιογνωµία και την κατάσταση του παραγωγικού 

συστήµατος µιας ορεινής περιοχής στο εσωτερικό της και τις σχέσεις του µε το χώρο 

καθώς και τη δυνατότητα να αποτελέσει το ίδιο το σύστηµα πόρο στη διαδικασία 

εδαφικής ανάπτυξης της περιοχής. Επιπλέον επιλέχθηκε µια ορεινή περιοχή στην 

                                                                                                                                          
50

 Προσπαθώντας να επιλυθούν τα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα καθώς και οι χωρικές 

ανισότητες, που αντιµετωπίζουν οι διάφορες, σε µικρότερο και µεγαλύτερο βαθµό, περιοχές 

(Chevalier B., 1999) περνάµε από ένα καθαρά παρεµβατικό Κράτος σε µια «ελεύθερη» 

αγορά, της οποίας η λειτουργία καθορίζεται από «συµφωνίες» (Clerc D., 1998), όπως 

GATT, ΠΟΕ, ΚΑΠ, κλπ ειδικά στον αγροτικό τοµέα, οι οποίες αναλαµβάνουν να παίξουν 

ρυθµιστικό ρόλο (Boyer R., 1995). 
51

 Το κενό µεταξύ των δύο θεωρητικών καταστάσεων έρχεται να καλύψει τη δεκαετία του 90 η 

γένεση της «θεσµικής θεωρίας» (Bazin S., 1998), η οποία, παρ’ όλο που δεν αποτελεί 

κάποιο νεωτερισµό, αλλάζει τη σχέση των συµµετεχόντων σε ένα θεσµό (institution). Το 

βασικό χαρακτηριστικό, που διέπει τη θεωρία των θεσµών, είναι η σχέση ισότητας και 

δηµοκρατίας (Corei T., 1995). Οι συµµετέχοντες σε ένα θεσµό συµφωνούν ως προς το 

βαθµό υπευθυνότητάς τους και ως προς τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν 

στο πλαίσιο αυτού. Το πιο σηµαντικό είναι η ανάληψη ισότιµα των ρίσκων. 
52

 Οι µειονεξίες, που παρουσιάζουν οι ορεινές περιοχές λόγω της χρόνιας περιθωριοποίησης και 

του περάσµατός τους από µια εκµετάλλευση του χώρου µέσω εντατικών συστηµάτων 

παραγωγής σε εκτατικά συστήµατα παραγωγής το οποίο διήρκησε µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, δύνανται να θεωρηθούν πλέον ως πλεονεκτήµατα. Και επιπλέον να αποτελέσουν 

τα βασικά χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία οι ορεινές περιοχές να ενταχθούν σε αγορές 

προσφέροντας προϊόντα διακριτά και µη αναπαραγώγιµα σε άλλες περιοχές. 
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Ελλάδα ως περιοχή έρευνας και παρουσιάζονται οι µέθοδοι και οι τεχνικές, που 

αξιοποιήθηκαν για την αποτύπωση της κατάστασης του πεδίου έρευνας. 

 

3.1.1. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η κυριαρχία της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές συνάδει στο να 

προσεγγιστεί και να διερευνηθεί η ίδια ως ένα σύστηµα, αλλά και τα συστήµατα στα 

οποία εµπλέκεται (πχ σύστηµα βοσκοτόπων). Η µελέτη της κτηνοτροφικής 

εκµετάλλευσης α) ως παραγωγική µονάδα των παραγόντων που την συνιστούν θα 

προσδιορίσει τη λειτουργία της και τις στρατηγικές της (τρόπο λήψης απόφασης) και 

(β) ως µέρος ενός συστήµατος θα προσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης 

του συστήµατος αυτού. Η οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση, ως µονάδα, 

συνίσταται από ένα σύνολο στοιχείων που αλληλοενεργούν (Kayser Β., 1990) και 

κατέχει µια ελάχιστη δοµή και µηχανισµούς, οι οποίοι διατηρούν τη δοµή αυτή και 

στοχεύουν στην εύρεση δοµικών σηµείων ισορροπίας (οικογενειακά, οικονοµικά, κλπ). 

Σύµφωνα µε τον Wampfler B. (1997) οι σχέσεις και οι αλληλοεξαρτήσεις ενός 

συστήµατος παραγωγής προσδιορίζουν την άρθρωση των τοπικών παραγωγικών 

µονάδων (οικογενειακής µορφής εκµετάλλευση), την οργάνωσή τους και τον τρόπο, µε 

τον οποίο διαχειρίζονται το χώρο δράσης τους. Χρησιµοποιώντας οι κτηνοτροφικές 

µονάδες «κοινά αγαθά» (πχ βοσκοτόπους, νερό, δάση) καθιστούν εµφανή πλέον την 

ανάγκη, η χρήση τους να είναι κοινά αποδεκτή και κοινά αποφασισµένη, δεδοµένου ότι 

πλέον ο ύπαιθρος χώρος µετατρέπεται µε γοργούς ρυθµούς από παραγωγικός σε χώρο 

παραγωγής και κατανάλωσης. 

Για σειρά ετών στις ορεινές περιοχές λόγω εγκατάλειψης του χώρου από το ανθρώπινο 

δυναµικό του οι κτηνοτρόφοι αποτελούσαν τους µόνους διαχειριστές και χρήστες των 

κοινών αγαθών αυτών των περιοχών και κατά συνέπεια ο καθένας µόνος του ή και ως 

σύνολο αποφάσιζαν για τον τρόπο χρήσης των κοινών αγαθών. Σήµερα η 

ελκυστικότητα των χώρων αυτών τόσο ως χώρων παραγωγής όσο και ως χώρων 

κατανάλωσης προσελκύουν και οµάδες κατοίκων πέραν των κτηνοτρόφων, οι οποίοι 

λόγω ιδιοκτησιών έχουν λόγο στη χρήση και στη διαχείρισή του.  

Στο πλαίσιο µιας πολυλειτουργικής γεωργίας και µιας πολυδραστήριας αγροτικής 

εκµετάλλευσης η οργάνωση και η διαχείριση µιας περιοχής πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

τόσο τα παραγωγικά της όσο και τα εδαφικά της χαρακτηριστικά. Η δε αγροτική 

εκµετάλλευση σύµφωνα µε τους Beranger C., Vissac B. (1994) πέρα από µονάδα 
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Σχήµα 3-1.: Παραγωγική οπτική του κτηνοτροφικού 

συστήµατος 
ΠΗΓΗ: Vallerand Fr., (2012) διάλεξη στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» στο ελληνογαλλικό 

µεταπτυχιακό DYNTAR 

παραγωγής συνιστά η ίδια α) ένα «σύστηµα επιχειρησιακό» (Marshall E., Bonneviale 

J.R., Francfort I., 1994), στο εσωτερικό του οποίου πραγµατοποιούνται 

µετασχηµατισµοί (ύλης, ενέργειας, αξίας, κα) και β) ένα σύστηµα «συντονισµού και 

λήψης αποφάσεων», το οποίο φέρει στόχους και τρόπους λειτουργίας (στόχους, 

κανόνες, πρακτικές), τους οποίους οι δρώντες αυτού του συστήµατος ορίζουν ή 

χρησιµοποιούν, για να ενεργήσουν στο «επιχειρησιακό» υποσύστηµα. 

∆εδοµέονου ότι οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν αυξανόµενη ελκυστικότητα τόσο ως 

χώροι παραγωγής όσο και ως χώροι κατανάλωσης προσελκύοντας και άλλες οµάδες 

κατοίκων πέραν των κτηνοτρόφων, οι οποίες παρουσιάζουν άλλες ανάγκες και άλλες 

λογικές διαχείρισης, το παραγωγικό σύστηµα µιας περιοχής θα πρέπει να προσεγγίζεται 

από διάφορες οπτικές (Landais Ε., Bonnemaire J., 1994). Οπτικές οι οποίες 

παρουσιάζουν την κατάσταση του τοπικού παραγωγικού (κτηνοτροφικού) συστήµατος 

ανάλογα µε την αντίληψη του ατόµου ή του κοινωνικού συνόλου που το προσεγγίζει:  

◊ παραγωγική: η οπτική αυτή µελετά τη λειτουργία των εκµεταλλεύσεων ως προς την 

παραγωγή και τη διαχείριση τους εσωτερικά (εκτρεφόµενο ζώο, κοπάδια, φυλές, 

ζωικοί πληθυσµοί, πρακτικές εκτροφής), αποτυπώνοντας την κατάσταση της ίδιας 

της κτηνοτροφικής µονάδας, ως 

βασικής µονάδας του παραγωγικού 

συστήµατος. Μελετά τις σχέσεις 

µεταξύ των παραγωγών 

(ανθρώπινου δυναµικού που 

ασχολείται στις εκµεταλλεύσεις), 

του εκτρεφόµενου ζωικού 

κεφαλαίου και των πόρων που 

αξιοποιούνται, (σχήµα 3-1.) 
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Σχήµα 3-3.: Κοινωνιολογική και ιστορική οπτική 

του κτηνοτροφικού συστήµατος 
ΠΗΓΗ: Vallerand Fr., (2012) διάλεξη στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» στο ελληνογαλλικό 

µεταπτυχιακό DYNTAR 
 

 

◊ οικολογική και γεωγραφική : η οπτική αυτή προσεγγίζει τη «θέση» και τις σχέσεις 

της κτηνοτροφικής µονάδας µε το 

χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται 

(εδαφική περιοχή, διαχείριση 

πόρων, περιβάλλον). Μελετά το 

οικολογικό σύστηµα, την σχέση του 

µε το χώρο, τους φορείς 

διαχείρισης, ώστε να εντοπιστούν οι 

συνέπειες της εκτροφής των ζώων 

στο περιβάλλον και στην αειφορία 

του συστήµατος, (σχήµα 3-2.) 

 

  

 

 

 

◊ κοινωνιολογική και ιστορική: η οπτική αυτή διερευνά τις σχέσεις µεταξύ των 

δρώντων (κτηνοτρόφων), καθώς και τις σχέσεις κτηνοτρόφων και άλλων αγροτικών 

πληθυσµών. ∆ιερευνά τις κοινωνικές 

δυναµικές και τα επαγγέλµατα που 

αναπτύσσονται σε µια εδαφική 

περιοχή, τις µορφές οργάνωσης και 

εκπροσώπησης του τοπικού 

παραγωγικού πληθυσµού, τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες 

της κτηνοτροφίας, τις επιπτώσεις 

των επιλογών των καταναλωτών, 

των εφαρµοζόµενων πολιτικών στην 

άσκηση της κτηνοτροφίας, 

(σχήµα 3-3.) 

Σχήµα 3-2.: Οικολογική και γεωγραφική 

οπτική του κτηνοτροφικού συστήµατος 
ΠΗΓΗ: Vallerand Fr., (2012) διάλεξη στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» στο 

ελληνογαλλικό µεταπτυχιακό DYNTAR 
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Σχήµα 3-4.: Οικονοµική και τεχνολογική οπτική του 

κτηνοτροφικού συστήµατος 
ΠΗΓΗ:Vallerand Fr., (2012) διάλεξη στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» στο ελληνογαλλικό 

µεταπτυχιακό DYNTAR 
 

Σχήµα 3-5.: Σύνολο οπτικών- προσεγγίσεων του 

κτηνοτροφικού συστήµατος  

ΠΗΓΗ: Landais E. & Bonnemaire J., 1994 

◊ οικονοµική και τεχνολογική: η οπτική αυτή διερευνά τις σχέσεις µεταξύ α) των 

οικονοµικών φορέων που 

δραστηριοποιούνται στην 

αλυσίδα παραγωγής 

κτηνοτροφικών προϊόντων, β) 

των υλικών προϊόντων και γ) 

των παραγόντων παραγωγής 

και των χρησιµοποιούµενων 

υλικών (πρακτικών, 

τεχνογνωσιών, τεχνολογιών). 

Μελετά το παραγόµενο 

προϊόν σε όλη την αλυσίδα 

παραγωγής (παραγωγή έως 

κατανάλωση) ως προς το 

κόστος παραγωγής, τα 

εισοδήµατα που δηµιουργεί, 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του στα διάφορα τµήµατα της αλυσίδας παραγωγής και 

τους αναγκαίους ελέγχους (σχήµα 3-4.). 

 

Οπότε η προσέγγιση ενός 

κτηνοτροφικού συστήµατος 

(σχήµα 3-5.) µε βάση το 

σύνολο των παραπάνω 

οπτικών (ολιστική προσέγγιση) 

αποτελεί καινοτοµική 

µεθοδολογική προσέγγιση, 

διότι µελετά συνολικά και όχι 

αποσπασµατικά και κλαδικά 

προσδιορίζοντας τη θέση του 

κτηνοτροφικού συστήµατος 

στο συνολικό παραγωγικό 

σύστηµα µιας περιοχής, 
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Σχήµα 3-6.: Αλληλοεπιδράσεις σε ένα αγροτικό σύστηµα   
ΠΗΓΗ: Vallerand Fr., (2012) διάλεξη στο µάθηµα «Γεωργία και Εδαφική 

Περιοχή» στο ελληνογαλλικό µεταπτυχιακό DYNTAR 

καθώς και κατά πόσο ο τρόπος αξιοποίησης των τοπικών πόρων µιας περιοχής 

συµβάλλει στη αειφορία και στην προστασία τους.  

 

3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η µεθοδολογική προσέγγιση προσδιορίζει τα εργαλεία, τα µέσα και τις λογικές, τα 

οποία επιτρέπουν την προσέγγιση του προβληµατισµού που διατυπώθηκε. Για τη 

διερεύνηση του προβληµατισµού πρέπει να επιλεγεί ως πεδίο έρευνας µια αγροτική 

ορεινή περιοχή, η οποία να διαθέτει παραδοσιακό παραγωγικό σύστηµα (κτηνοτροφικό 

παραγωγικό σύστηµα, δάση, βοσκοτόπους, µικρές οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, 

µικτές εκµεταλλεύσεις, κλπ), το οποίο θα αξιολογηθεί µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) συµβολή στην αειφορία των τοπικών πόρων, β) παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και 

τρόποι πιστοποίησης της ποιότητας αυτής, γ) ύπαρξη δηµοσίων αγαθών (biens publics) 

και αξιοποίησή τους και δ) συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η διάγνωση ενός παραγωγικού συστήµατος βασίζεται στα ακόλουθα τρία βήµατα: α) 

προσδιορισµός του συστήµατος, β) αναγνώριση των χαρακτηριστικών του 

(µορφολογικά χαρακτηριστικά και ιστορική κατασκευή του) και γ) διάγνωση κανόνων 

(κοινωνικοί, τεχνικοί, οικονοµικοί, πολιτισµικοί) κοινά αποδεκτών από τους 

συµµετέχοντες σε αυτό το σύστηµα. Το παραγωγικό σύστηµα διαµορφώνεται 

στηριζόµενο ιστορικά στις παραγωγές και στις τεχνικές, που εφάρµοζε και εφαρµόζει η 

τοπική αγροτική κοινωνία στο χώρο της, για να διαχειριστεί και να εκµεταλλευτεί τους 

πόρους της και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. Επιπλέον εκφράζει τις 

αλληλοσυσχετίσεις- αλληλεξαρτήσεις µεταξύ του καλλιεργούµενου οικοσυστήµατος 

και του κοινωνικού συστήµατος και την αναπαραγωγή τους, άρα ενός χώρου και µιας 

κοινωνίας. (σχήµα 3-6.) 
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Σχήµα 3-7.: Οπτικές τοπικού συστήµατος ανάλογα 

µε την εξεταζόµενη κλίµακα 

ΠΗΓΗ:  Balent Β. & Gibon Α. 1999 
 

Η διερεύνηση αυτή θα επιτρέψει τον προσδιορισµό των διαφόρων συστηµάτων, 

παραγωγικών και µη, που διαµορφώνονται στην περιοχή και την ανάλυση των δοµικών 

συντελεστών τους. Ο προσδιορισµός των παραγωγικών συστηµάτων θα δώσει τη 

δυνατότητα να µελετηθεί η διαµόρφωση, η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθώς και 

να προσδιοριστεί η επίδρασή τους στη µειονεξία της περιοχής αλλά και στη δηµιουργία 

προοπτικών λαµβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις, που δέχεται από εσωτερικούς 

(κοινωνικά δίκτυα) και εξωτερικούς (δίκτυα αγοράς, πολιτικές) παράγοντες. 

 

Η προτεινόµενη µεθοδολογία υποστηρίζει την ερευνητική διαδικασία στην προσέγγιση 

του ποσοτικού µε το ποιοτικό, του άτυπου µε το επίσηµο, των παραδοσιακών µε τις 

σύγχρονες παραγωγικές µορφές και σχέσεις, που αναπτύσσονται σε µια περιοχή που µε 

όρους υποδοµών θεωρείται αποµονωµένη, βασιζόµενη σε επιτόπια έρευνα αλλά και 

στα υφιστάµενα επίσηµα 

στοιχεία. 

Το παραγωγικό σύστηµα µιας 

εδαφικής περιοχής αποτελεί το 

διαρθρωµένο σύνολο των µέσων 

παραγωγής (γη, εργασία, 

κεφάλαιο, εξοπλισµός, κ.ά) τα 

οποία συνδυασµένα µεταξύ τους 

α) διασφαλίζουν την παραγωγή 

(φυτική ή και ζωική) και την 

αναπαραγωγή του και β) 

στοχεύουν στην ικανοποίηση 

των στόχων και των αναγκών των παραγωγών. Η µελέτη του µεθοδολογικά διεξάγεται 

σε δύο επίπεδα (σχήµα 3-7.) : 

� σε µικρο-οικονοµικό επίπεδο, στο οποίο µελετάται η αγροτική εκµετάλλευση ως 

βασική παραγωγική µονάδα του. Η αγροτική εκµετάλλευση αποτελεί τη σύνθεση 

των συντελεστών παραγωγής (ιδιοκτησία, εργασία, κεφάλαιο, κ.ά) και των 

παραγωγών της, 

 

� σε µέσο–µάκρο επίπεδο, στο οποίο µελετάται το σύνολο των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων µιας περιοχής. Μελετάται ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιούνται η 
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Σχήµα 3-8.: Τύποι κτηνοτροφίας 
ΠΗΓΗ: Vallerand Fr., (2012) διάλεξη στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» στο ελληνογαλλικό 

µεταπτυχιακό DYNTAR 

Σχήµα 3-9.: Εξέλιξη στο χρόνο του τοπικού 

συστήµατος 
ΠΗΓΗ: Vallerand Fr., (2012) διάλεξη στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» στο ελληνογαλλικό 

µεταπτυχιακό DYNTAR 

διαθέσιµη έκταση, εργασία και κεφάλαιο για την αξιοποίηση της φυτικής /ζωικής 

παραγωγής, και ο οποίος (τρόπος) παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά για ένα 

σύνολο εκµεταλλεύσεων. 

 

Η παρούσα έρευνα προσπαθώντας να απαντήσει στον προβληµατισµό που τέθηκε 

µελετά:  

α) τις δοµές και τις 

λειτουργίες των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων 

στοχεύοντας στον 

προσδιορισµό των 

διαφοροποιήσεων στο 

εσωτερικό του 

παραγωγικού συστήµατος,  

 

β) τους τύπους αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, που 

δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή έρευνας, 

αποσκοπώντας στον 

προσδιορισµό της 

ποικιλοµορφίας του 

παραγωγικού συστήµατος 

(σχήµα 3-8.) και  

γ) την πορεία του συστήµατος 

στο χρόνο επιδιώκοντας τον 

προσδιορισµό της 

δυναµικής του. (σχήµα 3-9.) 

 

 

Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και προοπτικής µιας περιοχής της υπαίθρου και 

εξαιτίας της πολυλειτουργικότητας που αυτή εµφανίζει ή µπορεί να εµφανίσει, µια 
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περιοχή της υπαίθρου σήµερα πρέπει να µελετάται ως προς το παραγωγικό της 

σύστηµα: α) από όλες τις πιθανές οπτικές λόγω του ότι αποτελεί ταυτόχρονα χώρο 

παραγωγής και χώρο κατανάλωσης αλλά και β) από τη δυνατότητα αναπαραγωγής του 

συστήµατος και των δοµών του στο χρόνο, επιδιώκοντας τον προσδιορισµό της 

δυναµικής της. 

 

3.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η φυσιογνωµία του πεδίου έρευνας σκιαγραφήθηκε βασιζόµενη στα δεδοµένα των 

επίσηµων πηγών και στη συνέχεια µελετήθηκε το τοπικό παραγωγικό σύστηµα και οι 

αρθρώσεις του βασιζόµενο στα δεδοµένα του ΜΑΑΕ και των ποιοτικών πληροφοριών 

που προέκυψαν από τις επιτόπιες έρευνες. Και πιο συγκεκριµένα διερευνήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

� οι κατηγορίες οικογενειακών εκµεταλλεύσεων, που συνιστούν το τοπικό 

παραγωγικό σύστηµα, 

� ο βαθµός αυτονοµίας τους και οι εσωτερικές (συνεργασίες, συγγένειες) και 

εξωτερικές (αγορά, έµποροι, κ.ά.) σχέσεις αλληλοεξάρτησης στο εσωτερικό του 

συστήµατος, 

� οι συλλογικοί καταναγκασµοί (δηµόσιοι βοσκότοποι, αλληλοβοήθεια, κλπ) και 

το σύστηµα διαχείρισής τους. 

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω διερευνήσεων συνέβαλαν στην αποτύπωση του 

παραγωγικού συστήµατος της περιοχής έρευνας (η οικογενειακή γεωργική 

εκµετάλλευση ως παραγωγική µονάδα και ως νοικοκυριό, το νοικοκυριό ως βασική 

µονάδα του παραγωγικού συστήµατος), στην ανάλυση-παρουσίαση των συνιστωσών 

του (σχέσεις του παραγωγικού συστήµατος µε τους πόρους –αγαθά της περιοχής και ο 

τρόπος αξιοποίησής τους). 

 

3.3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Για να απαντηθούν οι απαιτήσεις της έρευνας πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

� αναζήτηση σε βιβλιογραφικές πηγές 

Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση σε βιβλιογραφικές πηγές για να είναι εφικτή η 

υποστήριξη της εξέλιξης α) των ορεινών περιοχών, β) των πολιτικών στήριξης και γ) 

των εκτατικών συστηµάτων παραγωγής ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους 
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και ως προς τις σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα συστήµατα του ίδιου χώρου. Οι 

αναζητήσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν  

◊  σε επίπεδο χώρας δεδοµένου ότι η έρευνα πραγµατοποιείται στην Ελλάδα,  

◊  σε επίπεδο Μεσογείου, δεδοµένου ότι οι κοινωνίες και τα παραγωγικά 

συστήµατα των µεσογειακών χωρών διακατέχονται από τις ίδιες αρχές,  

◊  σε επίπεδο Ευρώπης δεδοµένου ότι οι οικονοµίες των χωρών της ευρωπαϊκών 

χωρών διέπονται από τις ίδιες πολιτικές και µορφές αγορών. 

� Αναζήτηση πληροφοριών σε στατιστικές πηγές 

Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση στοιχείων σε στατιστικές πηγές για να είναι δυνατή η 

αποτύπωση της φυσιογνωµίας της περιοχής σε σχέση µε τα υπερκείµενα επίπεδα 

(∆ήµος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Χώρα). Αξιοποιήθηκαν πηγές όπως α) 

η ΕΛΣΤΑΤ για την άντληση στοιχείων µέσα από τις απογραφές πληθυσµού, 

απογραφές γεωργίας- κτηνοτροφίας και β) το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκµεταλλεύσεων (εκτενή παρουσίαση των πηγών γίνεται στην παράγραφο 3.3.2). 

Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση στοιχείων σε διαφορετικές πηγές διότι η έρευνα 

πραγµατοποιείται σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων, επίπεδο στο οποίο είναι 

ελάχιστες οι έγκυρες πληροφορίες. Ένα διακύβευµα της έρευνας αποτέλεσε και η 

αποσαφήνιση των πηγών που πρέπει να αξιοποιούνται σε αυτό το επίπεδο 

� Αξιοποίηση προηγούµενων ερευνών και βάσεων δεδοµένων 

Αναζητήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πλήθος ερευνών που αφορούν τον αγροτικό χώρο, 

την κτηνοτροφία ως δραστηριότητα και την γεωργική δραστηριότητα στο χώρο. 

Ιδιαίτερα αξιοποιήθηκε η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε επιστηµονική ευθύνη 

του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου και αφορούσε την «Μελέτη – Έρευνα Χωρικός 

διαχωρισµός της γεωργίας ανάλογα µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και 

επαναπροσδιορισµός του προβληµατικού γεωργικού χώρου µε έµφαση στις ορεινές, 

παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές». Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο σύνολο 

της χώρας και από την οποία αξιοποιήθηκε τόσο η µεθοδολογία επεξεργασίας των 

δεδοµένων, η Βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε αλλά και τα στοιχεία που 

αντιστοιχούν στην περιοχή έρευνας της συγκεκριµένης έρευνας. 

� Πραγµατοποίηση επιτόπιας έρευνας 

Πραγµατοποιήθηκε προέρευνα και έρευνα πεδίου η διάρκεια της οποίας ήταν 

ιδιαίτερα µεγάλη λόγω αντικειµενικών δυσκολιών του ερευνητή (έλλειψη χρόνου και 
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κυρίως οικονοµικών πόρων) αλλά και του ιδιαίτερα µεγάλου πληθυσµού αναφοράς 

(1.188 εκµεταλλεύσεις οι οποίες έχουν έδρα σε 18 κοινότητες) 

◊  κατά την προέρευνα πραγµατοποιήθηκ αναγνώριση τοπίου από τον ερευνητή 

και συζητήσεις µε κατοίκους της περιοχής στοχεύοντας στην αποτύπωση του 

χώρου από τους ίδιους τους κατοίκους 

◊  κατά την πρώτη έρευνα πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις µε παραγωγούς της 

περιοχής και φορείς (γραµµατείς των κοινοτήτων) στοχεύοντας στην 

καταγραφή –αποτύπωση (πως αντιλαµβάνονται) από τους ίδιους του 

παραγωγικού συστήµατος της περιοχής τους 

◊  κατά την δεύτερη έρευνα: αναζητήθηκαν συστηµατικά συµπληρωµατικά 

ποιοτικά στοιχεία. Ο ερευνητής σε συνεργασία µε τους τοπικούς γραµµατείς 

αναζήτησε επιπλέον πληροφορίες σε επίπεδο εκµετάλλευσης όσον αφορά (α) 

τον αριθµό και την ηλικία του αρχηγού εκµετάλλευσης και των µελών της, (β) 

την απασχόληση –επάγγελµα των µελών ενός νοικοκυριού και (γ) την 

συνεργασία των εκµεταλλεύσεων 

� αξιοποιήθηκε η Βάση ∆εδοµένων από την προαναφερθείσα έρευνα η οποία 

βασίστηκε στη χρήση ιεραρχικής µεθόδου και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε 

συστηµατική ανάλυση µε τυπολογία χρησιµοποιώντας τη µεθόδο Bertin (Bertin J., 

1977). Οι αναλύσεις αυτές συνέβαλαν στην τυπολογία των εκµεταλλεύσεων και 

στην οµαδοποίησή τους σε νοικοκυριά καθώς και στην τυπολόγηση του 

κτηνοτροφικού συστήµατος. 

Στις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν αξιοποιήθηκαν απλές παράµετροι αλλά και 

σύνθετοι oι οποίες δηµιουργήθηκαν από τον ερευνητή (περιγράφονται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 6). ∆ιαδικασία αρκετά επίπονη και χρονοβόρα εξαιτίας του µεγάλου 

αριθµού του πληθυσµού αναφοράς ειδικά επειδή η ίδια η µέθοδος βασίζεται σε 

οπτική παρατήρηση και παρέµβαση του ερευνητή (δεν υπήρχε λογισµικό για 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία) στην οµαδοποίηση (συστηµατική οπτική 

διαδικασία ιεραρχικής ταξινόµησης). Από το πλήθος των πληροφοριών που ήταν 

απαραίτητες για το «χτίσιµο» των τυπολογιών αλλά και των ερωτηµάτων που 

προέκυπταν κατά την πορεία της έρευνας κρίθηκε απαραίτητο από τον ερευνητή, η 

παρουσίαση των διαδικασιών τυπολόγησης να περιγραφούν στα αντίστοιχα 

κεφάλαια (κεφάλαιο 6, κεφάλαιο 7) 
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3.3.2 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ: ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

Η συλλογή των δεδοµένων και η επιβεβαίωσή τους στο πεδίο έρευνας 

πραγµατοποιήθηκε την περίοδο από 2002 έως 2005. Στην περιοχή έρευνα, σύµφωνα µε 

το ΜΑΑΕ, είναι καταχωρηµένες 1.188 εγγραφές (εκµεταλλεύσεις ως ιδιοκτησίες), οι 

οποίες αποτέλεσαν τον αρχικό πληθυσµό αναφοράς και σε αυτόν πραγµατοποιήθηκαν 

οι όποιες αναζητήσεις και επιπλέον πληροφορίες.  

∆εδοµένου ότι η απογραφή του ΜΑΑΕ πραγµατοποιήθηκε το 1997 και η έρευνα πεδίου 

ολοκληρώθηκε το 2005, διαπιστώθηκε ότι αρκετές από τις µονάδες έχουν παύσει να 

λειτουργούν, διότι είτε ο αρχηγός έχει πεθάνει και δεν υπήρχε διάδοχος για να την 

αναλάβει, οπότε αυτή εξαφανίσθηκε, είτε η οικογένεια, η οποία την αντιπροσωπεύει, 

έχει µετακινηθεί σε κάποιο αστικό κέντρο και έπαψε να ασκεί την αγροτική 

δραστηριότητα. Οπότε θεωρούµε ότι ο πληθυσµός αναφοράς ανέρχεται πλέον σε 1.064 

παραγωγικές µονάδες. 

Χρησιµοποιώντας το ΜΑΑΕ και τη βάση δεδοµένων του ως βασικές πηγές 

πληροφόρησης και ανάλυσης, έγιναν επεξεργασίες των δεδοµένων. Η ερευνητική 

διαδικασία προχώρησε και εµπλούτισε τις διαθέσιµες πληροφορίες µε δεδοµένα από τις 

επιτόπιες έρευνες, οι οποίες είχαν ως στόχο: 

� η προέρευνα : την καταγραφή των τάσεων των παραγωγών, 

� οι επιτόπιες έρευνες: τον προσδιορισµό του παραγωγικού συστήµατος της 

περιοχής και των συνιστωσών, που επιδρούν στην οργάνωση και τη λειτουργία 

του. 

∆εδοµένου ότι η µελέτη του παραγωγικού συστήµατος της περιοχής ερευνάται 

εµπειρικά σε µεγάλη έκταση (επίπεδο παραγωγικής µονάδας), ο σχεδιασµός της 

έρευνας παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ειδικά αν λάβουµε υπόψη την ευρύτητα του 

πεδίου ανάλυσης, την πολυπλοκότητα των ποσοτικών και ποιοτικών του διαστάσεων, 

του διαθέσιµου χρονικού διαστήµατος, την υλοποίηση της έρευνας από τον ερευνητή 

και την έλλειψη διαθέσιµης χρηµατοδότησης (Κοτζαµάνης Β., 1998). 

Η προ-έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο από τέλος Ιουλίου µέχρι µέσα Αυγούστου του 

2002 και αφορούσε τους 7 από τους 18 οικισµούς της περιοχής µελέτης. Στόχευε στη 

διαπίστωση των τάσεων και την σκιαγράφηση µιας σαφούς εικόνας του πεδίου έρευνας 

στηριζοµένης σε ποιοτικά στοιχεία και µαρτυρίες παραγωγών για την κτηνοτροφία ως 

οικονοµική δραστηριότητα και ως τρόπο διαχείρισης ενός χώρου. Η προέρευνα 

βασίστηκε στην ανάγνωση του τοπίου της περιοχής έρευνας και σε συζητήσεις µε 
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κατοίκους της περιοχής. Ο στόχος αυτής της προέρευνας ήταν η αποτύπωση της 

αντίληψης των ίδιων των κατοίκων (ποιοτικά στοιχεία) για το χώρο στον οποίο 

δραστηριοποιούνται και κατοικούν. Εντοπίστηκαν µε αυτό τον τρόπο προβλήµατα, 

ιδιοµορφίες επιτρέποντας βαθύτερη ανάλυση του εξεταζόµενου χώρου. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου σε δύο επίπεδο: συζητήσεις µε 

παραγωγούς, που είχαν ως στόχο τη συλλογή δεδοµένων που αφορούσαν τη διάρθρωση 

της παραγωγικής µονάδας τους, τη λειτουργία της, τις στρατηγικές του παραγωγού και 

τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτές. Συζητήσεις µε φορείς (τοπικές κοινότητες) για 

τη συλλογή στοιχείων, που αφορούσαν δεδοµένα του συνόλου του οικισµού, και 

εφαρµόστηκε σε όλες τις τοπικές κοινότητες της περιοχής έρευνας. 

Ακολούθησε αναγωγή των εγγραφών του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 

Εκµεταλλεύσεων σε επίπεδο οικισµού µε τη βοήθεια σύγκρισης των ονοµατεπωνύµων 

των ιδιοκτητών, όπως αυτοί ήταν καταγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ µε τα ονοµατεπώνυµα 

των παραγωγών στην περιοχή, διαδικασία που πραγµατοποιήθηκε µε την ενεργό 

συνεργασία-συµβολή των γραµµατέων των τοπικών κοινοτήτων του πεδίου έρευνας. Η 

διαδικασία αυτή ήταν αρκετά επίπονη και χρονοβόρα, δεδοµένου ότι οι έδρες των 

εκµεταλλεύσεων είχαν δηλωθεί µε βάση τα τότε διοικητικά διαµερίσµατα (περίοδος 

καταγραφής 1997). Στην πρώτη αυτή προσπάθεια (καλοκαίρι 2001- καλοκαίρι 2002) 

βρέθηκαν οι εκµεταλλεύσεις, των οποίων οι αρχηγοί ήταν µόνιµοι κάτοικοι των 

εξεταζόµενων οικισµών, αλλά δηµιουργήθηκαν κάποια κενά, δεδοµένου ότι δεν 

καλύφθηκαν οι ιδιοκτησίες, των οποίων οι αρχηγοί δεν ήταν µόνιµοι κάτοικοι των 

οικισµών. Εκτιµήθηκε αναγκαία η διεξαγωγή δεύτερης επιτόπιας καταγραφής 

(καλοκαίρι 2004- καλοκαίρι 2005) στους οικισµούς για τον εντοπισµό της έδρας 

διαµονής των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων, που δεν βρέθηκαν µε την πρώτη 

σύγκριση. 

Η στατιστική διαδικασία ανάλυσης των διαθέσιµων επίσηµων δεδοµένων κατέδειξε την 

ανάγκη αναζήτησης πληροφοριών που αφορούσαν : α) τη συνεργασία µεταξύ των 

παραγωγικών µονάδων και την σχέση των αρχηγών των παραγωγικών µονάδων που 

συνεργάζονται (πχ συγγενική) και β) τα µέλη της οικογένειας της κάθε µονάδας 

(ηλικία, επάγγελµα, δραστηριότητα, φύλο, κλπ) και τη θέση τους στην παραγωγική 

µονάδα. Κατά τη διεξαγωγή της πρώτης και της δεύτερης καταγραφής σε επίπεδο 

παραγωγικής µονάδας συλλέχθηκαν επίσης στοιχεία, όπως α) αριθµός, φύλο και ηλικία 

αρχηγού και µελών της παραγωγικής µονάδας, β) απασχόληση-επάγγελµα, κύρια και 
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δευτερεύουσα, των µελών, καθώς και γ) στοιχεία που αφορούν τη συνεργασία µεταξύ 

των παραγωγικών µονάδων. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν συνέβαλαν στην 

αποτύπωση της πραγµατικότητας του πεδίου έρευνας και στη διερεύνηση της 

διαµόρφωσης και λειτουργίας των συστηµάτων παραγωγής στους οικισµούς του πεδίου 

έρευνας. 

Με αυτές τις διαδικασίες διαµορφώθηκε ο τελικός αριθµός των εκµεταλλεύσεων για 

κάθε οικισµό, ο οποίος αποτέλεσε και τον πληθυσµό αναφοράς για την περιοχή (1.064 

εκµεταλλεύσεις). Με αυτό τον τρόπο διαµορφώθηκε η συνολική εικόνα για κάθε 

οικισµό, όσον αφορά τις συνολικές καλλιεργούµενες εκτάσεις και τον αριθµό ζώων ανά 

κατηγορία, αλλά και αρκετούς δείκτες απόδοσης των εκµεταλλεύσεων, απασχόληση-

δραστηριότητα αρχηγού και µελών της οικογένειας, παραγωγικά –οικονοµικά δεδοµένα. 

Για την τυπολόγηση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που δραστηριοποιούνται στη 

περιοχή έρευνας, και των αγροτικών νοικοκυριών, στα οποία αντιστοιχούν για τη 

διαµόρφωση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος, αξιοποιήθηκε η µέθοδος BERTIN, 

(συστηµατική οπτική διαδικασία ιεραρχικής ταξινόµησης) µια µέθοδος εργαλείο 

εργασίας και έρευνας, συγχρόνως που µπορεί να εφαρµοστεί και σε περιπτώσεις που ο 

πληθυσµός αναφοράς είναι πολύ µεγάλος, όπως αυτός της παρούσας έρευνας, και 

πρέπει να συσχετιστεί µε πληθώρα µεταβλητών. 

Ο χαρακτηρισµός του παραγωγικού συστήµατος, που τέθηκε σε εφαρµογή από τους 

τοπικούς αγρότες, έγινε για να χρησιµοποιηθεί ως κύριο εργαλείο για τη συστηµατική 

ανάλυση, ώστε να προκύψει η τυπολογία των παραγωγικών συστηµάτων.  

Η τυπολογία αυτή επιδιώκει να καταδείξει α) τη θέση των εκµεταλλεύσεων στο τοπικό 

παραγωγικό σύστηµα ανάλογα µε το µέγεθός τους, τη δραστηριότητά τους και τη 

δυνατότητα επιβίωσή (vivabilté) τους (Landais E., 1997) και β) τη σηµαντικότητα της 

ύπαρξης ποικίλων µορφών εκµεταλλεύσεων στην άρθρωση και διατήρηση του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος. 

 

3.3.3. ΠΗΓΕΣ  

Η έρευνα διεξήχθη σε επίπεδο οικισµού, διότι σε αυτό το επίπεδο έχουµε την καλύτερη 

αποτύπωση της τοπικής πραγµατικότητας, παρόλο που η διαθεσιµότητα επίσηµων 

στοιχείων την καθιστά προβληµατική. Στην άρση της προβληµατικότητας αυτής 

συνέβαλε η επιτόπια έρευνα µε την επικαιροποίηση των επίσηµων στοιχείων. 
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3.3.3.1. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Η αποτύπωση της κατάστασης της επιλεγµένης περιοχής έρευνας βασίστηκε σε 

δεδοµένα που παρουσιάζονται θεµατικά στη συνέχεια: 

α) ∆ηµογραφικά δεδοµένα, πληθυσµός, απασχόληση 

Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για να συλλεχθούν τα δεδοµένα που αφορούν τον 

τοπικό πληθυσµό είναι:  

i) απογραφές πληθυσµού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ειδικότερα οι πληθυσµιακές εξελίξεις 

1991- 2001 σε επίπεδο οικισµού (πραγµατικός πληθυσµός 91-01 και µόνιµος 

πληθυσµός 1991 –2001) 

ii) δηµογραφικά χαρακτηριστικά, νοικοκυριά κλπ σε επίπεδο οικισµού: απογραφές 

πληθυσµού, απογραφές γεωργίας για τα ζητήµατα της απασχόλησης. 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται µε βάση τις παραπάνω πηγές παρουσιάζουν σηµαντικά 

προβλήµατα, τα οποία είναι πιο έντονα για τους µικρούς και ορεινούς οικισµούς. Τα 

προβλήµατα αφορούν ζήτηµα αξιοπιστίας των δεδοµένων, διότι την ηµέρα της 

απογραφής γίνεται µαζική µετακίνηση πληθυσµού (για διάφορους λόγους, κυρίως 

οικονοµικούς), ο οποίος απογράφεται στο χώρο καταγωγής παρ’ ότι διαµένει µόνιµα 

αλλού και κυρίως σε µεγάλα αστικά κέντρα. ∆εδοµένου ότι οι πηγές αυτές αποτελούν 

τη µοναδική επίσηµη πηγή, η οποία επιτρέπει µια συστηµατική διαχρονική ανάλυση 

(Κακλαµάνη Τ., Ντυκέν ΜΝ., 2000), δεν είναι δυνατό παρά να χρησιµοποιηθεί.  

Επίσης, αν γίνει δεκτό ότι υπάρχει στη µικρή κλίµακα (οικισµός) στατιστικό σφάλµα, 

είναι δυνατό να γίνει η υπόθεση ότι σε µια σχετικά ενιαία ορεινή περιοχή το σφάλµα 

τείνει να είναι της ίδιας τάξης (το επίπεδο σφάλµατος) µεταξύ των διαφόρων οικισµών, 

γεγονός που επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση µέσα στην περιοχή έρευνας (Γούσιος ∆., 

1999γ). Η περιορισµένη χρηστική αξία των στοιχείων οδηγεί στην εξέταση µόνο των 

δεικτών γενικού χαρακτηρισµού των φαινοµένων, που διέπουν την εξέλιξη ενός 

πληθυσµού και είναι δυνατό να υπολογιστούν.  

Για την εξέταση του µεγέθους και της διαχρονικής εξέλιξης των δηµογραφικών και 

παραγωγικών δεδοµένων της περιοχής χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία των τελευταίων 

απογραφών. ∆εδοµένου ότι το φαινόµενο αναζήτησης συµπληρωµατικών εισοδηµάτων 

εµφανίζεται µε αυξανόµενη συχνότητα, η πολυαπασχόληση θεωρείται σηµαντικό 

κριτήριο, ειδικά για τα αγροτικά νοικοκυριά. Για το λόγο αυτό έγινε χρήση σχετικών 

δεδοµένων που προκύπτουν από την Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 2001. 

Επισηµαίνεται όµως ότι, στον βαθµό που η συγκεκριµένη απογραφή αφορά 
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αποκλειστικά τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, προκύπτει σφάλµα υπο-εκτίµησης του 

φαινοµένου της πολύ-απασχόλησης. Ωστόσο δεδοµένου του αυξηµένου ειδικού βάρους 

του πρωτογενούς τοµέα στις ορεινές περιοχές τα δεδοµένα αποτυπώνουν την 

πραγµατική τάση, οπότε η χρήση τους κρίθηκε ικανοποιητική. 

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η υλοποίηση επιτόπιας έρευνας στην περιοχή µελέτης που 

θα επιλεγεί, ώστε τόσο τα διαθέσιµα δευτερογενή δεδοµένα να επικυρωθούν όσο και να 

αντλήσουµε δεδοµένα που δεν υπάρχουν σε επίσηµες πηγές. 

 

β). Πρωτογενής τοµέας, αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για να συλλεχθούν τα δεδοµένα που αφορούν τον 

τοπικό πληθυσµό είναι:  

i) απογραφές γεωργίας –κτηνοτροφίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1981, 1991 και 2001 και 

ειδικότερα σε επίπεδο οικισµού, 

ii) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997. 

Από τις πηγές που αναφέρθηκαν συλλέχθηκαν δεδοµένα που αφορούν την ανάλυση της 

αγροτικής οικονοµίας και την καταγραφή της οικογενειακής απασχόλησης. Τα 

δεδοµένα αφορούν το επίπεδο οικισµού και περιγράφουν µε τη µεγαλύτερη 

λεπτοµέρεια τον οικονοµικό ιστό, τις ιδιαιτερότητες, το παραγωγικό σύστηµα και τις 

ανάγκες για απασχόληση. 

Με τον συνδυασµό των δεδοµένων των δύο πηγών δύναται να αποτυπωθεί ο 

παραγωγικός ιστός της περιοχής έρευνας, αλλά λόγω της διαφορετικότητας των πηγών 

(τόσο χρονική όσο και ποιοτική) αποδείχθηκε αναγκαία η υλοποίηση επιτόπιας έρευνας 

προς παραγωγούς αλλά και φορείς, ώστε να επικυρωθούν τα διαθέσιµα δεδοµένα από 

επίσηµες πηγές και να αποτυπωθεί η πραγµατική κατάσταση. 

 

γ). Υπόλοιποι τοµείς της οικονοµίας: δραστηριότητα –απασχόληση 

Η πραγµατική κατάσταση των οικονοµικών δραστηριοτήτων που υφίστανται στην 

περιοχή έρευνας είναι δυνατό να διαπιστωθεί µόνο µέσα από επιτόπια έρευνα, 

δεδοµένου ότι τα στοιχεία που παρέχονται σε επίπεδο νοµού είναι πολύ περιορισµένα 

και ασαφή (η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δίδει ορισµένα στοιχεία για την απασχόληση ανά οικονοµικό 

τοµέα, τα τοπικά Επιµελητήρια δίδουν ορισµένες αλλά «προβληµατικές» πληροφορίες 

ως προς τις επιχειρήσεις στο δευτερογενή τοµέα) και φυσικά δεν αποτυπώνουν την 

κατάσταση σε τοπικό επίπεδο (τοπική κοινότητα). 
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Η επιτόπια έρευνα καθιστά δυνατή την πλήρη καταγραφή των υφιστάµενων 

επιχειρήσεων και τη χαρτογραφική απεικόνισή τους. 

 

Συνοπτικά οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την αναζήτηση δεδοµένων ώστε να γίνει 

αποτελεσµατική και κατατοπιστική η ανάλυση της περιοχής και η παρουσίαση της 

αγροτικής της οικονοµίας είναι: 

• Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Απογραφές Πληθυσµού και Απογραφή 

της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, 

• Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Υπουργείου Γεωργίας 

(MAAE), το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 1997, 

• Η Επιτόπια Έρευνα. 

 

3.3.3.2.  ΠΗΓΕΣ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΗΓΩΝ 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αναλυτική αναφορά σε κάθε µια από τις παραπάνω 

πηγές µε στόχο την αιτιολόγηση της χρήσης τους και τον προσδιορισµό των στοιχείων 

που χρησιµοποιήθηκαν ακριβώς. 

α). ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Τα στοιχεία που παρέχει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιµοποιήθηκαν, διότι είναι η µοναδική 

επίσηµη πηγή, της οποίας τα στοιχεία παρουσιάζουν µια διαχρονικότητα και είναι 

δυνατή η παρακολούθηση της διαφοροποίησης της οικονοµικής και δηµογραφικής 

κατάστασης σε µια περιοχή µέσα στο χρόνο.  

Τα διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο οικισµού που χρησιµοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως 

το σύνολο του πληθυσµού, τις ηλικιακές οµάδες και το φύλο ανά οικισµό. Επιπλέον 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τις απογραφές γεωργίας – κτηνοτροφίας, καθώς και τις 

απογραφές που αφορούν στοιχεία χρήσεων γης, κατηγορίες καλλιεργειών και ζωικού 

κεφαλαίου. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από τις επίσηµες 

απογραφές της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις χρονολογίες 1981, 1991 και 2001. 

 

β). Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Γούσιος ∆., 1999γ) 

Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) πραγµατοποιήθηκε 

από το Υπουργείο Γεωργίας το 1997 ως µια προσπάθεια καταγραφής του αγροτικού 

πληθυσµού και της αγροτικής εκµετάλλευσης στη χώρα. Αποτελεί µια από τις σχετικά 

πρόσφατες πηγές πληροφοριών για την πληθυσµιακή και οικονοµική κατάσταση σε 
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επίπεδο οικισµών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων και παρ’ όλες τις αδυναµίες του 

(Μωϋσίδης Α., 1998) προσφέρει σηµαντικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Οι λόγοι 

για τους οποίους επιλέχθηκε η χρησιµοποίηση του ΜΑΕΕ είναι οι ακόλουθοι: 

• η καταγραφή, παρόλο που είναι πλέον του 1997, θεωρείται άκρως ενδιαφέρουσα 

δεδοµένου ότι είναι και η µοναδική τόσο πλούσια σε πληροφορίες σε τέτοια κλίµακα 

(τοπική κοινότητα) και σε τέτοια έκταση (σχεδόν καθολική),  

• τα στοιχεία, που διαθέτει, δίνονται σε επίπεδο εκµετάλλευσης σε αντίθεση µε την 

Απογραφή της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που δίνονται σε επίπεδο ΟΤΑ, γεγονός 

που δεν ευνοεί την ανάλυση σε επίπεδο οικισµού, και κυρίως δεν επιτρέπει την 

ανάδειξη της δοµής των αγροτικών παραγωγικών συστηµάτων. Η ανάλυση στην 

κλίµακα του ΟΤΑ οδηγεί αποκλειστικά στην ανάλυση της µέσης εκµετάλλευσης, 

• η µη αναµενόµενη απόδοση της επιτόπιας έρευνας όσον αφορά την διάρθρωση των 

εκµεταλλεύσεων, δηλαδή η µη σωστή πληροφόρηση και καταγραφή των στοιχείων 

που αφορούν τις εκµεταλλεύσεις, εξαιτίας της καχυποψίας των κατοίκων της 

περιοχής, 

• τέλος ως βάση δεδοµένων µε το σύνολο των πληροφοριών ανά αγροτική 

εκµετάλλευση δηµιουργήθηκε από επιστηµονική οµάδα του Εργαστηρίου Αγροτικού 

Χώρου το 1999 στο πλαίσιο ερευνητικού προγράµµατος το οποίο χρηµατοδοτήθηκε 

από το Υπουργείο Γεωργίας («Χωρικός διαχωρισµός της γεωργίας ανάλογα µε την 

οικονοµική αποτελεσµατικότητα και επαναπροσδιορισµός του προβληµατικού 

γεωργικού χώρου µε έµφαση στις ορεινές, παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές»).  

Το πρόβληµα που παρουσιάζει αυτή η πηγή δεδοµένων αφορά το γεγονός ότι οι 

εγγραφές αφορούν ιδιοκτησίες και όχι παραγωγικές µονάδες
53

. Σε µια συστηµική 

προσέγγιση δεν µπορεί να απαντήσει η έννοια της ιδιοκτησίας, αλλά η έννοια της 

παραγωγικής µονάδας είτε αυτή είναι απλής µορφής : αγροτική εκµετάλλευση, είτε 

σύνθετης µορφής : αγροτικό νοικοκυριό. Για το λόγο αυτό οι πληροφορίες που παρέχει 

το ΜΑΑΕ αποτελούν µια βάση, η οποία όµως απαιτεί επικύρωση και επεξεργασία, 

γεγονός που οδήγησε στην αναγκαιότητα διεξαγωγής επιτόπιας έρευνας, η οποία θα 

                                                
53

 Μια παραγωγική µονάδα µπορεί να είναι µια αγροτική εκµετάλλευση ή ένα αγροτικό 

νοικοκυριό το οποίο αποτελείται από περισσότερες της µιας εκµεταλλεύσεις. Οι αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις µπορεί µε βάση το δυναµικό τους να µην θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες 

µονάδες και να διαθέτουν πολυπληθή προσωπικό (υπο-ασχολούµενο) ενώ αντίθετα ένα 

νοικοκυριό δύναται να θεωρείται βιώσιµο πάλι όµως εξετάζοντας τα δοµικά του στοιχεία : 

παραγωγικές µονάδες που ενσωµατώνει και δυναµικό που διαθέτει. (Γούσιος ∆.,2000α) 
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Σχήµα 3-10.: Μέθοδος ∆ηµιουργίας θεµατικών χαρτών 

Ιωάννης Φαρασλής, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου ΠΘ 

συµβάλλει στην αποτύπωση των πραγµατικά δραστηριοποιούµενων εκµεταλλεύσεων 

στην περιοχή.  

 

γ). Επιτόπια Έρευνα 

Η αναγκαιότητα της επιτόπιας έρευνας προκύπτει από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

α) η αξιοπιστία των απογραφικών δεδοµένων µειώνεται, όταν γίνεται αναφορά σε 

µικρή γεωγραφική κλίµακα, ενώ σε µέσο και µακρο-επίπεδο αµβλύνεται το σφάλµα 

στις διαπιστούµενες τάσεις,  

β) η απόκλιση µεταξύ πραγµατικού και απογραφέντος πληθυσµού είναι απροσδιόριστη, 

γ) η αποτύπωση των παραγωγικών µονάδων απαιτεί πληροφορίες, που µόνο τοπικά 

µπορούν να αντληθούν. 

Η επιτόπια έρευνα αποτέλεσε µια προσπάθεια επικύρωσης των δεδοµένων, που 

συλλέχθηκαν από επίσηµες πηγές (όπως ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΜΑΑΕ) σε επίπεδο οικισµού και 

εµπλουτίστηκαν µε στοιχεία που δεν είναι καταχωρηµένα σε αυτές. Τα δεδοµένα, που 

συλλέχθηκαν µε βάση την επιτόπια έρευνα αφορούν το µόνιµο πληθυσµό και την 

παραγωγική διάρθρωση των παραγωγικών µονάδων, που ζουν και δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή. Τέλος αναζητήθηκαν δεδοµένα ικανά να συµβάλλουν στη διεξαγωγή 

συµπερασµάτων για την κοινωνική, οικονοµική και επαγγελµατική διαστρωµάτωση του 

πληθυσµού της περιοχής, δεδοµένα που δεν προκύπτουν από καµία επίσηµη πηγή. 

 

δ). ψηφιακά υπόβαθρα 

∆ηµιουργήθηκαν ψηφιακές χαρτοσυνθέσεις (χάρτες), οι οποίες αναπαριστούν 

διαφορετικά χωρικά 

φαινόµενα, αξιοποιώντας 

πρωτογενείς χωρικές 

(δορυφορικά δεδοµένα, 

διανυσµατική 

πληροφορία) και 

περιγραφικές 

πληροφορίες. Για την 

καταγραφή όλων των 

παραπάνω πληροφοριών 

και την δυνατότητα 

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

2. ΠΗΓΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ Γ.Σ.Π. 

∆ορυφορικές Εικόνες 

µεσαίας ευκρίνειας 

(Landsat ΤΜ) 

∆ιοικητικά όρια, Οδικό ∆ίκτυο, 

Υδρογραφικό ∆ίκτυο, 

Υψοµετρικές καµπύλες –

Ανάγλυφο Χρήσεις γης,  κ.α 

Περιγραφικές 

Πληροφορίες: Αριθµός 

εκµεταλλεύσεων κ.α. 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

5. ΕΞΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :Θεµατικοί Χάρτες -Αναφορές 
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Σχήµα 3-11.: Περιοχή µελέτης από 

Landsat TM 

Ιωάννης Φαρασλής, Εργαστήριο 

Αγροτικού Χώρου ΠΘ 

προβολής τους στον χώρο, δηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων σε ένα γεωγραφικό 

σύστηµα πληροφοριών (Γ.Σ.Π), το οποίο συµβάλει στην επεξεργασία και ανάλυση 

µεγάλου όγκου δεδοµένων από ετερόκλητες πηγές (Σχήµα 3-10.).  

 Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην περιοχή µελέτης ήταν: 

� ∆εδοµένα σε µορφή κανάβου (Raster): LANDSAT ΤΜ: Πρόκειται για δορυφορική 

εικόνα µε µεσαία χωρική διακριτική ικανότητα. O συγκεκριµένος δορυφόρος 

περιλαµβάνει την πολυφασµατική και την 

παγχρωµατική εικόνα
54

. Οι  εικόνες 

διατέθηκαν από την  αρχειοθήκη του 

Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του 

Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η 

επεξεργασία των παραπάνω δορυφορικών 

δεδοµένων, µε την εφαρµογή των κατάλληλων 

τεχνικών (γεωµετρική διόρθωση, χρωµατική 

σύνθεση), οδήγησε στην απεικόνιση των 

διαφορετικών καλύψεων γης (δασοκάλυψη, 

άγονες εκτάσεις, κ.α. ).  

Στο σχήµα 3-11. απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή µελέτης. Χρησιµοποιώντας 

τεχνικές ψευδοχρωµατικής σύνθεσης των φασµατικών καναλιών του δορυφόρου 

Landsat TM εντοπίζονται, µε πράσινο χρώµα, οι περιοχές µε υψηλή παρουσία 

βλάστησης.  

� ∆εδοµένα σε διανυσµατική µορφή (Vector)Q Κρίθηκε σκόπιµο να αναζητηθούν 

ή/και να δηµιουργηθούν µια σειρά από διανυσµατικά δεδοµένα όπως : ∆ιοικητικά 

όρια σε επίπεδο ∆ήµου, ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων και Περιφερειακών Ενοτήτων, 

Οδικό δίκτυο, Υδρογραφικό δίκτυο, Όρια οικισµών, Ταξινόµηση κάλυψης γης από 

το πρόγραµµα CORINE (ηµεροµηνία 2000) της Ε.Ε., Υψοµετρικές καµπύλες 

(Ισοϋψείς ) 

                                                
54

 Πολυφασµατική εικόνα: Έχει διαστάσεις µονάδας εδάφους - pixel, 900 τετραγωνικά µέτρα, 

και δυνατότητα καταγραφής της επιφάνειας σε διαφορετικά µήκη κύµατος παρέχοντας 7 

κανάλια. 

Παγχρωµατική εικόνα : Έχει ελάχιστη µονάδα (pixel) καταγραφής του εδάφους 225 

τετραγωνικά µέτρα και δυνατότητα καταγραφής στο ορατό µήκος κύµατος παρέχοντας ένα 

µόνο κανάλι ( ασπρόµαυρη εικόνα). 
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Ιδιαίτερη η υψοµετρική πληροφορία (υψοµετρικές καµπύλες µε ισοδιάσταση 20 

µέτρων για την περιοχή µελέτης) χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της 

υψοµετρίας της περιοχής. Παράλληλα, οι υψοµετρικές µεταβολές και οι κλίσεις των 

πρανών αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία περιγραφής του ανάγλυφου. 

� Περιγραφική Πληροφορία 

 H επιτόπια έρευνα και η διερεύνηση των επίσηµων πηγών οδήγησαν στην 

καταγραφή θεµατικών πληροφοριών σε επίπεδο δηµοτικών διαµερισµάτων στην 

περιοχή µελέτης. Πιο συγκεκριµένα καταγράφηκαν: α) δηµογραφικά στοιχεία: 

Μόνιµος πληθυσµός, συνολικός αριθµός νοικοκυριών, συνολικός αριθµός µελών 

κ.α., β) καλύψεις, χρήσεις γης: Βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις, καλλιεργούµενες 

εκτάσεις κ.α. και γ) στοιχεία παραγωγικού συστήµατος: Αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 

ζωικό κεφάλαιο κ.α. 

 

Ο συνδυασµός των παραπάνω χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών οδήγησε στη 

δηµιουργία θεµατικών χαρτών σε επίπεδο ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων που εµφανίζονται 

στα κεφάλαια που ακολουθούν, οι οποίοι κάνουν εµφανή την παρουσία και τη χωρική 

διασπορά των παραγωγικών συστηµάτων στο εσωτερικό του πεδίου έρευνας και 

καταδεικνύουν τις σχέσεις της περιοχής µε το εξωτερικό της περιβάλλον. 

 

3.3.3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Οι παραγωγικές µονάδες (αγροτικές εκµεταλλεύσεις) αποτελούν το βασικό στοιχείο για 

την αξιολόγηση της βιωσιµότητας του παραγωγικού συστήµατος και τη σκιαγράφιση 

της προοπτικής της περιοχής έρευνας στο πλαίσιο µιας συστηµικής ανάλυσης. Ως εκ 

τούτου κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη αφ’ενός πρόσφατων στοιχείων και αφ’ετέρου 

στοιχείων σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Η µοναδική διαθέσιµη πηγή ικανή να καλύψει 

και τις δύο προϋποθέσεις είναι το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ) διότι παρότι συµπληρώθηκε το 1997, παρέχει επίσηµη πληροφόρηση επίπεδο 

αγροτικής εκµετάλλευσης. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διαθέτει µεν δεδοµένα που αφορούν την 

γεωργία και την κτηνοτροφία πολύ πιο πρόσφατα (2001), τα οποία όµως δεν δίδονται 

σε επίπεδο εκµετάλλευσης (αφορούν επίπεδο τοπικής κοινότητας) γεγονός που δεν 

διευκολύνει την παρούσα ερευνητική διαδικασία. Τα δεδοµένα, που παρέχονται από το 

ΜΑΑΕ, αποτελούν τη βάση δεδοµένων, στην οποία στηρίχθηκε η ερευνητική εργασία, 
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RICA, : ∆ίκτυο γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης (∆ΓΛΠ). 
Το ∆ΓΛΠ βασίζεται σε ετήσια έρευνα 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και 
µπορεί να παρέχει πληροφόρηση για 
εκµεταλλεύσεις, που είναι εµπορικά 
προσανατολισµένες. ∆εδοµένου ότι 
στην πληροφόρηση µέσω του ∆ΓΛΠ 
ενσωµατώνονται –εκφράζονται 
αλλαγές, που συµβαίνουν ανά έτος, 
δεν είναι δυνατή η παρακολούθησή 
του λόγω της ανοµοιογένειας από 
έτος σε έτος (Fennell, 1999, σελ 
198), Το ∆ΓΛΠ αποτυπώνει την 
πραγµατικότητα στιγµιαία χρονικά για 
ένα δείγµα «εµπορικών» 
εκµεταλλεύσεων (Σπαθής Π., 1998) 

Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Μέτρησης (ΕΜΜ) 
αποτελεί ένα οικονοµικό δείκτη που έχει 
επινοήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως µέσο 
ταξινόµησης των εκµεταλλεύσεων, το οποίο 
«αποφεύγει τα προβλήµατα που σχετίζονται 
µε έδαφος διαφορετικής ποιότητας και 
έντασης χρήσης» (Hill 1991) 
Το Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ) είναι 
δείκτης της ποσότητας της αγροτικής 
δραστηριότητας, το µέγεθος του οποίου 
χαρακτηρίζει µια εκµετάλλευση ως εµπορική 
ή όχι. (Fennell 1999:168) 
Η ΕΜΜ ορίζεται ως µονάδα µέτρησης της 
εκµετάλλευσης και ισοδυναµεί µε το Τυπικό 
Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ) το οποίο για το 
έτος 1995 ισούται µε 1.200 ECUs. (Γούσιος 
∆., 1999γ) µε αυτό τον τρόπο ορίζεται το 
οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης. 
Οι εκµεταλλεύσεις µε βάση το οικονοµικό 
τους µέγεθος διακρίνονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες:  
� πάρα πολύ µικρή (< 2ΕΜΜ),  
� πολύ µικρή (2-4 ΕΜΜ),  
� µικρή (4-8 ΕΜΜ),  
� µεσαία (8-16 ΕΜΜ) και  

� µεγάλη (>=16 ΕΜΜ ) 

αλλά είναι αναγκαίος ο έλεγχος και η επικυροποίησή τους λόγω της ιδιαιτερότητας της 

παρούσας έρευνας και των προβληµάτων του ΜΑΑΕ µέσω επιτόπιας έρευνας. 

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί και µια πέµπτη πηγή δεδοµένων, η οποία δεν 

αξιοποιήθηκε, καθώς και να αιτιολογηθεί ο λόγος της µη αξιοποίησής της. Η πηγή αυτή 

αφορά το ∆ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης -RICA το οποίο,  

 αφ’ενός  

� παρέχει πληροφορίες που συµβάλλουν στην 

χωρική ανάλυση µιας περιοχής έρευνας  

� διαθέτει πρόσφατα δεδοµένα και διαχρονικά  

� διαθέτει δεδοµένα που ακολουθούν µια 

µεθοδολογική προσέγγιση κοινή για 

όλες τις χώρες της Ε.Ε, η οποία 

βασίζεται στην κατηγοριοποίηση των 

εκµεταλλεύσεων µε βάση του 

οικονοµικό τους µέγεθος (ΕΜΜ) 

 

 αφ’ετέρου  

� ο πληθυσµός αναφοράς του αφορά δείγµα και όχι σύνολο παραγωγικών 

µονάδων, γεγονός που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρά για να καταγράψει 

τάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών ενοτήτων,  

� δεν λαµβάνει υπόψη τις εκµεταλλεύσεις που παρουσιάζουν ΕΜΜ µικρότερο 

από 2. Το γεγονός αυτό για την περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί πρόβληµα, 

δεδοµένου ότι οι πολύ µικρές εκµεταλλεύσεις - µε λιγότερο από 2 ΕΜΜ- 

αντιπροσωπεύουν σε επίπεδο χώρας το 40% των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων. Σε ορεινές περιοχές, όπου η άσκηση της γεωργικής και 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας γίνεται µε ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω των γεω-

µορφολογικών συνθηκών της περιοχής και των υψηλών κλίσεων, και εποµένως 
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το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, είναι προφανές ότι σε αυτές τις περιοχές ένα 

τµήµα ή το σύνολο των εκµεταλλεύσεων θα είναι µικρού οικονοµικού µεγέθους. 

∆εδοµένης αυτής της κατάστασης δεν είναι λογική η απόρριψη των µικρών 

εκµεταλλεύσεων από το δείγµα, διότι έτσι δεν αντιπροσωπεύεται η πραγµατική 

κατάσταση και δυναµική της περιοχής.  

Εποµένως παρά το ότι το RICA προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία, ειδικά ως προς την 

οικονοµική ανάλυση των εκµεταλλεύσεων, η πηγή αυτή δεν κρίνεται κατάλληλη για 

την παρούσα ερευνητική διαδικασία, δεδοµένου ότι το ζητούµενο είναι η αποτύπωση 

της διερεύνησης της δυναµικής του παραγωγικού συστήµατος και της προοπτικής του. 

 

3.3.3.4. .…. ΑΡΑ 

…… η πλέον κατάλληλη βασική πηγή πληροφόρησης για την συγκεκριµένη 

ερευνητική διαδικασία αποτελεί το ΜΑΑΕ και πιο συγκεκριµένα η βάση δεδοµένων, 

που έχει δηµιουργηθεί µε τα στοιχεία του µητρώου αυτού. Εκτιµάται ότι το ΜΑΑΕ 

είναι το ικανό µεθοδολογικό εργαλείο για τον προσδιορισµό των τάσεων των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων σε µια περιοχή και τον προσδιορισµό των συστηµάτων 

παραγωγής που λειτουργούν εκεί και το βαθµό δυναµικότητας των παραγωγικών 

µονάδων. 

Το ΜΑΑΕ σε συνδυασµό µε την επιτόπια έρευνα θα συµβάλλει στην καταγραφή των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που πραγµατικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

έρευνας, και θα προσδιορίσει τις τάσεις, τα παραγωγικά συστήµατα που λειτουργούν 

και το βαθµό δυναµικότητας τους. Αξιοποιήθηκε λοιπόν βάση δεδοµένων σε λογισµικό 

SPSS µε στοιχεία του ΜΑΑΕ, που δηµιουργήθηκε από επιστηµονική οµάδα του 

Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου το 1999
55

, η οποία αφορούσε όλη τη χώρα, 

επιλέχθηκαν οι εγγραφές, που αφορούσαν τους οικισµούς της επιλεγµένης περιοχής 

έρευνας. Οι εγγραφές αυτές αποτέλεσαν τη βάση του πληθυσµού αναφοράς και στη 

συνέχεια µέσω των επιτόπιων ερευνών επικαιροποιήθηκαν, εµπλουτίστηκαν και 

αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του κεντρικού προβληµατισµού της εργασίας. 

 

                                                
55

 Η βάση ∆εδοµένων δηµιουργήθηκε σε επίπεδο χώρας από την επιστηµονική οµάδα του 

εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράµµατος 

χρηµατοδοτούµενου από Υπουργείο Γεωργίας («Χωρικός διαχωρισµός της γεωργίας 

ανάλογα µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και επαναπροσδιορισµός του 

προβληµατικού γεωργικού χώρου µε έµφαση στις ορεινές, παραµεθόριες και νησιωτικές 

περιοχές») 
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3.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Με βάση τον προβληµατισµό και τις υποθέσεις που τέθηκαν για διερεύνηση, 

επιλέχθηκε πεδίο έρευνας, το οποίο όφειλε να ικανοποιεί τα βασικά χαρακτηριστικά 

αντιπροσωπευτικότητας: 

� να είναι ορεινή περιοχή και, αν είναι εφικτό, αποµονωµένη 

� να διαθέτει εκτατικό κτηνοτροφικό παραγωγικό σύστηµα 

� να διαθέτει συλλογικά αγαθά : βοσκοτόπους, δάση, 

� να υπάρχει συλλογική διαχείριση των αγαθών αυτών 

� να έχει αποδυναµωθεί πληθυσµιακά λόγω της αγροτικής εξόδου αλλά να 

διατηρεί ένα βασικό πληθυσµιακό ιστό, 

� να ανήκει διοικητικά σε περισσότερους του ενός Νοµού και, αν είναι δυνατό, 

και περισσοτέρων της µιας Περιφέρειας. 
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Χάρτης 3-1.: Περιοχή έρευνας 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. Φαρασλής 
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Με βάση τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας που τέθηκαν επιλέχθηκε ως πεδίο 

έρευνας η περιοχή των πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων : Τετραφυλλίας (στην 

περιφερειακή ενότητα Άρτας), Αχελώου (στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας), 

Ασπροποτάµου και τις Κοινότητες Λιθοχωρίου και Γρανίτσας του ∆ήµου Απεραντίων 

(στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας).  

Η περιοχή επιλέχθηκε µε βάση την υπόθεση, ότι αντιπροσωπεύει τη µέση ορεινή 

περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας: 

� η επιλεγµένη περιοχή χωροθετείται στην οροσειρά Πίνδος, εκτείνεται σε τρεις 

διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (Άρτας, Καρδίτσας, Ευρυτανίας) και σε τρεις 

περιφέρειες (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας), 

� η περιοχή αποτελεί έναν συνεχές, οµοιογενή, ορεινό, µειονεκτικό και αποµονωµένο 

χώρο, τόσο µε βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την 

µειονεκτικότητα, όσο και µε βάση το χαρακτηρισµό που δίνει η Ε.Ε., όσον αφορά 

την αγροτικότητα. Η συγκεκριµένη περιοχή αποτελείται από 18 τοπικές κοινότητες, 

διασχίζεται από τον ποταµό Αχελώο και απλώνεται στην κοιλάδα του, 

� η περιοχή θεωρείται αγροτική δεδοµένου ότι υπόκεινται στα κριτήρια της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., εφόσον όλοι οι ΟΤΑ της περιοχής µελέτης έχουν πληθυσµό κάτω 

από 2.000 κατοίκους, 

� η περιοχή αποτελεί την µειονεκτική – ορεινή ενδοχώρα τριών περιφερειακών 

ενοτήτων. ∆ηλαδή ανήκει στην κατηγορία εκείνων των περιοχών, οι οποίες 

αποκαλούνται : 

o προβληµατικές περιοχές, όπου οι αναπτυξιακές προοπτικές και δυνατότητες δεν 

έχουν προβληθεί, αλλά ούτε εντάχθηκαν σε αναπτυξιακούς νόµους και τέλος 

δεν αποτέλεσαν χώρο µελέτης αναπτυξιακών µελετών, όπως Τοπικού 

Αναπτυξιακού Προγράµµατος (εκτός του ∆ήµου Αχελώου), 

o µε δεδοµένο τον ορισµό της Ε.Ε., όπως αυτός αναλύθηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο, η περιοχή θεωρείται µειονεκτική, εφόσον η µέση πυκνότητα 

πληθυσµού στην περιοχή ανέρχεται σε 10 κατοίκους/τ.χλµ., οπότε δεν ξεπερνά 

το όριο των 45 κατοίκων/ τ.χλµ. όπως τίθεται από την ΕΕ,  

o σύµφωνα µε τον κανονισµό 75/268/ΕΟΚ, η περιοχή παρουσιάζει προβληµατικό 

χαρακτήρα, δεδοµένου ότι το σύνολο των οικισµών ανήκει στις ορεινές 

περιοχές (κατηγορία Α) και στις µειονεκτικές περιοχές (κατηγορία Β), 
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Καρδίτσα Άρτα 

Καρπενήσι 

Σχήµα 3-12.: σχηµατική 

αποτύπωση της περιοχής 

µε βάση τη δραστηριότητά 

της 

� η περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως ορεινή αγροτική δεδοµένου ότι 

εκτείνεται από υψόµετρο 250µ έως 2200µ και η κύρια παραγωγική 

δραστηριότητα είναι η κτηνοτροφική – γεωργική (σχήµα 3-12.). Η µειονεξία της 

περιοχής συγκεντρώνεται στα εξής σηµεία: 

� αποµόνωση, το οποίο σηµαίνει αφ’ενός µη εύκολη πρόσβαση και αφ’ετέρου 

µη γειτνίαση µε αστικό κέντρο µικρού ή 

µεσαίου µεγέθους, 

� υποτυπώδης αξιοποίηση των φυσικών της 

πόρων, 

� στήριξη όλης της οικονοµίας στην κτηνοτροφία, 

� η περιοχή παρουσιάζει γεωγραφική συνέχεια, παρ’ 

όλο που βρίσκεται διοικητικά χωρισµένη τόσο σε 

επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων όσο και σε επίπεδο 

Περιφερειών. Η γεωγραφική συνέχεια 

συνοδευόµενη µε οµοιογενή χαρακτηριστικά 

(πληθυσµιακά, φυσικά, πολιτιστικά, οικονοµικά) δεν έχει ληφθεί υπόψη ως σήµερα, 

µε συνέπεια η µέχρι τώρα πορεία της κάθε υποπεριοχής να εξαρτάται από το 

πρόγραµµα ανάπτυξης του πρώην Νοµού και της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει. 

Πιο συγκεκριµένα είναι µια περιοχή που απέχει από τα κέντρα λήψης αποφάσεων 

και δέχεται καθυστερηµένα τις πολλαπλές αλλαγές που γίνονται στη σηµερινή 

εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την γρήγορη ροή των εξελίξεων. Παρ’ όλα αυτά 

η περιοχή δεν έχει αντιµετωπιστεί ως ενιαία οντότητα και αυτό δηµιουργεί 

προβλήµατα στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της. Η µη εύκολη πρόσβαση
56

 

λόγω γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών την έχουν ωθήσει στην εγκατάλειψη, 

� ως ορεινή περιοχή της υπαίθρου διαθέτει συλλογικά αγαθά : δασικές εκτάσεις και 

µεγάλες εκτάσεις δηµόσιων και µη βοσκοτόπων, τα οποία διέπονται από τις αρχές 

διαχείρισης που εφαρµόζονται σε όλη τη χώρα, καθώς και ένα οικοσύστηµα 

πλούσιο σε πόρους, 

� τα παραγόµενα προϊόντα είναι γνωστά για την ποιότητά τους, διότι αναζητούνται 

από τους καταναλωτές (ειδικά τους καταγόµενους από την περιοχή), 

                                                
56

 Η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 3 ωρών από την πόλη της Καρδίτσας και από την πόλη 

του Καρπενησίου αντίστοιχα, ενώ απέχει 2 ώρες από την Άρτα 
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ΠΗΓΗ: Landais E, 1997 

Σχήµα 3-13.:  

� η κύρια δραστηριότητα των κατοίκων είναι η εκτροφή αιγοπροβάτων εκτατικής 

µορφής, όπως ορίζουν οι γεωµορφολογικές συνθήκες της περιοχής, 

� η εκτατική µορφή άσκησης της κτηνοτροφίας στην περιοχή συµβάλλει στην 

προστασία του περιβάλλοντος µε την ελάχιστη έως ανύπαρκτη χρήση εισροών αλλά 

και την χρήση των βοσκοτόπων. Η συγκεκριµένη µορφή κτηνοτροφίας βοήθησε στη 

διατήρηση του «υγιεινού» και «φυσικού» χαρακτήρα του περιβάλλοντος της 

περιοχής, 

� πληθυσµιακά ταυτίζεται µε την εικόνα όλων των ορεινών περιοχών της χώρας: 
πληθυσµός που φθίνει, γηρασµένος, κ.ά. 

 

3.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Αναζητώντας απάντηση στο ερώτηµα «αν οι ορεινές αγροτικές περιοχές είναι ικανές να 

απαντήσουν µε βάση τα παραγωγικά τους συστήµατα στα σύγχρονα διακυβεύµατα και 

προοπτικές, όπως αυτές τίθενται µέσα από τις εφαρµοζόµενες πολιτικές (αγροτική, 

αναπτυξιακή, χωρική, κ.ά.)», επιλέχθηκε ένα πεδίο έρευνας, το οποίο είναι 

αντιπροσωπευτικό των ορεινών αγροτικών αποµονωµένων περιοχών. Η ερευνητική 

εργασία προσεγγίζει 

µεθοδολογικά το 

παραδοσιακό παραγωγικό 

σύστηµα της περιοχής 

έρευνας, αναζητά τη 

µορφή του, τη σχέση µε το 

χώρο, τη συµβολή του 

στην αειφορία και τη 

διακριτότητά του, 

αποσκοπώντας στο να 

διαπιστωθεί, αν στο 

πλαίσιο των νέων 

πολιτικών (ΚΓΠ, 

χωροταξικών, αναπτυξιακών, κ.ά), οι οποίες προσδίδουν νέα αξία τόσο στην αγροτική 

δραστηριότητα όσο και την αγροτική παραγωγή, οι ορεινές αγροτικές περιοχές, που 

βρίσκονται στο περιθώριο του ισχύοντος οικονοµικού συστήµατος, µπορούν να 

αποτελέσουν τµήµα του και ιδιαίτερα δυναµικό, εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητά τους 

(κοινωνική και οικονοµική), την αναπαραγωγή τους και τη διαδοχή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :  ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η περιοχή έρευνας σχηµατίζει µια ορεινή οµοιογενή γεωγραφική ενότητα στα όρια 

τριών περιφερειακών ενοτήτων (Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας) και τριών περιφερειών 

(Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας) στο κέντρο της χώρας (χάρτης 4-1.) η 

οποία αντιπροσωπεύει µια περιοχή µε περιορισµένους ανθρωπογενείς πόρους.  

 

Χάρτης 4-1.: Θέση της Περιοχής έρευνας στη Χώρα 

 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. Φαρασλής 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-  

ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 135

2 3 
1 

Σχήµα 4-1.: Αγροτικότητα περιοχής 

έρευνας 
Επίπεδο 1. αγροτική δραστηριότητα, 

Επίπεδο 2. τουριστική δραστηριότητα 

Επίπεδο 3. αστικότητα 
 

Αξιοποιήθηκε από τον ερευνητή ο 

τρόπος απεικόνισης µιας κατάστασης 

σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της Lardon 

S (1990), όπως αυτή παρουσιάστηκε σε 

εισήγηση το 2006 στο ελληνογαλλικό 

µεταπτυχιακό DYNTAR 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από µη κρίσιµου µεγέθους οικιστικό δίκτυο, ενώ βρίσκεται 

σε πολύ µεγάλη απόσταση από σηµαντικό 

αστικό κέντρο
57

. Η ανυπαρξία αστικού 

κέντρου
58

, µικρού ή µεγάλου µεγέθους, εντός 

της περιοχής έρευνας συµβάλλει αρνητικά 

στην συνολική λειτουργία και ανάπτυξη της 

τοπικής οικονοµίας, αλλά και στην 

ελκυστικότητα της περιοχής. Όπως γίνεται 

φανερό και στο σχήµα 4-1., η αστικότητα 

(επίπεδο 3) είναι ελάχιστη και υφίσταται λόγω 

των εδρών των ∆ήµων. 

Η κύρια παραγωγική και οικονοµική 

δραστηριότητα της περιοχής αφορά την 

εκτατική εκτροφή αιγοπροβάτων, ενώ παρόλο 

τον ορεινό χαρακτήρα της η δασική οικονοµία δεν είναι ανεπτυγµένη. Σηµαντικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής είναι η πολυαπασχόληση των κατοίκων της σε 

επαγγέλµατα, όπως οικοδόµοι, κτίστες, ιδιοκτήτες καφενείου, ψησταριάς, κλπ. Όπως 

φαίνεται και στο σχήµα 4-1. η αγροτική δραστηριότητα (1) είναι αυτή που κυριαρχεί, η 

τουριστική δραστηριότητα (2) εµφανίζεται να διαθέτει ένα µικρό µέγεθος και 

βασίζεται, όπως οι περισσότερες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, στους καταγόµενους, 

που επισκέπτονται για τουλάχιστον ένα µήνα την περιοχή σε ετήσια βάση, αλλά και 

τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι είναι µεν ελάχιστοι αλλά αυξάνονται 

όλο και περισσότερο εντασσόµενοι κυρίως στον περιπατητικό τουρισµό.  

Η αγροτική εκµετάλλευση ως παραγωγική µονάδα, αλλά και ως µονάδα κατανάλωσης, 

υφίσταται τις επιπτώσεις των µεταβολών, που συντελούνται στην οικονοµία και την 

πολιτική, µε συνέπειες στην παραγωγική διαδικασία και άρα στην ευηµερία των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Η απόφαση ενός νέου ανθρώπου να εξασκήσει το 

                                                 

57
 τα αστικά κέντρα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, τα οποία αντιστοιχούν στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων και δραστηριοτήτων, βρίσκονται εκτός των ορίων της συγκεκριµένης 

περιοχής και σε αρκετά µεγάλη απόσταση από αυτή, γεγονός που τα καθιστά απόµακρα. 
58

 Η περιοχή έρευνας δεν διαθέτει αστικά κέντρα µε την έννοια της µεγάλης συγκέντρωσης 

πληθυσµού σε ένα δοµηµένου περιβάλλοντος αλλά ούτε µικρή πόλη µε τη έννοια του 

κέντρου εξυπηρέτησης και προµήθειας του πληθυσµού της ενδοχώρας. 
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επάγγελµα του κτηνοτρόφου και να παραµείνει στην περιοχή εξαρτάται από 

παράγοντες, όπως: 

α) η αγάπη για το επάγγελµα,  

β) η εξασφαλισµένη εργασία, διότι πλέον στα αστικά κέντρα υπάρχουν όλο και πιο 

δύσκολα διαθέσιµες θέσεις εργασίας,  

γ) η εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος, το οποίο θα διασφαλίζεται από την υψηλή 

ποιότητα των προϊόντων που θα παράγει, 

δ) η εξασφάλιση πλήθους, είδους και ποιότητας εξυπηρετήσεων, που υπάρχουν σε 

επίπεδο περιοχής, οικισµού, αλλά και σε επίπεδο κατοικίας. 

Αυτοί είναι οι παράγοντες, που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόφαση του 

νέου να παραµείνει στο χωριό και να δραστηριοποιηθεί στην κτηνοτροφία. Το παρόν 

κεφάλαιο διερευνά τις συνθήκες κατοίκησης και διαβίωσης, τις εξυπηρετήσεις και τις 

υπηρεσίες, που προσφέρονται στην περιοχή έρευνας, καθώς και τις δυνατότητες 

αξιοποίησης των τοπικών πόρων σε ένα πλαίσιο ιδιοποίησής τους. 

Η εξέλιξη της περιοχής είναι αποτυπωµένη στο τοπίο της, στο οποίο απεικονίζονται οι 

παλαιές και σηµερινές σχέσεις του ανθρώπου µε το χώρο και τα ίχνη που άφησε η 

παρέµβασή του. Η µελέτη του χώρου δίνει πληροφορίες τόσο για το παρελθόν όσο και 

για το µέλλον του και το κατά πόσο επιτρέπει την παραµονή ανθρώπων, καθώς και την 

ανάπτυξη δραστηριότητας. 

 

4.2. ΒΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.2.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Η υπό έρευνα περιοχή αποτελείται διοικητικά από τρεις δηµοτικές ενότητες
59

 τριών 

διαφορετικών ∆ήµων, οι οποίοι ανήκουν σε τρεις διαφορετικές περιφέρειες. Η 

διοικητική διάρθρωση της περιοχής έρευνας παρουσιάζεται αναλυτικά. 

 

                                                 

59
 Αναφερόµαστε στους ∆ήµους, όπως αυτοί έχουν οριστεί σύµφωνα µε την διοικητική 

µεταρρύθµιση του Προγράµµατος «Ι. Καποδίστρια».  
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Πίνακας 4-1.: ∆ιοικητική διαίρεση της περιοχής έρευνας 

Περιφέρεια Περιφερειακή 

Ενότητα 

∆ηµοτική 

Ενότητα 

Τοπικές Κοινότητες 

Ήπειρος Άρτα Τετραφυλλίας 

Αστροχώρι,        Ελάτη,           

Καστανέα,          Μεγαλόχαρη,     

Μεσόπυργος,     Μηλιανά         Πηγές 

Θεσσαλία Καρδίτσα Αχελώου 
Αργύρι,               Βραγκιανά,   

Καταφύλλι          Μάραθος 

Στερεά 

Ελλάδα 
Ευρυτανία 

Ασπροποτάµ

ου 

Κέδρα                 Λεπιανά        Νέο 

Αργύρι         Πρασιά               

Ραπτόπουλο 

Απεραντίων Λιθοχώρι             Γρανίτσα 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία 

 

Η κατοίκηση της περιοχής έρευνας 

είναι οργανωµένη σε τοπικές 

κοινότητες (δοµηµένος χώρος), που 

ποικίλουν σε µέγεθος τόσο από 

άποψη κτηµατικής έκτασης όσο και 

από άποψη πληθυσµιακού µεγέθους 

και η σύνδεσή τους µέσω οδικού 

δικτύου ποικίλει. 

Οι τοπικές κοινότητες, όπως θα 

αναλυθεί εν συνεχεία, είναι οργανωµένες 

µε διάφορους τρόπους: τοπική κοινότητα 

µε ένα οικισµό, τοπική κοινότητα µε δύο 

οικισµούς και τοπική κοινότητα µε 

πολλούς οικισµούς. Συνολικά η περιοχή περιλαµβάνει 57 οικισµούς, γεγονός που 

αναδεικνύει σηµαντική χωρική διασπορά των κατοίκων της. 

 

Σχήµα 4-2.: Σχηµατική αποτύπωση της 

περιοχής έρευνας κατά Lardon S. 

: ποτάµι 

: δρόµος 

: χωµατόδροµος 

: οικισµός 
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Πίνακας 4-2. : Οικισµοί ανά Τοπική Κοινότητα 

Τοπική Κοινότητα Οικισµοί 

Αστροχώρι Αστροχώρι, Πλάτανος, Βουτανιάδα, Καστανιές 

Ελάτη Ελάτη, Ρισέσιο, Σταυροβρύση 

Καστανέα Καστανέα, Μηλέα, Πέτρου, Τσελιγγάδες, Φράξον 

Μεγαλόχαρη 
Μεγαλόχαρη, Άγιος Γεώργιος, Αφροξυλιά, Κρύα Βρύση, 

Λαµπίριο, Ποτιστικά 

Μεσόπυργος 

Μεσόπυργος, Αλωνάκι (Κολτσίδα), Βελανιδιά, 

Βουλιαγµένο, Βρυσούλα (Αλατάρια), Κανάλια, 

Παλαιόµυλος 

Μηλιανά 
Μηλιανά, Αλώνια, Άνω Καρυές, Λαγκάδα, Πέρδικα, 

Πύργος 

Πηγές 

Πηγές, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αηδονιά, 

Γλίνικα (∆ίλοφος), Ιτέα, Κασιανός, Μηλιές, 

Παλαιοµύλια, Χουτιανά 

  

Γρανίτσα Άνω Ποταµιά, Κάτω Ποταµιά, Αρµάµπελα, Γρανίτσα 

Κέδρα Κέδρα, Παλαιό Χωριό, ∆ιάσελο 

Λεπιανά Άγιος Βλάσιος, Βαρκά, Λεπιανά 

Λιθοχώρι Λιθοχώρι 

Νέο Αργύρι Νέο Αργύρι, ∆αφνούλα 

Πρασιά 
Άγιος Ιωάννης Πρόδροµος, Βασιλέσιο, Μεταξάδες, 

Φουσιανά, Πρασιά 

Ραπτόπουλο Ιτέα, Κάτω Ραπτόπουλο, Παλαιοχώρι, Ραπτόπουλο 

  

Αργύρι Μακρύκαµπος, Μεγάλη Πέτρα 

Βραγκιανά 
Γριµπιανά, ∆ένδρος, Νεοχώρια, Νούλες, Ξεράκια 

(Ραϊνιστα, Φλωρέσι), Πλάγια, Ρόγκια 

Καταφύλλι Κελλάρια, Πράβα, Αδράνοβο, Συκιά, Ταξιάρχης 

Μάραθος Μάραθος Β’, Μελάνυδρο 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία 

(*) µε αστερίσκο συµβολίζονται οι παλιές ονοµασίες των οικισµών, οι οποίες 

διατηρούνται στη µνήµη του λαού, αλλά και συνήθως χρησιµοποιούνται ακόµη. 

 

4.2.2. Βιο-φυσικό περιβάλλον  

Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, η περιοχή κατοικείται από 5.770 άτοµα και η 

συνολική έκτασή της ανέρχεται σε 426 τ.χλµ., η οποία καλύπτεται κατά το 82% από 

δάση και βοσκήσιµες εκτάσεις. Αναλυτικά οι βοσκότοποι εκτείνονται σε 82 τ. χλµ. (ή 

19,2%) και τα δάση σε 268 τ.χλµ. (ή 62,9%), τα οποία αποτελούν και την κύρια κάλυψη 

της περιοχής έρευνας. 
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Η περιοχή έρευνας, (χάρτης 4-1. σελ 134) παρουσιάζει ποικίλο ανάγλυφο, ψηλά, οµαλά 

αλλά και απότοµα, βουνά (µε υψόµετρο έως και 

2.800µ.) δασοσκεπή, αλλά και πολλές βοσκήσιµες 

εκτάσεις, µικρές επίπεδες λουρίδες γης, που 

διαµορφώθηκαν και χρησιµοποιούνται για 

καλλιέργεια σε χαµηλό υψόµετρο, οροπέδια, 

χείµαρρους ορµητικούς, και διασχίζεται από τον 

ποταµό Αχελώο.  

 

    

 

 

Η βλάστηση έχει µεσογειακό χαρακτήρα. Βοσκότοποι, 

δάση διαδέχονται το ένα το άλλο ανάλογα µε το υψόµετρο. 

Αυτά τα ποικίλα χαρακτηριστικά – δεδοµένα καθόρισαν 

την ανθρώπινη παρουσία και τη χωροθέτηση των 

δραστηριοτήτων µ’ έναν πολύ οργανωµένο τρόπο. 

Οικισµοί-χωριά και έδρες εκµεταλλεύσεων βρίσκονται 

τοποθετηµένα σε έκταση συνήθως επικλινή, η οποία 

βρίσκεται µεταξύ από τη µια των εκτάσεων, που 

Φωτογραφίες 4-1.: 
Τοπία από το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής 

Προσωπικό Αρχείο 
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χρησιµοποιούνται ως καλλιεργούµενη γεωργική γη και εντοπίζεται σε χαµηλό 

υψόµετρο κυρίως δίπλα στο ποτάµι, και από την άλλη των βοσκοτόπων και δασών, που 

απαντώνται σε υψηλότερο υψόµετρο. Στα ψηλότερα σηµεία της περιοχής εκτείνονται οι 

καλοκαιρινοί βοσκότοποι. 

 

Το βασικό φυσικο-γεωµορφολογικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι συνιστά 

ενιαία ορεινή ενότητα, η οποία αποτελεί τµήµα της 

οροσειράς Πίνδου. Το υψόµετρο κυµαίνεται από 250µ 

έως 2.800µ. Οι κλίσεις κυµαίνονται µεταξύ 20-85%, 

γεγονός που δηλώνει την έντονη διαφοροποίηση του 

εδάφους και εξηγούν σε µεγάλο ποσοστό την έλλειψη 

της γεωργικής γης στην περιοχή έρευνας. Το 

υδρογραφικό δίκτυο (φωτογραφίες 4-1.) της περιοχής 

χαρακτηρίζεται ως αρκετά πλούσιο: η περιοχή 

διασχίζεται από τον ποταµό Αχελώο, ο οποίος 

αποτελεί και το φυσικό όριο µεταξύ των τριών 

περιφερειακών ενοτήτων. Το δε ρέµα Πλατανιάς 

αποτελεί το φυσικό όριο των περιφερειακών ενοτήτων Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Το 

γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής παρουσιάζει έντονο τεκτονισµό και µεγάλες κλίσεις. 

Το δε έδαφος δεν παρουσιάζει µεγάλη υδατοπερατότητα. Ο συνδυασµός των 

φαινοµένων αυτών δηµιουργεί προβλήµατα αποσάθρωσης. 

Η θέση της περιοχής βρίσκεται µεταξύ δύο υψηλών βουνών µε προσανατολισµό από 

βορρά προς νότο και διασχίζεται από τον Αχελώο, προσδιορίζει και το κλίµα που εκεί 

επικρατεί, το οποίο είναι ηµίξηρο µεσογειακό, µε εναλλαγή υγρής και ξηρής περιόδου. 

Η υγρή περίοδος εντοπίζεται από τα µέσα Φθινοπώρου έως τα µέσα της Άνοιξης. Ο 

χειµώνας είναι συνήθως βαρύς και κατά την διάρκειά του σηµειώνονται πολύ χαµηλές 

θερµοκρασίες, χιονοπτώσεις, καθώς και το µεγαλύτερο ύψος βροχής, το οποίο οπτικά 

γίνεται φανερό από το καταπράσινο της περιοχής και την έντονη βλάστηση. Αντίθετα 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το κλίµα είναι ιδιαίτερα ξηρό και πολύ ζεστό, οπότε 

Σχήµα 4-3.: 

Σχηµατική αποτύπωση της 

γεωµορφολογίας της περιοχής 

έρευνας κατά Lardon  
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και καταγράφονται υψηλές θερµοκρασίες. Το ετήσιο θερµοκρασιακό εύρος ανέρχεται 

σε 23,5
ο
C, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως ηπειρωτική

60
.  

Το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων χαρακτηρίζονται σύµφωνα τόσο µε τον ορισµό της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του ΟΟΣΑ, ως αγροτικές. Η αγροτικότητα της περιοχής έρευνας 

καθορίζεται µε βάση την κύρια δραστηριότητά της. Επίσης σύµφωνα µε τον ορισµό της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. και της ΕΕ, οι τοπικές κοινότητες χαρακτηρίζονται ως ορεινές-

µειονεκτικές
61

. Η ορεινότητα της περιοχής καθορίζεται µε βάση τα γεωµορφολογικά 

κριτήρια και τα κριτήρια προβληµατικότητας (βλέπε Παράρτηµα I). 

 

Η κύρια µειονεξία της περιοχής συνοψίζεται στην αδυναµία διαφοροποίησης της 

τοπικής οικονοµίας, αύξησης τοπικά της προστιθέµενης αξίας και στην έλλειψη 

ευκαιριών απασχόλησης και εξασφάλισης ικανοποιητικού εισοδήµατος για τους 

κατοίκους, γεγονός που συµβάλλει στην όξυνση του προβλήµατος της ανεργίας, της 

υποαπασχόλησης και στη µεταναστευτική διάθεση του πληθυσµού. 

Η περιοχή διαθέτει σε αφθονία δηµόσια αγαθά (φυσικούς πόρους, εκτεταµένες δασικές 

εκτάσεις και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αρκετούς αρχαιολογικούς και 

ιστορικούς χώρους (µνηµεία, εκκλησίες)), τα οποία παρόλο που αποτελούν βασικούς 

πόρους της περιοχής, δεν έχουν αξιοποιηθεί. 

Η αδυναµία τοπικής εξυπηρέτησης των κατοίκων λόγω έλλειψης τοπικών υπηρεσιών 

και ανυπαρξίας αστικού κέντρου στην περιοχή εντείνει την ήδη δύσκολη κατάσταση, 

στην οποία βρίσκεται η περιοχή, και την εξάρτησή της από αστικά κέντρα εκτός 

περιοχής και σε µεγάλη απόσταση (χαρακτηριστικό παράδειγµα ο οικισµός 

                                                 

60
 Η µέση θερµοκρασία ανέρχεται σε 24,5

ο
C µε ελάχιστη –3

ο
C και µέγιστη 40

ο
C. Η µέση 

σχετική υγρασία είναι 74,6%. Σύµφωνα µε πληροφορίες του ΕΛ.ΓΑ., ολικοί παγετοί 

παρατηρούνται τους χειµερινούς µήνες ή νωρίς την άνοιξη στο «πεδινό» τµήµα της 

περιοχής, ενώ χαλαζοπτώσεις αποτελούν συχνό φαινόµενο στην περιοχή, ειδικά αργά την 

άνοιξη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
61

 Σύµφωνα µε την τυπολογία (βλέπε Παράρτηµα I)) που χρησιµοποιεί η ΕΕ για να 

χαρακτηρίσει µια περιοχή ως αγροτική, δεδοµένης της προβληµατικότητάς της, η περιοχή 

έρευνας θεωρείται (µε βάση τον κανονισµό 75/268/ΕΟΚ): 

α. ορεινή ζώνη (άρθρο 3, παρ 3 του Κανονισµού / Οδηγία 81/645/ΕΟΚ), δεδοµένου ότι η 

κτηµατική της έκταση βρίσκεται µεταξύ 250 και άνω (έως 2.800) µέτρα και οι κλίσεις 

εδάφους είναι πάνω από 10%. 

β. µειονεκτική περιοχή που απειλείται µε µείωση του πληθυσµού (άρθρο 3, παρ. 4 του 

Κανονισµού / Οδηγίες 81/645/ΕΟΚ και 85/148/ΕΟΚ), δεδοµένου ότι οι οικισµοί της 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, χαµηλής γονιµότητας έδαφος και 

χαµηλό εισόδηµα.  
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Ραπτόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της περιοχής, απέχει περίπου 90-

100 χιλιόµετρα από τις πρωτεύουσες των ΠΕ Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας). Οι 

οικονοµικές δυσχέρειες συνοδεύονται από τις υποβαθµισµένης ποιότητας συνθήκες 

ζωής και εξυπηρετήσεις των κατοίκων της περιοχής. Στον τοµέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βελτίωσης των σχετικών υποδοµών δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 

παρεµβάσεις. 

 

4.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η περιοχή έρευνας εµφανίζει έντονο δηµογραφικό πρόβληµα, το οποίο παρουσιάζεται 

στη συνέχεια βασιζόµενο σε ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες, όπως: µέγεθος 

πληθυσµού, ηλικία, απασχόληση. Παράγοντες των οποίων η εξέλιξη στο χρόνο, 

προσδιορίζουν τη θέση της περιοχής σε σχέση µε οµοειδείς περιοχές καθώς και µε τον 

υπόλοιπο χώρο και δείχνουν τις µελλοντικές τους δυνατότητες (διάγνωση διαδοχής). 

 

4.3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  

4.3.1.1. ΜΕΓΕΘΟΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

Ο µόνιµος πληθυσµός της περιοχής έρευνας περνά από τα 6.779 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή 

πληθυσµού 1991) στα 5.721 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή πληθυσµού 2001) και στα 5.770 

(ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή πληθυσµού 2011) άτοµα και παρουσιάζει διαφορετικές 

συγκεντρώσεις στο εσωτερικό της (χάρτης 4-2.). Η πτωτική πορεία σύµφωνα πάντα µε 

τα επίσηµα στοιχεία ξεκινά τη δεκαετία του 60 (ο πληθυσµός ανερχόταν σε 10.414 

άτοµα) µε την µαζική αγροτική έξοδο, η οποία οδηγεί σε µείωση 44,6% του πληθυσµού 

της κατά την περίοδο 1961-2011, ποσοστό σηµαντικό για τη συνοχή της.  

Οι σπουδές, η αναζήτηση µιας καλύτερα αµειβόµενης δραστηριότητας/ απασχόλησης 

και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (Λαµπριανίδης Λ., 2002) αποτέλεσαν και 

αποτελούν τους λόγους, για τους οποίους άτοµα της περιοχής ωθούνται σε 

µετανάστευση. 

Πίνακας 4-3. : Ανάλυση µόνιµου πληθυσµού στην περιοχή έρευνας 

Θεµατικό 2011 2001 1991 

∆Ε Τετραφυλλίας 2.254 2.622 2.954 

∆Ε Αχελώου 1.168 972 1.073 

∆Ε Ασπροποτάµου 1.581 1.480 2.021 

∆ Απεραντίων* 767 647 731 

Σύνολο περιοχής 5.770 5.721 6.779 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσµού 2011, 2001, 1991, ιδία επεξεργασία 
* αφορά µόνο τις ΤΚ Λιθοχωρίου & Γρανίτσας, οι οποίες αποτελούν τµήµα της περιοχής έρευνας. 
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Χάρτης 4-2.: Πληθυσµιακή µεταβολή στην περιοχή έρευνας 1991-2011 

 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. Φαρασλής 
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Παρά το γεγονός ότι η τελευταία 

απογραφή πληθυσµού δείχνει 

σταθεροποίηση του πληθυσµού, η 

επιτόπια έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε δείχνει ότι η 

πτωτική τάση συνεχίζεται.  

Το εργατικό δυναµικό σύµφωνα µε 

την νεοκλασική προσέγγιση τείνει να 

µετακινείται από περιοχές µε χαµηλές 

αµοιβές σε περιοχές µε υψηλές 

αµοιβές εργασίας, οπότε µε τη µείωση 

του εργατικού δυναµικού στις πρώτες 

περιοχές επέρχεται αύξηση του εισοδήµατος. Γεγονός που δεν απαντάται στις ορεινές 

µειονεκτικές περιοχές, διότι η µείωση του εργατικού δυναµικού δεν συνοδεύεται από 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων πέραν της εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας.  

Ο µόνιµος πληθυσµός εµπλουτίζεται µε καταγόµενους, εποχιακά και για µια περίοδο 

έξι έως οκτώ µηνών κατά τη διάρκεια του έτους (άνοιξη έως φθινόπωρο). Πρόκειται 

σύµφωνα µε την επιτόπια έρευνα για άτοµα/οικογένειες, οι οποίοι είτε είναι 

συνταξιούχοι είτε περνούν τις διακοπές τους στην περιοχή. Τα άτοµα αυτά είτε χτίζουν 

νέες οικίες είτε ανακαινίζουν τις ήδη υπάρχουσες µε συνέπεια θετική για την περιοχή, 

αφού δηµιουργούν δυνατότητες απασχόλησης και δίνουν ώθηση σε επαγγέλµατα, όπως 

οικοδόµους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κ.ά. Τα άτοµα αυτά αφενός ενδυναµώνουν 

τον πληθυσµό της περιοχής και βοηθούν στη λειτουργία του τοπικού συστήµατος µε 

την παρουσία τους στην περιοχή, αφετέρου όµως δεν προσφέρουν παρά έµµεσα στην 

προοπτική του τοπικού συστήµατος. 

Το µέγεθος των οικισµών καθώς και η ανυπαρξία ενός αγροτικού κέντρου (ως κέντρου 

διοικητικού και εξυπηρέτησης πολιτών) στο εσωτερικό της περιοχής έρευνας επιτρέπει 

στον ερευνητή να την κατατάξει στις αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές σύµφωνα µε 

τα κριτήρια του ΟΟΣΑ, παρ’ ότι υπάρχουν οι έδρες των διοικητικών ενοτήτων 

(∆ήµων), που συγκεντρώνουν ορισµένες υπηρεσίες. Η περιοχή κατοικείται µόλις από 

το 2,68% του συνολικού µόνιµου πληθυσµού των τριών περιφερειακών ενοτήτων, όπου 

ανήκει διοικητικά, το 0,33% του πληθυσµού των τριών Περιφερειών και τέλος το 

0,05% του συνολικού πληθυσµού της Χώρας αναδεικνύοντας το χαµηλό πληθυσµιακό 

Μόνιµος Πληθυσµός από επιτόπια έρευνα: 4.963 

ατ. 

- 3.235 άτοµα αρχηγοί εκµεταλλεύσεων 

εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ 1997 και 

- 1.728 άτοµα, ο υπολογισµός των οποίων 

βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές (όπως 

αυτές αναδείχθηκαν από τα στοιχεία του ΜΑΑΕ 

και την επιτόπια έρευνα): 

α.) σε κάθε τοπική κοινότητα, ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων εκµεταλλεύσεων είναι κατά 

µέσο όρο 37% µικρότερος από τον αριθµό 

των εκµεταλλεύσεων, που πραγµατικά 

υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και  

β.) τα µέλη του κάθε νοικοκυριού ανέρχονται σε 3 

άτοµα κατά µέσο όρο για το 60% απ’ αυτά 

και σε 4 άτοµα για το υπόλοιπο 40%. 
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βάρος της. Το σύνολο των οικισµών χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως 

αγροτικοί και άρα και η περιοχή καταγράφεται ως αγροτική.  

Η χαµηλή πυκνότητα (22,22 ατ/τετ. χλµ) συνάδει στο να χαρακτηρισθεί η περιοχή ως 

αγροτική και πληθυσµιακά αποδυναµωµένη. 

 

Πίνακας 4-4. : Αγροτικότητα περιοχής έρευνας 

Θεµατικό 

Κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού σε αστικούς και 

αγροτικούς οικισµούς  

Σύνολο οικισµών Αστικοί οικισµοί Αγροτικοί οικισµοί 

Χώρα 
αρ. 10.964.020 7.980.414 2.983.606 

%   72,8 27,2 

Περιφέρειες 
αρ. 1.713.037 932.557 780.480 

%   54,4 45,6 

Περιφερειακές 

Ενότητες 

αρ. 239.728 81.595 158.133 

%   34,0 66,0 

∆ηµοτικές 

ενότητες 

αρ. 11.424 0 11.424 

%   0,0 100,0 

Περιοχή 
αρ. 9.421 0 9.421 

%   0,0 100,0 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσµού 2001, ιδία επεξεργασία 

 

4.3.1.2. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Η διάρθρωση του πληθυσµού ανά ηλικιακές κατηγορίες και ανά φύλο όσον αφορά τον 

µόνιµο πληθυσµό της περιοχής των τελευταίων απογραφών του πληθυσµού καθιστά 

εµφανές ότι η ηλικιακή κατηγορία άνω των 65 ετών είναι πολυάριθµη, ενώ οι 

µικρότερες ηλικιακές κατηγορίες παρουσιάζουν µειωµένο γενικά πληθυσµό και 

ιδιαίτερα τον γυναικείο πληθυσµό. Η δηµογραφική προοπτική (Λαµπριανίδης Λ., 2002) 

του πληθυσµού εµφανίζεται φθίνουσα (δεδοµένου ότι η γεννητικότητα είναι πολύ 

χαµηλή, ενώ η θνησιµότητα υψηλή) γεγονός που συνάδει στο να αντικατασταθεί η 

σηµερινή αναπαραγωγική γενιά από µικρότερη σε µέγεθος µελλοντική γενιά. 

Φαινόµενο το οποίο είναι πολύ έντονο σε όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας. 

Πίνακας 4-5.: Κατανοµή µόνιµου πληθυσµού ανά ηλικιακή κατηγορία της περιοχής 

έρευνας 

Θεµατικό 

Ηλικιακές κατηγορίες 

Σύνολο  0-14  15-24  25-39 40-54 55-64 65-79 80 + 

Περιοχή 

έρευνας 5.721 756 515 890 841 836 1.454 429 

 %  13,2 9,0 15,6 14,7 14,6 25,4 7,5 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή πληθυσµού 2001, ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4-6.: ∆οµή και σύνθεση µόνιµου πληθυσµού περιοχής έρευνας 

ηλικιακές κατηγορίες άνδρες γυναίκες σύνολο 

 0-14 397 359 756 

15-64 1.604 1.478 3.082 

64 + 854 1.029 1.883 

Σύνολο 2.855 2.866 5.721 

    

∆είκτης % 

νεότητας 13,9 12,5 13,2 

γήρανσης 29,9 35,9 32,9 

εξάρτησης 78,0 93,9 85,6 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001, ιδία επεξεργασία 

 

Σύµφωνα µε τα πληθυσµιακά δεδοµένα της περιοχής µε βάση τον µόνιµο πληθυσµό του  

2001  παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

α) παρ’ όλο που συνολικά η κατανοµή του πληθυσµού µεταξύ των δύο φύλων είναι 

ισοκατανεµηµένη, οι γυναίκες υπερισχύουν των ανδρών συστηµατικά στις ηλικίες 

άνω των 55 ετών, 

β) η ηλικιακή κατηγορία των 15-24 ετών είναι ιδιαίτερα αδύνατη, γεγονός που 

επισηµαίνει την αδυναµία της περιοχής σε ανθρώπινο δυναµικό για τις επόµενες 

δεκαετίες. Το πληθυσµιακό αυτό κενό θα δηµιουργήσει πρόβληµα και στο 

παραγωγικό σύστηµα της περιοχής, 

γ) οι ηλικιακές κατηγορίες 40-54, 55-64 ετών εµφανίζονται προβληµατικές λόγω του 

µικρού µεγέθους τους, διότι παρά το προχωρηµένο της ηλικίας τα άτοµα αυτών των 

ηλικιών αποτελούν το παραγωγικό δυναµικό του σήµερα, άρα θα στηρίξουν και το 

παραγωγικό σύστηµα της επόµενης εικοσαετίας, τόσο µε την εργασία όσο και την 

τεχνογνωσία τους. Το µικρό τους µέγεθος προδίδει τα προβλήµατα, που το 

παραγωγικό σύστηµα αντιµετωπίζει και θα αντιµετωπίσει. 

 

Η γηρασµένη πληθυσµιακή φυσιογνωµία της περιοχής επιβεβαιώνεται και από την 

ανάλυση των δεδοµένων της επιτόπιας έρευνας. Το γεγονός, ότι η αγροτική 

δραστηριότητα είναι και η κυριαρχούσα, επιτρέπει στον ερευνητή να κάνει προβολή 

των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των στοιχείων της ηλικίας των αρχηγών 

εκµετάλλευσης στο σύνολο του πληθυσµού της περιοχής. Με βάση τα δεδοµένα του 

ΜΑΑΕ και των επαληθεύσεων που έγιναν µέσω των επιτόπιων ερευνών:  

� η ηλικία των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται από 24 έως 97 ετών,  
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� η µέση ηλικία των αρχηγών εκµετάλλευσης στην περιοχή έρευνας ανέρχεται σε 54 

έτη,  

� συγκέντρωση µεγάλου αριθµού αρχηγών των εκµεταλλεύσεων στην ηλικία µεταξύ 

60 και 70 ετών. Παράλληλα, παρουσιάζεται µια συγκέντρωση αρχηγών 

εκµετάλλευσης µικρότερη σε αριθµό αλλά µεγαλύτερη σε εύρος ηλικιών στις 

ηλικίες 35 έως 55 ετών, 

� οι περισσότεροι αρχηγοί είναι άνδρες και κατανέµονται σε όλες τις ηλικίες. Οι 

γυναίκες αρχηγοί εµφανίζονται σε µεγάλο ποσοστό στις ηλικίες άνω των 55 ετών. 

Στις µικρότερες ηλικίες είναι πολύ µικρή η συµµετοχή τους
62

. 

 

                                                 

62
 Το σύνηθες στην ελληνική αγροτική οικογένεια είναι ο άνδρας να δηλώνει επίσηµα τη 

αρχηγία µιας εκµετάλλευσης. Η διαχείριση µιας εκµετάλλευσης και η ανάληψή της από 

γυναίκα συµβαίνει µόνο στις εξής περιπτώσεις: α) ο σύζυγος απεβίωσε, β) ο αριθµός του 

ζωικού κεφαλαίου ξεπερνά τα όρια που επιβάλλουν οι κανονισµοί της ΕΕ, οπότε για να µη 

χαθούν οι επιδοτήσεις, διανέµεται ο συνολικός αριθµός των ζώων σε µέλη της οικογένειας, 

και γ) ο σύζυγος ασκεί άλλο επάγγελµα ή είναι συνταξιούχος ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ. 

Πυραµίδα ηλικιών περιοχής µελέτης
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ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997, επιτόπιες έρευνες 2002-2005 

∆ιάγραµµα 4-1.: 
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Χάρτης 4-3.: Ηλικιακή κατανοµή του πληθυσµού στις κοινότητες της περιοχή έρευνας 

 
ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. Φαρασλής 

 

Η παρουσίαση της πυραµίδας ηλικιών του πληθυσµού, που ανιχνεύθηκε στην περιοχή 

µε βάση τις επιτόπιες έρευνες, αντικατοπτρίζει δύο καταστάσεις:  

� αφ’ενός η µεγάλη συγκέντρωση που εµφανίζεται στην ηλικιακή κατηγορία των 

πλέον των 60 ετών δείχνει τη δυναµική που υπήρχε στην περιοχή σε ανθρώπινο 

δυναµικό και 
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� αφ’ετέρου η ύπαρξη αρχηγών εκµετάλλευσης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από 

35-55 ετών αρχικά δίδει θετικά µηνύµατα για το µέλλον της περιοχής, αλλά το 

µικρό µέγεθος αυτών βεβαιώνει ότι η έξοδος έπληξε σηµαντικά αυτές τις ηλικίες. 

 

∆οµή και σύνθεση πληθυσµού 

Η γήρανση του πληθυσµού της περιοχής, µε βάση τα δεδοµένα της επιτόπιας έρευνας, 

επιβεβαιώνεται και µε την ανάλυση των δεικτών νεότητας, γήρανσης και το βαθµό 

εξάρτησης.  

� ο δείκτης νεότητας στην περιοχή ανέρχεται σε 13%. Παρατηρείται ότι τα αγόρια 

είναι πιο πολλά σε αριθµό στην ηλικία έως 14 ετών (53%), 

� το ποσοστό ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 32,9%, το οποίο 

αναδεικνύει το σηµαντικό επίπεδο γήρανσης,  

� Ο βαθµός εξάρτησης ανέρχεται σε 85,6%, ποσοστό ιδιαίτερα σηµαντικό. Όπως 

αναµενόταν ο συγκεκριµένος δείκτης είναι πιο υψηλός στις γυναίκες. 

 

Ο υψηλός δείκτης γήρανσης σε συνδυασµό µε το χαµηλό δείκτη νεότητας και τον 

υψηλό δείκτη εξάρτησης επιβεβαιώνει την προβληµατική δηµογραφική δοµή της 

περιοχής έρευνας και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, όσον αφορά την προοπτική του. 

 

4.3.2. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Επιδιώκοντας την αξιολόγηση της δυναµικότητας της περιοχής έρευνας θα 

επικεντρωθούµε στην έρευνα  δύο θεµάτων : α) την κατηγοριοποίηση των οικισµών µε 

βάση την κατανοµή της διάρθρωσης των ηλικιακών οµάδων και β) τη διαδοχή των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

α). µε βάση τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Η ύπαρξη νέων αρχηγών εκµετάλλευσης προσφέρει τη βάση για να υποστηριχθεί η 

δυνατότητα ανανέωσης του πληθυσµού και άρα η πληθυσµιακή δυναµική της περιοχής. 

Όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα, µεγάλος όγκος αρχηγών εκµετάλλευσης είναι άνω 

των 40 ετών, γεγονός που δείχνει µια αρνητική προοπτική για το σύνολο της περιοχής, 

διότι ενέχει ένα µελλοντικό κίνδυνο πληθυσµιακής ερηµοποίησής της. Μόνο το ένα 

πέµπτο των αρχηγών αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν ηλικία κάτω των 40 ετών. 
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Πίνακας 4-7.: Σύνολο Εκµεταλλεύσεων και εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό 

ηλικίας άνω των 40 ετών ανά ΟΤΑ 

ΟΤΑ 
Σύνολο 

εκµεταλλεύσεων 

Εκµεταλλεύσεις µε 

ηλικία αρχηγού > 40 

ετών 

% 

Νέο Αργύρι 52 22 42,30% 

Καταφύλλι 40 23 57,50% 

Κέδρα 38 22 57,90% 

Αργύρι 44 30 68,20% 

Ραπτόπουλο 129 89 69,10% 

Αστροχώρι 43 31 72,10% 

Λιθοχώρι 23 17 73,80% 

Μεσόπυργος 84 66 78,60% 

Πρασιά 47 37 78,70% 

Λεπιανά 43 34 79,10% 

Γρανίτσα 58 49 84,50% 

Μηλιανά 52 45 86,50% 

Βραγκιανά 77 67 87,10% 

Πηγές 145 127 87,50% 

Μεγαλόχαρη 85 78 91,70% 

Καστανιά 79 75 94,90% 

Ελάτη 63 61 96,80% 

Σύνολο 1.102 873 79,10% 

Πηγή: ΜΑΑΕ, 1997, επιτόπια έρευνα 2002-2005, ιδία επεξεργασία 

 

β). µε βάση στοιχεία διαδοχής 

Η ύπαρξη διάδοχης κατάστασης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων περιγράφει εν µέρει 

και την φυσιογνωµία του παραγωγικού συστήµατος στις επόµενες δεκαετίες, ενώ 

σύµφωνα µε τον Chayanov A.V. (Thorner D., Kerblay B., Smith REF, 1966) 

προσδιορίζει και την αυτοτελή λειτουργία της αγροτικής οικογένειας, η οποία 

στηρίζεται στη λογική του δηµογραφικού κύκλου της οικογένειας και της σχέσης 

καταναλωτικών αγαθών και διαθέσιµης εργασίας. Η διάδοχη κατάσταση στην αγροτική 

και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση αντιµετωπίζει σοβαρά εµπόδια σήµερα, 

δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του νεοεισερχόµενου εργατικού δυναµικού στην 

αγορά εργασίας επιλέγει δραστηριότητες εκτός γεωργίας- κτηνοτροφίας.  

Επίσηµα στοιχεία που να πραγµατεύονται τη διάδοχη κατάσταση δεν υπάρχουν. Από 

την επιτόπια έρευνα συνδυάστηκαν τα δηµογραφικά στοιχεία των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας σε µια προσπάθεια προσδιορισµού της διαδοχής 

στην τοπική αγροτική εκµετάλλευση. Οµαδοποιήθηκαν οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις µε 

βάση τα διαθέσιµα µέλη τους και οι κατηγορίες που προέκυψαν συγκρίθηκαν µε βασικό 

κριτήριο την ηλικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης διαµορφώνοντας τον πίνακα 4-8. 
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Μελετώντας τα δεδοµένα του πίνακα γίνεται φανερό ότι το 20%, δηλαδή 220 

εκµεταλλεύσεις, παρουσιάζει διαδοχή δεδοµένης της ηλικίας του αρχηγού και της 

ηλικιακής κατάστασης των µελών της αγροτικής εκµετάλλευσης και το 29% 

παρουσιάζει δυνητική διαδοχή. 

Πίνακας 4-8.: ∆ιάδοχη κατάσταση µε βάση την ηλικία του αρχηγού και τον αριθµό των 

µελών στην περιοχή έρευνας 

α/α Νοικοκυριά 
Ηλικιακές κατηγορίες αρχηγού 

<=44 45-54 55-64 65-74 75+ Σύνολο 

0 : δεν έχει εκµετάλλευση 7 6 3 11 7 34 

1 

: εκµετάλλευση χωρίς µέλη 

επιπλέον του αρχηγού 9 8 24 58 52 151 

2 : εκµετάλλευση µε παιδιά 35 73 55 43 14 220 

3 

: εκµετάλλευση µε παιδιά & 

γονείς 69 43 13 2   127 

4 : εκµετάλλευση µε γονείς 74 20 22 5   121 

5 : εκµετάλλευση µε αδέλφια 2   3 2 1 8 

6 

: εκµετάλλευση µε αδέλφια & 

γονείς 20 3 1     24 

7 

: σύνθετη εκµετάλλευση (όλοι οι 

συνδυασµοί) 8 7 9 13 3 40 

8 

: εκµετάλλευση µε µέλη µόνο τον 

αρχηγό και τη σύζυγο του 5 22 94 165 91 377 

 Σύνολο 229 182 224 299 168 1.102 

Πηγή: ΜΑΑΕ, 1997, επιτόπια έρευνα (2002-2005), επεξεργασία ερευνητή 

 

* Με βάση τη δήλωσή τους δεν εκτρέφουν αλλά ούτε καλλιεργούν 

 

Αιτιολόγηση του χρώµατος 

1 διαδοχή σίγουρη 

2 χωρίς διαδοχή 

3 εν δυνάµει διαδοχή 

4 

υπό διερεύνηση η διαδοχή: το οποίο το διακρίναµε σε µη διαδοχή και σε εν δυνάµει 

διαδοχή 
 

  σύνθετα νοικοκυριά 

 

Ανέσεις νοικοκυριών 

Η εξασφάλιση της διαδοχής δεν εξαρτάται µόνο από το οικονοµικό µέγεθος της 

εκµετάλλευσης, αλλά και από τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα του πλαισίου 

ζωής γενικότερα. Απ’ αυτή την άποψη η εξέταση των ανέσεων των νοικοκυριών µπορεί 

να συµβάλλει στην ολοκληρωµένη προσέγγιση του ζητήµατος της διαδοχής.  

Οι αλλαγές του τρόπου ζωής και αξιών της σύγχρονης αγροτικής οικογένειας επέφεραν 

αλλαγές στις συνθήκες ζωής των αγροτών, οι οποίες είναι εµφανείς στις ορεινές 
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Πίνακας 4-9.: Απασχολούµενοι ανά τοµέα στην περιοχή 

έρευνας 

∆ιοικητικό 

Επίπεδο 

Απασχολούµενοι 

1γενή 

Τοµέα 

2γενή 

Τοµέα 

3γενή 

Τοµέα 

δε 

δήλωσαν 

κλάδο 

Περιοχή 906 237 389 48 

% 57,3  15,0 24,6 3,0 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή πληθυσµού 2001, ιδία επεξεργασία 

περιοχές, παρότι ο βαθµός αστικοποίησης του πληθυσµού και των συνηθειών του  είναι 

πιο βραδύς. 

Στο σύνολό τους ο τοπικός πληθυσµός διαµένει σε ιδιόκτητο σπίτι, το οποίο συνήθως, 

αποτελεί πατρική κληρονοµιά του συζύγου. Οι κατοικίες θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

ευρύχωρες, δεδοµένου ότι στην περιοχή υπήρχαν κατά παράδοση µεγάλες οικογένειες, 

η διαβίωση των οποίων απαιτούσε µεγάλες κατοικίες.  

Παρόλη την αποµόνωση της περιοχής δεν υπάρχει πρόβληµα διάθεσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος, τρεχούµενου νερού, ηλεκτρικού ψυγείου και φυσικά συσκευής τηλεόρασης η 

οποία αποτελεί τον καθηµερινό «σύντροφο» της οικογένειας, αλλά και τον κατά κύριο 

λόγο τρόπο διασύνδεσή του µε το «έξω» περιβάλλον. Η τουαλέτα συχνά βρίσκεται 

εκτός της οικίας δεδοµένου ότι τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά. Η  θέρµανση 

εξασφαλίζεται µέσω τζακιού, σόµπας ξύλου, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις –κυρίως 

νέων ζευγαριών και κατοικιών- που διαθέτουν κεντρική θέρµανση. Τέλος όλες σχεδόν 

οι κατοικίες διαθέτουν τηλεφωνική σύνδεση. 

 

4.3.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στην περιοχή έρευνας ο αγροτικός πληθυσµός εµφανίζει σηµαντικά ποσοστά µε υψηλή 

όµως συµµετοχή των ηλικιωµένων και οι ευκαιρίες εξω-γεωργικής απασχόλησης είναι 

λιγοστές δεδοµένης 

της µη ύπαρξης 

µικρού αστικού 

κέντρου και κατά 

συνέπεια µη 

ανάπτυξης της 

δευτερογενούς και 

τριτογενούς απασχόλησης.  

Η απασχόληση στην περιοχή έρευνας µε βάση τα επίσηµα στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2001) επικεντρώνεται στον πρωτογενή τοµέα (57%). Από το σύνολο του 

οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού (ΟΕΠ) το 11,8% έχει ηλικία κάτω των 25 ετών, 

ενώ τα µεγαλύτερα ποσοστά του ΟΕΠ εµφανίζονται στις ηλικιακές κατηγορίες των 

25-39 και 40-54 ετών. 
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Πίνακας 4-10.: Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία, 

στην περιοχή έρευνας 

Ηλικιακές 

κατηγορίες 

Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός  % επί συνόλου 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Άνδρες Γυναίκες 

15-24 216 153 64  70,6 29,4 

25-39 667 482 186  72,2 27,8 

40-54 556 396 161  71,1 28,9 

55-64 309 196 113  63,5 36,5 

65+ 72 54 17  75,7 24,3 

Σύνολο 1.821 1.281 540  70,3 29,7 

% επί του συνόλου      

15-24 11,9 11,9 11,8     

25-39 36,6 37,6 34,3     

40-54 30,6 30,9 29,7     

55-64 17,0 15,3 20,9     

65+ 3,9 4,2 3,2     

Σύνολο 100,0 100,0 100,0       

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή πληθυσµού 2001, ιδία επεξεργασία 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται 

ότι ο κύριος όγκος (70%) του ΟΕΠ της 

περιοχής αντιστοιχεί στον ανδρικό 

πληθυσµό της. Αυτή η αναλογία 

εµφανίζεται σε όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες. Επιπλέον το δυναµικό µε την 

έννοια του πολυπληθέστερου τµήµα της 

περιοχής είτε σε άνδρες είτε σε γυναίκες 

εµφανίζεται στις ηλικιακές κατηγορίες των 25-39 και 40-54 ετών. 

 

∆εδοµένης της εκτατικότητας του συστήµατος παραγωγής (εκτροφή αιγοπροβάτων) το 

σύνολο της οικογένειας απασχολείται στην εκτροφή των ζώων και την καλλιέργεια της 

γεωργικής γης. Παρόλα αυτά ανάλογα µε το µέγεθος της κάθε εκµετάλλευσης 

παρατηρείται το φαινόµενο της ανάπτυξης δεύτερης και τρίτης απασχόλησης ιδίας ή 

προσφερόµενης εργασίας από µέλη της οικογένειας (αρχηγός ή και µέλη).  

Αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΜΑΑΕ (1997) για την παρουσίαση της κατάστασης 

στην απασχόληση στην περιοχή για τους ακόλουθους λόγους: 

α) παρά τις ελλείψεις που πιθανό να εµπεριέχουν, δεδοµένου ότι δεν έγινε καθολική 

απογραφή, αυτή αποτυπώνει την κατάσταση στη γεωργία µε πιο αξιόπιστα 

στοιχεία, 

Κατανοµή ΟΕΠ ανά φύλο, περιοχή έρευνας
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∆ιάγραµµα 4-2.: Κατανοµή ΟΕΠ ανά φύλο 
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β) τα στοιχεία αυτά βρίσκονται πιο κοντά στη πραγµατικότητα της περιοχής δεδοµένου 

ότι επικυρώθηκαν µε επιτόπια έρευνα (2002-2005), µε αποτέλεσµα να προκύψουν 

τα ακόλουθα : 

Πίνακας 4-11.: απασχόληση στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις στην περιοχή 

έρευνας 

θέση στην εκµ 

Φύλο 

Αρχηγοί Απασχολούµενοι
63

 

στην εκµετάλλευση 

Σύνολο 

Άνδρες 724 740 1.464 

Γυναίκες 360 1.079 1.439 

Σύνολο 1.084 1.819 2.903 

Πηγή: ΜΑΑΕ, 1997, επιτόπια έρευνα (2002-2005), ιδία επεξεργασία 

 

Από τον πίνακα 4-11. προκύπτει ότι το 37,3% των απασχολουµένων στη Γεωργία έχουν 

αποκλειστική εργασία στην εκµετάλλευση, ενώ τα υπόλοιπα 1.819 άτοµα (62,6%) 

θεωρούνται συµβοηθούντα µέλη, από τα οποία τα 319 απασχολούνται και αλλού 

(δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες (ψησταριές, κλπ), εργάτες 

κ.λπ.), όπως φάνηκε από την επιτόπια έρευνα. Από τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι 

δυνατό να επιβεβαιωθεί η πολυαπασχόληση των παραγωγών στην περιοχή έρευνας, η 

οποία είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων άτυπη. 

 

4.4. ∆ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 

4.4.1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Μελετάται ο χώρος κατοίκησης ως φυσικό υπόβαθρο, ερευνάται δηλαδή η µορφή της 

κατοικίας της αγροτικής εκµετάλλευσης ως αυτόνοµης µονάδας, για να διαπιστωθούν 

οι εξυπηρετήσεις, που παρέχονται σε ένα νοικοκυριό. Επιπλέον ερευνάται η κατοικία 

ως µονάδα στο σύνολο ενός οικισµού και οι σχέσεις τους και τέλος η οικία ως τµήµα 

της εκµετάλλευσης και οι σχέσεις τους.  

Η χωρική προβολή της κατοίκησης (οικία, οικισµός, κλπ) παρέχει πληροφορίες ως προς 

την οργάνωση της κοινωνικής ζωής του τοπικού πληθυσµού, αλλά και ως προς τις 

δραστηριότητες και συνήθειές του (Φραγκόπουλος Ι., 2004). 

 

                                                 

63
 Η ηλικία τους κυµαίνεται από 15 έως 95 ετών 
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4.4.1.1.Οικία: µορφή – λειτουργία 

Στην περιοχή έρευνας, όπως και στις 

περισσότερες ορεινές περιοχές πλέον, 

παρατηρείται ένα µίγµα 

αρχιτεκτονικής κατοικιών. 

Ανταµώνονται οι παραδοσιακές 

δίπατες ή ισόγειες κατοικίες µε τις 

νεώτερες υπερυψωµένες κατοικίες µε 

ταράτσα και βεράντες
64

. 

 

 

Τα υλικά που χρησιµοποιούσαν 

για την κατασκευή της κατοικίας 

ήταν πέτρα. Το σπίτι συχνά είχε 

έναν όροφο, όπου βρίσκονταν τα 

υπνοδωµάτια και ένα ισόγειο 

όπου υπήρχε η κουζίνα και ένα 

µεγάλο δωµάτιο. Το ισόγειο είναι ο χώρος που χρησιµοποιείται από όλη την οικογένεια 

όλη την ηµέρα. Πολλές φορές ένα τµήµα του ισογείου αποτελεί ξεχωριστό δωµάτιο, 

όπου φυλάσσονται αγροτικά προϊόντα όπως καλαµπόκι, σιτάρι. Στην αυλή του σπιτιού 

                                                 

64
 Παραδοσιακά τα σπίτια ήταν κυρίως διώροφα ή «ανωγιαστά», πολλά απ' τα οποία είχαν 

τµηµατικό µεσοπάτωµα. Ήταν λιθόκτιστα, µε ντόπια γκριζοπράσινη πέτρα, ενισχυµένα µε 

ξυλοδεσιές και στεγάζονταν µε ξύλινες στέγες, καλυµµένες µε κοίλα βυζαντινού τύπου 

κεραµίδια ή σχιστολιθικές σκεπόπλακες. Τα «µονόσπιτα» ήταν η απλούστερη µορφή 

κατοικίας, που περιελάµβανε χώρο στο ισόγειο-το κατώι, χώρο στον όροφο-το «νουντά» και 

ανοιχτό εξώστη στην πρόσοψη. Ο σταθερός εξοπλισµός τους περιοριζόταν στις µικρές 

κόγχες για την τοποθέτηση µικροαντικειµένων, τα χωνευτά ντουλάπια ή «µεσάντρες» για τη 

φύλαξη αυτών και το χώρο για το ψήσιµο του ψωµιού και του φαγητού. Τα «διπλά» σπίτια 

είχαν τετράγωνη κάτοψη, η οποία χωρίζεται στα δύο µε λιθόκτιστο µεσότοιχο. Πάνω από το 

«έξω» κατώι, για να καλύψουν το µεγάλο ύψος του ισογείου που προέκυπτε από την κλίση 

του εδάφους, κατασκεύαζαν ένα µεσοπάτωµα που χρησιµοποιούσαν κυρίως τους χειµερινούς 

µήνες. Σε πολλά σπίτια υπήρχε «σαχνισιά» στην πρόσοψη, που προεξείχε από το λίθινο 

περίγραµµα και στηρίζονταν µε ξύλινα οριζόντια φουρούσια. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

διατηρήθηκε µέχρι τον τελευταίο πόλεµο, όταν καθιερώθηκαν σταδιακά τα σύγχρονα υλικά, 

όπως το µπετόν αρµέ και αλουµίνιο, που επέφεραν τεράστιες αλλαγές. 

Φωτογραφίες 4-2.: 
µορφές οικιών σε ελληνικές 

ορεινές περιοχές 

Προσωπικό αρχείο 
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πολύ κοντά στην οικία υπήρχε και υπάρχει ο φούρνος, όπου ψήνεται το ψωµί, οι πίτες 

αλλά και τα φαγητά. 

Το µέγεθος της οικίας δηλώνει και την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. 

Οι νεώτερες οικίες είναι εµφανέστατα διαφορετικές ως προς τα υλικά κατασκευής 

(χρησιµοποιούνται πλέον τούβλα και µπετόν), τον τρόπο χτισίµατος, καθώς και την 

αρχιτεκτονική µορφή του. Το αγροτικό σπίτι, όπως αναφέρει και ο Derruau M., (1987), 

τείνει να αστικοποιηθεί, καθώς η κατοικία της οικογένειας χωρίζεται από τα κτίσµατα 

που χρησιµοποιούνται για αγροτικές εργασίες. Αποτελεί πλέον µόνο χώρο κατοικίας 

της αγροτικής οικογένειας.  

 

Οι οικίες στις ορεινές περιοχές διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται 

παραδοσιακά και προσαρµοσµένα στις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής 

(φωτογραφίες 4-2.), αλλά που πλέον δεν υιοθετούνται : 

α. ύπαρξη µικρού ξύλινου µπαλκονιού. Αντί αυτού πλέον τα σπίτια φέρουν µεγάλα 

µπαλκόνια, που σε αρκετές περιπτώσεις περιβάλλουν την οικία εκθέτοντας ακόµη 

περισσότερο την οικία στις κλιµατολογικές συνθήκες στην περιοχή. 

β. δίπατη κατασκευή. Αντί αυτού τα νέα κτίσµατα είναι πλέον υπερυψωµένες 

µονοκατοικίες, στις οποίες ο όροφος αποτελεί το χώρο διαµονής της οικογένειας και 

το ισόγειο είτε δεν υπάρχει είτε ένα τµήµα του αποτελεί αποθηκευτικό χώρο είτε σε 

ορισµένες ελάχιστες περιπτώσεις χώρο προς ενοικίαση. Επιπλέον αρκετές από τις 

νέες κατασκευές φέρουν ταράτσα και όχι στέγη. 

Πολλές φορές οι νέου τύπου κατασκευές χτίζονται από άτοµα, τα οποία επιστρέφουν 

στον τόπο καταγωγής τους µετά από χρόνια απουσίας. Συνήθως οι απόδηµοι επιχειρούν 

«να δείξουν την οικονοµική ευηµερία τους» και να καταξιωθούν κοινωνικά µέσω της 

οικίας που χτίζουν στο τόπο καταγωγής τους, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνουν το 

παραδοσιακό αρχιτεκτονικό τοπίο των οικισµών. 

Οι µόνιµοι κάτοικοι ενός χωριού είτε βελτιώνουν την κατοικία τους είτε χτίζουν νέα 

υιοθετώντας αστικά πρότυπα, παρεµβάσεις, οι οποίες εκτός από τη µη προσαρµογή 

τους στις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες αντανακλούν επίσης τη θέληση τους να 

διαφοροποιήσουν τον χώρο κατοίκησης από τον παραγωγικό χώρο και τις σχετικές 

δραστηριότητες της αγροτικής οικογένειας. Η ύπαρξη νέων οικιών, διακριτών από τα 

κτίσµατα που χρησιµοποιούνται για την αγροτική δραστηριότητα (αποθήκες, στάβλος, 

κλπ), υποδηλώνει µια αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών, η οποία 
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συντελεί θετικά στην απόφαση κάποιου νέου να παραµείνει στην περιοχή. Η 

ενσωµάτωση νέων αρχιτεκτονικών σχεδίων και οι αλλαγές στην κοινωνική χρήση της 

αγροτικής κατοικίας φανερώνει το θετικό τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τον 

«έξω» κόσµο (Φραγκόπουλος, Ι., 2004). 

 

4.4.1.2. Οικισµός : θέση και στοιχεία του 

Στην περιοχή έρευνας είναι δυνατό να επιχειρηθεί µια τυπολογία των τοπικών 

κοινοτήτων λαµβάνοντας υπόψη τη θέση τους στον περιβάλλοντα φυσικό χώρο και στο 

εσωτερικό της κτηµατικής περιοχής της κοινότητας. Η οργάνωση των οικισµών και η 

κατανοµή τους στο χώρο εξαρτήθηκε και εξηγείται ιστορικά από τους τρόπους και τις 

τεχνικές οργάνωσης της εκµετάλλευσης των κτηµατικών περιοχών των τοπικών 

κοινοτήτων, των µεµονωµένων οικογενειακών αγροτικών εκµεταλλεύσεων, αλλά και 

του καθεστώτος ιδιοκτησίας. Οι τοπικές κοινωνίες κατόρθωσαν να συνδέσουν και 

συµπληρώσουν σε υψηλό βαθµό το οικογενειακό παραγωγικό σύστηµα (αµιγές, µικτό) 

µε το συλλογικό κοινωνικό παραγωγικό σύστηµα (ιδιοκτησιακό καθεστώς, κοινωνική 

οργάνωση, τρόπος εκµετάλλευσης, κλπ). 

Ο τόπος κατοικίας στη περιοχή έρευνας, ταυτίζεται µε τον τόπο απασχόλησης, γεγονός 

που έχει ξεπεραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε αρκετές περιοχές στην 

Ελλάδα. Η ταύτιση αυτή εξαρτάται από το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και από την 

αποµόνωσή της. Λόγω αυτών των συνθηκών η περιοχή παρουσιάζει αδυναµία να 

εξασφαλίσει στις δικές της ιδιαίτερες χωρικές συνθήκες µια έστω στοιχειώδη 

αστικότητα (Γούσιος ∆., Ντυκέν, ΜΝ., 2001). Γενικότερα σε περιθωριοποιηµένες 

ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της υπαίθρου, εµφανίζονται, όπως υποστηρίζουν οι 

Goussios D. και Tsiboukas K., (1993), διαφορετικοί τύποι χωρικότητας ανάλογα µε την 

τοπική κατάσταση και τις σχέσεις µε τον έξω κόσµο. 

 

Παρατηρούνται δύο τύποι τοπικών κοινοτήτων, ο πρώτος τύπος διαθέτει µόνο ένα 

οικισµό και ο δεύτερος περισσότερων του ενός οικισµού. 
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όπου 

Ι : συµβολίζεται ο καλοκαιρινός βοσκότοπος 

--: συµβολίζεται η δασική έκταση 

Χ: συµβολίζεται η καλλιεργούµενη έκταση 

: συµβολίζεται ο οικισµός µε τους συνοικισµούς του 

Σχήµα 4-4.: σχηµατική απεικόνιση οικισµού 

α. Κοινότητα µε ένα µόνο οικισµό.  

Αυτός ο τύπος κατοίκησης, παρόλο που είναι διαδεδοµένος σε όλη την Πίνδο, 

απαντάται  µόνο σε δύο δηµοτικά διαµερίσµατα στην περιοχή έρευνας στα Κέδρα και 

στο Λιθοχώρι.  

Σε αυτό τον τύπο οι οικίες 

βρίσκονται συγκεντρωµένες, σε 

ένα σηµείο στις αρχές της δασικής 

έκτασης της τοπικής κοινότητας, 

διασκορπισµένες µέσα σε δένδρα 

(καστανιές, καρυδιές). Πλησίον 

του οικισµού, όποια 

καλλιεργούµενη έκταση 

απαντάται, χρησιµοποιείται για τη 

βόσκηση των ζώων ειδικά των µικρών σε µέγεθος κοπαδιών. Οι καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις εκτείνονται σε χαµηλότερο υψόµετρο, ενώ οι βοσκότοποι βρίσκονται στις 

κορυφογραµµές. Η σηµαντική απόσταση των καλοκαιρινών βοσκοτόπων από το χωριό 

δηµιουργούσε την ανάγκη ύπαρξης ιδιαίτερης κατοικίας (πρόχειρη κατασκευή) του 

βοσκού (στα βοσκοτόπια) πέραν από εκείνη της οικογένειας (στο χωριό). 

 

β. Κοινότητα µε πολλούς οικισµούς  

Αυτός ο τύπος κατοίκησης είναι διαδεδοµένος στα Άγραφα, απαντάται δε σχεδόν στο 

σύνολο της περιοχής έρευνας (Sivignon M. 1992). Ο κάθε οικισµός είναι 

διαχωρισµένος από το υπόλοιπο χωριό µε ένα φυσικό όριο, έχει λίγα σπίτια και 

χωροθετείται µε βάση το ανάγλυφο (µικρές κοιλάδες, που διαθέτουν µικρές 

καλλιεργήσιµες και βοσκήσιµες εκτάσεις) και την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων. Τα νοικοκυριά, που κατοικούν σε ένα οικισµό, πέραν των οικογενειακών 

σχέσεων συνδέονται αρκετά συχνά και µε σχέσεις κουµπαριάς. 

Σε αυτό τον τύπο κατοίκησης υπάρχει πάντα ο κεντρικός οικισµός χτισµένος στο 

κέντρο της κτηµατικής περιοχής ή πιο κοντά στα καλλιεργούµενα εδάφη. Από τη θέση 

αυτή οργανώνεται και το σύστηµα βόσκησης σε σχέση µε τον κύριο φυσικό πόρο που 

είναι τα βοσκοτόπια τα οποία βρίσκονται πάντα σε υψηλότερα επίπεδα. 

Εντός του οικισµού ο χώρος είναι συνήθως περιορισµένος και η δόµηση σχετικά πυκνή. 

Η κεντρική πλατεία είναι ο τόπος όπου διεκπεραιώνονται οι περισσότερες από τις 
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δηµόσιες και κοινωνικο-πολιτιστικές δραστηριότητες του χωριού. Στην κεντρική 

πλατεία βρίσκονται η εκκλησία του χωριού, το κοινοτικό κατάστηµα, οι διάφορες 

υπηρεσίες που υπάρχουν (σχολείο, αστυνοµικές, τραπεζικές, ταχυδροµικές, κ.ά), καθώς 

και τα καφενεία- παντοπωλεία –ψησταριές. 

 

4.4.1.3. Σχέσεις οικίας-εκµετάλλευσης   

Στην περιοχή έρευνας δεν εντοπίζεται µια συγκεκριµένη µορφή σχέσεων µεταξύ της 

κατοικίας της αγροτικής οικογένειας και των χώρων σταβλισµού και αποθήκευσης του 

κοπαδιού της. Υπάρχει ποικιλία σχέσεων, η οποία συχνά εξαρτάται από το µέγεθος της 

εκµετάλλευσης (κοπαδιού) και την ηλικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης. 

Παραδοσιακά οι χώροι διαβίωσης των κοπαδιών βρισκόταν πάντα δίπλα ή σε µικρή 

απόσταση από το χώρο κατοικίας της αγροτικής οικογένειας. Συχνά η µια κατασκευή 

ήταν συνέχεια της άλλης. Οι χώροι αυτοί διαβίωσης των κοπαδιών χρησιµοποιούνταν 

κατά την χειµερινή περίοδο, δεδοµένου ότι οι κλιµατολογικές συνθήκες ήταν πολύ 

έντονες και είχαν µεγάλη διάρκεια. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο τα κοπάδια 

µεταφερόταν και παρέµεναν στα βοσκοτόπια µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου, όπου 

κατασκευάζονταν από τους παραγωγούς πρόχειρες εγκαταστάσεις τόσο για τη διαµονή 

των ζώων όσο και των βοσκών (µαντριά). 

Οι εκµεταλλεύσεις µε µικρό 

µέγεθος κοπαδιού δεν 

µετακινούνται. Η κατοικία 

βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε 

τους χώρους διαµονής του 

κοπαδιού, δεδοµένου ότι η 

κάθε κατοικία περιβάλλεται 

από καλλιεργούµενη γη, η 

οποία λειτουργεί ως ατοµικός 

βοσκότοπος. 

Οι εκµεταλλεύσεις µεγάλου 

µεγέθους διαθέτουν χώρους 

διαµονής των ζώων κοντά στην κατοικία τους, αλλά και εκτός οικισµού σε σηµαντική 

απόσταση, για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα µε τους κατοίκους µη 

κτηνοτρόφους του χωριού. 

Φωτογραφία 4-3.:  

Άποψη οικισµού, βοσκήσιµης και καλλιεργήσιµης 

έκτασης, χωριό Μηλιανά 

Προσωπικό Αρχείο 
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Με βάση τα παραπάνω µόνο οι αρχηγοί εκµετάλλευσης, οι οποίοι µετακινούσαν τα ζώα 

τους, µέσα στο χρόνο αναγκάζονταν να αποµακρύνονται από την οικογένειά τους για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το φαινόµενο βέβαια αυτό έχει πλέον εξασθενήσει γιατί, 

παρόλο που τα βοσκοτόπια βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από τον οικισµό, είναι 

πλέον προσπελάσιµα και οι παραγωγοί διαθέτουν µεταφορικό µέσο, το οποίο τους 

διευκολύνει να µετακινούνται σε καθηµερινή βάση µεταξύ οικισµού και βοσκοτόπου. 

Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούν οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται κοντά σε δασική 

έκταση. Η µορφή που έχει η εκµετάλλευση αυτή είναι η ακόλουθη : στο κέντρο της 

ιδιοκτησίας βρίσκεται η οικία και όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, γύρω από αυτή 

υπάρχουν οι εκτάσεις προς καλλιέργεια και προς βόσκηση. Στο τµήµα της δασικής 

έκτασης το οποίο εφάπτεται της ιδιοκτησίας, το αποκαλούµενο «κεφαλάρι», έχει 

επικρατήσει η συνήθεια να βόσκει µόνο αυτός που έχει άµεση πρόσβαση. 

 

4.4.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

Ο κεντρικός οικισµός κάθε χωριού ακτινικού τύπου οργανώνεται γύρω από µια µεγάλη 

πλατεία, η οποία αποτελεί το κεντρικό σηµείο κάθε 

χωριού.  

Η πλατεία είναι 

ταυτόχρονα –στις 

περισσότερες φορές – 

και ο αυλόγυρος της 

εκκλησίας. Γύρω από 

την πλατεία υπάρχουν το κοινοτικό κατάστηµα, το σχολείο και τα καφενεδάκια του 

χωριού. Από την πλατεία ξεκινούν πολλά στενά κυρίως τσιµεντοστρωµένα δροµάκια 

που οδηγούν στις κατοικίες. Στην πλατεία διαδραµατίζονται όλα τα σηµαντικά 

Φωτογραφία 4-4.:  

Άποψη σηµείων 

συγκέντρωσης σε 

ορεινούς 

οικισµούς: Πηγές, 

Ραπτόπουλο 
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γεγονότα του χωριού, µυστήρια, πανηγύρια, κλπ. Το καφενείο αποτελεί τον κυρίαρχο 

χώρο συλλογικής ζωής στο χωριό.  

 

4.4.2.1 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Τεχνικές υποδοµές 

Παρόλο που η βασική µέριµνα της δηµόσιας διοίκησης αφορούσε πάντα τη δηµιουργία 

η/και βελτίωση των βασικών υποδοµών, η περιοχή έρευνας λόγω της διάκρισή της, σε 

τρεις (3) περιφερειακές ενότητες και τρεις (3) περιφέρειες, καθώς και το γεγονός ότι 

βρίσκεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων, διαθέτει τεχνικές υποδοµές το 

επίπεδο των οποίων δηλώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των κατοίκων και των 

επισκεπτών της περιοχής. 

� οδικό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει µεν την επικοινωνία, αλλά η χαµηλή ποιότητά του 

(κακή κατάσταση οδοστρώµατος ή ανυπαρξία 

οδοστρώµατος, στενότητα, µη σήµανση) 

µειώνει την αποτελεσµατικότητα και 

δηµιουργεί καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της 

δραστηριότητας και της περιοχής 

� ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση, τηλέφωνο : όλες 

οι κατοικίες σήµερα είναι συνδεδεµένες µε 

το δίκτυο υδροδότησης, ηλεκτροδότησης 

των οικισµών και τηλεπικοινωνίας, τα οποία 

παρουσιάζουν προβλήµατα, που οφείλονται 

περισσότερο στην ανυπαρξία µιας υπηρεσίας για το σύνολο της περιοχής. 

Παρόλο που η χαµηλή ποιότητα των τεχνικών υποδοµών δηµιουργεί προβλήµατα στην 

καθηµερινότητα των µόνιµων κατοίκων, δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

κατοίκηση της περιοχής, τη δραστηριότητα των κατοίκων της, αλλά και για τη συχνή 

επίσκεψή της από τους αποδήµους. 

 

Κοινωνικές υποδοµές: υπηρεσίες και λειτουργίες στην περιοχή έρευνας 

� διοικητικές Υπηρεσίες: σε κάθε τοπική κοινότητα υπάρχει κοινοτικό κατάστηµα, το 

οποίο πλέον λειτουργεί ως χώρος ιατρείου, και ως αποθηκευτικός χώρος όλου του 

αρχειακού υλικού του δηµοτικού διαµερίσµατος. 

Φωτογραφία 4-5.:  
Άποψη οδικού δικτύου 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΡΟ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΡΤΑΣ 
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� υποδοµές Υγείας: οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από τον αγροτικό γιατρό, ο οποίος 

επισκέπτεται το καθένα από τα δηµοτικά διαµερίσµατα µια φορά την εβδοµάδα, για 

να εξετάσει τους ηλικιωµένους. Έκτακτα περιστατικά για να αντιµετωπιστούν 

πρέπει να µεταφερθούν στα µεγάλα αστικά κέντρα των ΠΕ Καρδίτσας, Ευρυτανίας 

και Άρτας. Συνήθως όµως οι κάτοικοι της ∆.Ε Αχελώου (∆∆ Βραγκαινά, Αργύρι, 

Καταφύλλι) και της ∆.Ε Ασπροποτάµου προτιµούν να επισκεφτούν το Νοσοκοµείο 

του Αγρινίου λόγω της οµαλότερης και άρα πιο άµεσης πρόσβασής του. Στο 

πλαίσιο της συγκέντρωσης των µονάδων υγείας δεν είναι ακόµη γνωστό αν η 

περιοχή θα εξυπηρετείται από τα κέντρα υγείας που υπάρχουν (ΚΥ Φραγκίστας, 

Μουζακίου και Ανω Καλεντίνας). Προσπάθειες εγκατάστασης κέντρου 

συστηµάτων τηλεϊατρικής γίνανε στη ∆Ε Αχελώου µε αµφίβολα αποτελέσµατα 

λόγω της ανεπάρκειας του συστήµατος. 

� υποδοµές Εκπαίδευσης: Στο Ραπτόπουλο και στο Αστροχώρι λειτουργούν όλες οι 

βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο, δηµοτικό σχολείο, γυµνάσιο και 

λύκειο. Στο πλαίσιο συγκέντρωσης των µονάδων εκπαίδευσης δεν γνωρίζουµε το 

µέλλον αυτών των περιοχών, όσον αφορά την εκπαίδευση. Η µετακίνηση των 

µαθητών όλων των βαθµίδων γίνεται είτε µε λεωφορεία, όπου υπάρχει 

συγκοινωνιακή επικοινωνία είτε µε ατοµικά αυτοκίνητα (πχ ∆Ε Αχελώου), όπου 

δεν υπάρχει συγκοινωνία. 

 

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες βρίσκονται εκτός περιοχής σε µικρές πόλεις που περιβάλλουν 

την περιοχή έρευνας, αλλά και σε µεγαλύτερες, όπως η Καρδίτσα, Καρπενήσι και 

Άρτα, στις οποίες µεταβαίνουν οι κάτοικοι προκειµένου να εξυπηρετηθούν. Η µεγάλη 

απόσταση της περιοχής από τα αστικά κέντρα των νοµών (90-100 χλµ) δυσχεραίνει και 

αποθαρρύνει την επαφή των κατοίκων µε τις Υπηρεσίες. 

 

4.4.2.2 ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Όσον αφορά τη µεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία στην περιοχή έρευνας δεν 

υπάρχει καµιά µονάδα που να λειτουργεί. 

Όσον αφορά τον τριτογενή τοµέα, υπάρχουν στοιχειώδεις δηµόσιες και ιδιωτικές 

υπηρεσίες, οι οποίες εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των κατοίκων στις έδρες των 

∆Ε: 
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� εξυπηρετήσεις των κατοίκων από Τράπεζες πραγµατοποιούνται από καταστήµατα 

που βρίσκονται εκτός περιοχής, 

� λειτουργεί ένα φαρµακείο στο Ραπτόπουλο, το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο σχεδόν 

της περιοχής (∆Ε Ασπροποτάµου και ∆Ε Αχελώου), ενώ αρκετές από τις τοπικές 

κοινότητες της ∆Ε Τετραφυλλίας εξυπηρετούνται από Φαρµακείο στην Άνω 

Καλεντίνη της ΠΕ Άρτας. 

� σε κάθε κοινότητα λειτουργεί µια σειρά εµπορικών καταστηµάτων, όπως 

καταστήµατα τροφίµων, καφενείων, καφενεία- παντοπωλεία, καθώς και ταβέρνες-

ψησταριές και κρεοπωλεία, 

� τέλος στον τοµέα του τουρισµού υπάρχουν 11 µονάδες διαµονής (ξενοδοχεία ή 

ενοικιαζόµενα δωµάτια) µικρού µεγέθους χωρίς όµως να συνοδεύονται από 

οργανωµένες επιχειρήσεις τουριστικών δραστηριοτήτων, που να αξιοποιούν το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όπως µονοπάτια στο δάσος, ποτάµι, κ.ά. 

Οι στοιχειώδεις υπηρεσίες συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών των 

κατοίκων, στη διατήρηση του βασικού κοινωνικού ιστού και στη διευκόλυνση των 

δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο συγκέντρωσης των δηµόσιων υπηρεσιών δεν 

γνωρίζουµε το µέλλον αυτών των περιοχών όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών 

τους. 

 

4.4.2.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων µιας περιοχής εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από 

το είδος, τις δραστηριότητες και την αποτελεσµατικότητα των φορέων που αυτή 

διαθέτει, καθώς και το υπερκείµενο διοικητικό επίπεδο, στο οποίο ανήκει. Σε κάθε 

περιοχή οι φορείς, που την αφορούν, διακρίνονται σε «ενδογενείς» και σε «εξωγενείς» 

ως προς τον τρόπο δηµιουργίας τους και δράσης τους.  

 

ενδογενείς φορείς 

Οι ενδογενείς φορείς – µηχανισµοί, που δραστηριοποιούνται εσωτερικά και 

εκπροσωπούν την περιοχή στις υπερκείµενες βαθµίδες διοίκησης, είναι ο Οργανισµός 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Σύλλογοι και οι Συνεταιρισµοί. Οι φορείς αυτοί 

αποτελούν εργαλεία για την τοπική κοινωνία, η λειτουργία αλλά και η 

αποτελεσµατικότητα των οποίων εξαρτώνται από τους εκλεγµένους άρχοντές τους και 

τις τοπικές θεσµικές συνθήκες. Έχουν καταλυτική λειτουργία στην τοπική ζωή, παρόλο 
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που δεν τους δόθηκε µεγάλου εύρους εξουσία ακόµη και µετά την τελευταία διοικητική 

µεταρρύθµιση και προσπάθεια αποκέντρωσης του κράτους (Sequeira Carvalho J.-A., 

1997, Μπεριάτος, 1994). Το σύνολο των διοικητικών µεταρρυθµίσεων, που έχουν 

πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 30 έτη, αναζητούν µια διοικητική δοµή, η οποία να 

διαθέτει τοπικές δυναµικές ικανές (σε µέγεθος και δυναµισµό) να προβούν σε 

αναπτυξιακές δράσεις και αποφάσεις. 

� οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: στην περιοχή έρευνας η δοµή των νέων δήµων 

και κοινοτήτων, που λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 (πρόγραµµα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), είναι η εξής: 

1) ∆Ε Ασπροποτάµου (έδρα Ραπτόπουλο) : Ραπτόπουλο, Κέδρα, Πρασιά, Νέο 

Αργύρι, Λεπιανά. Οι ΤΚ Λιθοχωρίου και Γρανίτσας ανήκουν στη ∆Ε 

Απεραντίων 

2) ∆Ε Αχελώου (έδρα Βραγκιανά): Βραγκιανά, Καταφύλλι, Αργύρι, Μάραθος. 

3) ∆Ε Τετραφυλλίας (έδρα Αστροχώρι): Αστροχώρι, Μηλιανά, Μεγαλόχαρη, 

Μεσόπυργος, Ελάτη, Καστανιά και Πηγές. 

Συνεπώς και η τελευταία διοικητική µεταρρύθµιση (Ν. 3852 «Καλλικράτης») δεν 

προσεγγίζει την περιοχή ως µια ενιαία εδαφική περιοχή µε κοινό παραγωγικό 

σύστηµα και µε κοινές τοπικές ιδιαιτερότητες, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 4-6.:  
Άποψη σηµείων συγκέντρωσης και 

εκδηλώσεων 

 

Προσωπικό Αρχείο 
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� σύλλογοι: στην περιοχή έρευνας υπάρχουν πλήθος συλλόγων κυρίως πολιτιστικών 

οι οποίοι συστήθηκαν από τους κατοίκους της κάθε κοινότητας που βρίσκονται 

εγκαταστηµένοι κυρίως σε αστικά κέντρα της χώρας (σύλλογοι αποδήµων). Στους 

συλλόγους αυτούς συµµετέχουν και οι κάτοικοι των κοινοτήτων. Η δράση τους 

περιορίζεται στην εκδήλωση µιας γιορτής κατά τη διάρκεια του χειµώνα και στη 

συµµετοχή στη διοργάνωση του πανηγυριού και κάποιων πολιτιστικών εκδηλώσεων 

(χορών, αναβίωση ηθών και εθίµων αλλά και λαϊκών συνελεύσεων) κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Ο βασικός στόχος τους ήταν και είναι η διατήρηση 

δεσµών µεταξύ των καταγόµενων και του τόπου καταγωγής τους και η 

µεταλαµπάδευση των σχέσεων αυτών στη νέα γενιά. Οι σχέσεις των αποδήµων 

παραµένουν πολύ στενές µε τον τόπο καταγωγής τους. Γεγονός που γίνεται εµφανές 

µε το σύνολο των παρεµβάσεων που πραγµατοποιούν τοπικά, όπως συµµετοχή σε 

αναστύλωση εκκλησιών, σε αναβάθµιση µονοπατιών κ.ά, στα πολιτιστικά και 

φυσικά στοιχεία του τόπου καταγωγής τους, αλλά επίσης και των πατρογονικών 

κατοικιών τους δίνοντάς τους τη δυνατότητα επιστροφής αρκετά τακτικά και κατά 

τη διάρκεια όλου του χρόνου. 

Οι φορείς αυτοί, παρόλο που α) διαθέτουν ανθρώπινο δυναµικό µε πλήθος 

χαρακτηριστικών, β) έχουν συµφέροντα στο επίπεδο της κοινότητας λόγω 

ιδιοκτησιών από κληρονοµιά, γ) διατηρούν στενές σχέσεις µε τον τόπο καταγωγής 

και επιστρέφουν εποχιακά αρκετά συχνά, µπορούν να αποτελέσουν τη δίοδο για την 

προσέγγιση αγορών ή να αποτελέσουν οι ίδιοι µια αγορά για τα τοπικά προϊόντα, 

αφενός δεν αξιοποιούνται και αφετέρου δεν συµµετέχουν στον τρόπο διαχείρισης 

του χώρου και στη διαµόρφωση τοπικής πολιτικής (Goussios D., 2010). 

� συνεταιρισµοί: η οργάνωση και η λειτουργία µιας τοπικής κοινωνίας βασίζεται στην 

ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των µελών της. Το ζήτηµα της συνεργασίας και 

της συλλογικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αντιµετωπίζεται µε σηµαντική 

αµφιβολία και επιφύλαξη δεδοµένης της πορείας του συνεταιριστικού κινήµατος, 

της πορείας των συνεταιριστικών οργανώσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο (Goussios D., 1980, Goussios D., Koutsou S., 1989, Goussios D., 

Zakopoulou E., 1990), 

Οι δεκαοκτώ γεωργο-κτηνοτροφικοί συνεταιρισµοί και οι τέσσερις δασικοί που 

δραστηριοποιούνται στο σύνολο της περιοχής έρευνας ακολουθούν την αδρανή 

πορεία του συνόλου των συνεταιρισµών στην χώρα. Η κύρια και µοναδική 
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δραστηριότητα τους είναι η ύπαρξη σφραγίδας και η εκλογή προεδρείου. Αυτές οι 

συνεταιριστικές οργανώσεις δεν συνεισφέρουν σήµερα στην παραγωγική 

δραστηριότητα των παραγωγών και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους ή 

στη βελτίωση του εισοδήµατός τους. 

Παρά την κατάσταση αυτή σε τµήµα της περιοχής έρευνας έχει αναπτυχθεί άτυπη 

µορφή συνεργασίας στο επίπεδο των κτηνοτρόφων της ∆Ε Αχελώου τα τελευταία 

έτη. Σκοπός αυτής της άτυπης συνεργασίας αποτελεί η συγκέντρωση και πώληση 

του γάλακτος των εκτρεφόµενων αιγοπροβάτων, τα οποία πριν εκτρέφονταν για την 

παραγωγή κρέατος. Με παρότρυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατόπιν 

συνεννοήσεων µε γνωστή γαλακτοβιοµηχανία της Ηπείρου ορίστηκε από τους 

ίδιους τους παραγωγούς ένας παραγωγός υπεύθυνος για την συλλογή και µεταφορά 

του γάλακτος σε σηµείο προσπελάσιµο για την γαλακτοβιοµηχανία. Η συνεργασία 

αυτή ωφελεί τους παραγωγούς, γιατί αυξάνει το εισόδηµά τους µέσω της 

διαφοροποίησης της παραγωγής τους, αλλά και την γαλακτοβιοµηχανία, εφόσον 

συνεργαζόµενη µόνο µε ένα παραγωγό (ενδιάµεσο) εκµεταλλεύεται µεγάλη 

ποσότητα γάλακτος ανά έτος. Για τη σωστή λειτουργία της άτυπης αυτής 

συνεργασίας όφειλαν οι ίδιοι οι παραγωγοί να διαπραγµατεύονται µε τη 

γαλακτοβιοµηχανία ορίζοντας έναν υπεύθυνο για την συλλογή και µεταφορά του 

γάλακτος, να έχουν χώρο αποθήκευσης του παραγόµενου γάλακτος (παγολεκάνη) 

και να πληρώνουν τον παραγωγό, που ασχολείται µε τη συλλογή και µεταφορά του 

γάλακτος. Η οργάνωση αυτή ακόµη και σε άτυπη µορφή οφείλει να έχει την κοινή 

συναίνεση όλων των συµµετεχόντων παραγωγών και την ανάληψη υπευθυνοτήτων 

εκ µέρους τους. 

Οι απόψεις των παραγωγών της συγκεκριµένης περιοχής διίστανται για την ύπαρξη 

και την συνέχιση αυτού του σχήµατος. Κατά την προ-έρευνα ορισµένοι εξέφρασαν 

φόβους ότι «το σχήµα αυτό θα διαλυθεί την επόµενη χρονιά», αλλά χωρίς να 

µπορούν να στοιχειοθετήσουν τη θέση τους. Ο φόβος αυτός προέρχεται κυρίως από 

τη διάχυτη αντίληψη, ότι οποιαδήποτε συνεταιριστική- συλλογική προσπάθεια δεν 

είναι δυνατό να επιτύχει. Ορισµένοι µάλιστα υποστήριξαν ότι είναι πολύ καλό ως 

σχήµα αλλά δεν είναι έτοιµοι ακόµη να αποδεχτούν µεγαλύτερες δεσµεύσεις, διότι 

δεν θα µπορούσαν να αντεπεξέλθουν. Μόνο οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

υποστήριξαν ότι πρέπει αυτό το άτυπο σχήµα να οργανωθεί, ώστε να αυξηθούν τα 

οφέλη για τους ίδιους τους παραγωγούς, διότι ήδη συντελούσε α) στο να 
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διατηρηθούν οι εκµεταλλεύσεις στην περιοχή και β) στο να διαφοροποιήσουν την 

παραγωγική τους κατεύθυνση από κρεατοπαραγωγική σε γαλακτοπαραγωγική. 

 

� άτυπη συνεργασία – ανταλλαγή εργασίας: στο σύνολο της περιοχής οι κτηνοτρόφοι 

συνεργάζονται µόνο για ορισµένες εργασίες, για τις οποίες απαιτείται αρκετός 

αριθµός εργατικών χεριών για την περάτωσή τους, όπως κούρεµα των ζώων, 

κάποιες φορές άρµεγµα (αυτή η συνεργασία συµβαίνει µεταξύ παραγωγών µεγάλου 

µεγέθους εκµεταλλεύσεων) και βόσκηση σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Κατά την προ-έρευνα υποστηρίχθηκε από τους παραγωγούς ότι γενικά «ο κάθε 

παραγωγός εκτρέφει (βόσκει και φροντίζει) το κοπάδι του µόνος του». Παρόλα αυτά 

παρατηρείται µια έντονη συνεργασία µεταξύ των νέων σε ηλικία παραγωγών, οι 

οποίοι µε στόχο την απόκτηση περισσότερου ελεύθερου χρόνου και ταυτόχρονα 

την ολοκλήρωση των εργασιών τους, αλληλοεξυπηρετούνται. Όπως ειπώθηκε από 

νεαρούς παραγωγούς στα Κέδρα, ένας µεταφέρει το γάλα στο σηµείο συλλογής, 

ενώ ο άλλος παρακολουθούσε τα ζώα κατά τη βόσκηση, (η κατάσταση αυτή ήταν 

εντονότερη την περίοδο πριν την εµφάνιση του λύκου, καθώς δεν ήταν αναγκαία η 

ολοήµερη παρουσία του παραγωγού στη βόσκηση), κ.λπ. Στο άρµεγµα επίσης 

υπάρχει συνεργασία µεταξύ των παραγωγών, ειδικά όσων βόσκουν τα κοπάδια 

τους στον ίδιο τόπο. 

 

εξωγενείς φορείς 

Οι εξωγενείς φορείς – µηχανισµοί, των οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται και αφορά 

και την περιοχή έρευνας είναι οι Περιφέρειες -Περιφερειακές Ενότητες και οι 

Υπηρεσίες τους καθώς και οι Αναπτυξιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή. 

� Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση: η Αιρετή Περιφέρεια αποτελεί ένα νέο 

αυτοδιοικητικό θεσµό για την ελληνική πραγµατικότητα µέσω του οποίου οι 

τοπικές δυνάµεις (τοπικούς δρώντες και φορείς) της συµµετέχουν στη χάραξη 

πολιτικής µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της περιοχής τους 

καταρτίζοντας συλλογικό σχέδιο ανάπτυξης και διαχείρισης. ∆εδοµένου ότι η 

περιοχή έρευνας ανήκει σε τρεις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις αποτελώντας 

ταυτόχρονα τα τµήµατα τα πλέον αποµονωµένα και αποµακρυσµένα από τα κέντρα, 

καθώς και ότι η ανάπτυξη γίνεται σε οµόκεντρους κύκλους µε σηµείο αναφοράς το 
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αστικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας, εξηγεί σε µεγάλο βαθµό, γιατί η 

περιοχή : 

α. είναι φτωχή σε υποδοµές και εξυπηρετήσεις.  

β. χαρακτηρίζεται από ασθενή συνοχή και συνεργασία ως ενιαία γεωγραφική 

ενότητα, 

γ. συνεχίζει να υποφέρει από την ορεινότητά της και τις δύσκολες συνθήκες 

προσπέλασης  

 

� Αναπτυξιακές Εταιρείες: Οι αναπτυξιακές εταιρείες δηµιουργήθηκαν (στο τέλος της 

δεκαετίας του 1980), για να πληροφορήσουν τον πολίτη για την ύπαρξη 

χρηµατοδοτικών πλαισίων, που µπορούσε και µπορεί να αξιοποιήσει για να 

βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του, να τον ενεργοποιήσουν για την προώθηση της 

ανάπτυξης (οικονοµικής και κοινωνικής) της περιοχής τους, καθώς και να 

συµβάλλουν στη δηµιουργία- ενθάρρυνση της τοπικής δηµοκρατίας και 

δηµιουργικότητας. Οι αναπτυξιακές εταιρείες, παρόλο που ο κύριος ρόλος τους 

ήταν και είναι η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενηµέρωση –

ευαισθητοποίηση – υποστήριξη του τοπικού πληθυσµού και η ενθάρρυνση του 

επιχειρείν και του συµµετέχειν, κατάφεραν σε πολύ µικρό βαθµό να ενισχύσουν το 

δηµοκρατικό διάλογο, τις κοινοτικές διαβουλεύσεις, και την ενεργό συµµετοχή του 

τοπικού πληθυσµού στη λήψη των αποφάσεων (Γούσιος ∆, κ.ά 2010, Gaki D., and 

Koutsouris A. 1999, Gaki D., 1998). 

Οι παρεµβάσεις των αναπτυξιακών φορέων αφορούν τα εξής πεδία: 

� αναδιάρθρωση του κύριου παραγωγικού κλάδου, που είναι η κτηνοτροφία µε 

αρχικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων και βελτίωση 

των συνθηκών εκτατικής βόσκησης, 

� σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε την κατανάλωση µέσω της διάθεσης και 

εµπορίας των παραγόµενων προϊόντων, 

� ώθηση στην πολυδραστηριότητα µέσω ενδυνάµωσης της µεταποίησης και της 

ανάδειξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 

Παρόλο που διάφορες αναπτυξιακές εταιρείες (Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ, 

Ευρυτανία ΑΕ και ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ) έχουν ως πεδίο δράσης τους και την περιοχή 

έρευνας, ελάχιστη ως ανύπαρκτη είναι η παρουσία τους σ’ αυτή. Οι αναπτυξιακές 

εταιρείες αποτελούν ένα συµβουλευτικό φορέα των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για 
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την κατάρτιση πολιτικής, προγραµµατισµού δράσεων, πληροφόρησης και 

ενηµέρωσης και κινητοποίησης –ενεργοποίησης του τοπικού πληθυσµού. Και οι 

τρεις αναπτυξιακές εταιρείες, παρόλο που δραστηριοποιούνταν σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, υλοποίησαν κυρίως ευρωπαϊκά προγράµµατα (LEADER, 

ΟΠΑΑΧ) µε συγκεκριµένη χωρική αναφορά. ∆εν υπήρξε συνεργασία αυτών των 

αναπτυξιακών φορέων σε επίπεδο περιοχής έρευνας. 

 

αξιολόγηση έργου και λειτουργίας των παραπάνω φορέων 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια µέσα από σειρά διοικητικών µεταρρυθµίσεων έγινε 

προσπάθεια να αρθεί η διοικητική πολυδιάσπαση του χώρου, που χαρακτήρισε την 

εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δηµιουργία των αναπτυξιακών εταιριών κατά το 

τέλος της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσε ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την υποστήριξή της. Παρόλα αυτά δεν επιτεύχθηκε η δηµιουργία 

εδαφικών περιοχών, η δηµιουργία µικρών τοπικών διακυβερνήσεων, που θα µπορούσαν 

να δώσουν µια αναπτυξιακή πορεία σε µια περιοχή. Βασικός λόγος ήταν η ελλιπής 

χρηµατοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρόλες τις δυσκολίες και δυσχέρειες 

ορισµένες διακοινοτικές διαδηµοτικές συνεργασίες επιτεύχθηκαν συµβάλλοντας εν 

µέρει στην αναπτυξιακή πορεία µιας περιοχής. 

Σε επίπεδο ορεινών περιοχών, όπως η περιοχή έρευνας, η έλλειψη ενός αγροτικού 

κέντρου συνοδεύτηκε από την διάσπαση της γεωγραφικής ενότητας και την διοικητική 

κατάτµηση σε διαφορετικές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Η περιοχή έρευνας ακριβώς 

λόγω αυτών των προβληµάτων δεν εντάχθηκε στην αρµοδιότητα ενός αναπτυξιακού 

φορέα, ο οποίος θα αναλάµβανε τον συντονισµό των δράσεων για όλους τους τοµείς 

της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής. Η πληθώρα φορέων και συλλόγων, 

οι οποίοι δηµιουργήθηκαν για να υπερκεράσουν κυρίως νοµικά και θεσµικά ζητήµατα, 

παρά για να εκφράσουν τοπικές πρωτοβουλίες, προσέλκυσαν τον τοπικό πληθυσµό 

αλλά δρώντας αποσπασµατικά και χωρίς στρατηγική µετατράπηκαν σε ανενεργούς 

φορείς (συνεταιρισµούς, συλλόγους, κ.ά). 

Στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως εκφράστηκε από τους υπεύθυνους 

(δηµάρχους), υπάρχει πρόθεση για συνεργασία σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις και σε 

παραγωγικές συνεργασίες (δηµιουργία βιοτεχνιών κλπ) χωρίς όµως ακόµη να έχει 

εκδηλωθεί κάποιο συγκεκριµένο ενδιαφέρον. Ο διοικητικός κατακερµατισµός της 
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περιοχής έρευνας αποτελεί εµπόδιο εκ προοιµίου δεδοµένου του µικρού βαθµού 

συνεργασίας µεταξύ των φορέων αυτών. 

 

4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η απόκεντρη γεωγραφική θέση της περιοχής έρευνας και η στενότητα των 

γεωγραφικών της ορίων δικαιολογεί το χαµηλό πληθυσµιακό δυναµικό που διαθέτει, το 

οποίο παρόλα αυτά διατηρεί ένα κοινωνικό ιστό ικανό να διατηρήσει και να 

τροφοδοτήσει το τοπικό παραγωγικό σύστηµα. Από την ανάλυση των πληθυσµιακών-

δηµογραφικών δεδοµένων (διάγραµµα 4-1.) καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

δεδοµένης της δυσαναλογίας µεταξύ των δύο φύλλων (περισσότεροι οι άνδρες στην 

παραγωγική ηλικιακή κατηγορία 20-40 ετών), της τάσης των γυναικών να φεύγουν από 

την περιοχή, οι πιθανότητες δηµιουργίας νέων ζευγαριών και άρα νέων οικογενειών 

ελαχιστοποιούνται συνεχώς. Η µείωση αυτή έχει επιπτώσεις στο παραγωγικό σύστηµα, 

διότι δηµιουργούνται σηµαντικά προβλήµατα διάδοχης κατάστασης. Η «αδύναµη» 

δηµογραφική φυσιογνωµία, αποτέλεσµα έντονης µετανάστευσης που γνώρισε η 

περιοχή στο πέρασµα των χρόνων, η οποία µπορεί να θεωρηθεί και το αποτέλεσµα των 

χωρικών ανισορροπιών που παρουσιάζει το οικονοµικό σύστηµα, όταν δεν υπάρχουν 

παρεµβατικές πολιτικές (Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι., 2005), δεν µπόρεσε και συνεχίζει να 

µην µπορεί να απαντήσει σε ένα παραγωγίστικο µοντέλο (εντατικό και ποσοτικό) 

παραγωγής, αλλά ούτε και να εξασφαλίσει τη διαχείριση του χώρου και του 

συστήµατος παραγωγής στο µέλλον δεδοµένων των προβληµάτων διαδοχής που 

αντιµετωπίζει. 

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και των συνθηκών εργασίας (βελτίωση 

βοσκοτόπων, δηµιουργία αρδευτικών έργων, κ.ά.) δηµιουργούν τις προϋποθέσεις σε 

σηµαντικό ποσοστό νέων να παραµείνουν στην περιοχή και να δραστηριοποιηθούν 

διατηρώντας την ελπίδα κατοίκησης της περιοχής, ύπαρξης δραστηριότητας και άρα 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Παρόλο που η παρουσία των κρατικών υπηρεσιών (τεχνικής και συµβουλευτικής 

υποστήριξης) είναι ελάχιστη και µη συντονισµένη στην περιοχή, οι κάτοικοι αυτο-

οργανώνονται και αναζητούν µέσα από άλλα κανάλια επικοινωνίας την επίλυση των 

ζητηµάτων τους, πληροφορίες, κα. 

Με βάση την υπόθεση ότι η συµµετοχή σε συλλογικά σχήµατα δείχνει την ικανότητα 

µιας κοινωνίας να αυτό-οργανώνεται και να αυτό-διαχειρίζεται, να εξασκεί στην ουσία 
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πολιτική δηµιουργώντας µια δοµή και να διεκδικεί από υψηλότερα επίπεδα εξουσίας 

για την ικανοποίηση των αναγκών της, τότε η έννοια της «συµµετοχής» σε συλλογικά 

σχήµατα είναι «τύποις» διαδεδοµένη στην περιοχή έρευνας. Η ενεργός συµµετοχή της 

κοινωνίας είτε σε συλλογικά σχήµατα δηµιουργηµένα από τους ίδιους (όπως 

συνεταιρισµός ή σύλλογος) είτε δηµιουργηµένα από την Πολιτεία (όπως ∆ήµος) είναι 

σχετικά ασθενής. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύναµη την περιοχή στην προάσπιση των 

αιτηµάτων της και δεν της εξασφαλίζει ικανότητες ως απάντηση στα νέα διακυβεύµατα, 

που αντιµετωπίζει ο ορεινός χώρος και η κτηνοτροφία : ποιότητα, προστασία φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονοµιάς, αξιοποίηση χωρο-εδαφικών πόρων, ταυτοτικά προϊόντα 

κ.ά. 

Παρόλο που η περιοχή έρευνας είναι οργανωµένη ως τόπος εγκατάστασης και 

δραστηριοποίησης και διαθέτει πληθώρα τοπικών οικολογικών, οικονοµικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων, η τοπική κοινωνία µε το σύνολο των φορέων της 

δεν είναι οργανωµένη γύρω από ένα συλλογικό σχέδιο αειφορικής διαχείρισης της 

περιοχής (Γούσιος ∆., Γάκη ∆., 2010). 

 

Η ύπαρξη ικανοποιητικού κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην περιοχή έρευνας 

αποτελεί «παράδοξο» στο πλαίσιο του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης που 

υφίσταται στη χώρα, αλλά πραγµατικότητα για την περιοχή έρευνας. Το «παράδοξο» 

αυτό εντείνει την αναγκαιότητα διερεύνησης και αποτύπωσης του παραγωγικού 

συστήµατος στις ορεινές περιοχές, για να διαπιστωθεί ο αναγκαίος τρόπος προσέγγισης, 

ο οποίος θα του δώσει την ευκαιρία να ενταχθεί στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας, 

αλλά και να αναδειχθεί η θέση των ορεινών περιοχών στον εθνικό χώρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µελέτη της παραγωγικής φυσιογνωµίας της περιοχής έρευνας αποσκοπεί στην 

ανάδειξη του παραγωγικού συστήµατος, της δοµής του και στον προσδιορισµό του 

βάρους των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, στη διερεύνηση των παραγωγικών 

σχέσεων, που διαµορφώνονται µε το άνοιγµα της τοπικής οικονοµίας προς το εξωτερικό 

της περιβάλλον, και την υιοθέτηση νέων τρόπων παραγωγής. 

∆ίνεται έµφαση στον πρωτογενή τοµέα, δεδοµένου ότι ο βασικός παραγωγικός 

χαρακτήρας της περιοχής συνδέεται ακόµα και σήµερα µε τον κυρίαρχο ρόλο της 

γεωργίας η οποία διατηρεί την παραδοσιακή της µορφή (µικτό σύστηµα παραγωγής: 

γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα µε βασική κατεύθυνση την εκτροφή 

αιγοπροβάτων) µε κύριο προσανατολισµό την κτηνοτροφική δραστηριότητα εκτατικής 

µορφής. Η περιοχή έρευνας δεν διαφοροποιείται από τις περισσότερες ορεινές περιοχές 

της χώρας, όσον αφορά την έλλειψη υποδοµών και την υψηλή εξάρτηση από τον 

πρωτογενή τοµέα.  

Οι εκµεταλλεύσεις είναι µικρού µεγέθους, µε µέσο όρο 12 στρέµµατα καλλιεργούµενη 

έκταση (ο µέσος όρος της χώρας ανέρχεται σε 40 στρέµµατα). Το γεγονός αυτό εξηγεί το 

βάρος και τη σηµασία της ύπαρξης και χρήσης κοινών γαιών, όπως για παράδειγµα οι 

βοσκότοποι, οι οποίοι καταλαµβάνουν το 40,1% της συνολικής χρησιµοποιούµενης 

αγροτικής έκτασης των κοινοτήτων. Παράλληλα οι εκτάσεις που διατίθενται για την 

καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών αντιστοιχούν στο 68,6% της συνολικά 

καλλιεργούµενης έκτασης ή στο 39,1% της συνολικής γεωργικής γης.  

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα συνδέεται µε την πρακτική της πολυκαλλιέργειας 

(δενδροκαλλιέργεια, κ.ά.) και της καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών, καλλιεργητικά 

συστήµατα που συνθέτουν την κύρια παραγωγική δραστηριότητα των εκµεταλλεύσεων. 

Το σύνολο των κοπαδιών της περιοχής έρευνας εκτρέφει 48.712 κεφάλια αιγοπρόβατα 

(µο: 41 ζώα/εκµετάλλευση). Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται για την παραγωγή γάλακτος 

και κρέατος και είναι σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα βελτιωµένα ζώα, ενώ η τοπική φυλή 

(κούτσινο) έχει σχεδόν εκλείψει. 

Οι βοσκότοποι καλύπτουν έκταση (82 χιλιάδες στρέµµατα), που ανέρχεται στο 19% της 

συνολικής έκτασης της περιοχής, ενώ το 9% αντιστοιχεί στην καλλιεργούµενη έκταση, 

σηµαντικό τµήµα των οποίων χρησιµοποιούνται ως γρασίδια (10,2 χιλιάδες στρέµµατα 
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18, οι µετακινούµενες εκµεταλλεύσεις 

Ηλικία αρχηγού: 30 -80 

Καλλιεργούµενη έκταση: 0-31 στρ 

Εκτρεφόµενο κοπάδι: 1-30 κεφ. (1 κοπάδι 

µε 160 ζώα) 

Χώρος µετακίνησης: Αστακός, Λειβαδιά, 

Αµφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας, Κάµπος 

Άρτας, κα Παπαλιό Αργίνιο 

χιλιάδες στρέµµατα) συνιστώντας τους ως ένα σηµαντικό πλουτοπαραγωγικό πόρο για 

την διατροφή των κοπαδιών. 

 

5.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ –ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Ο πολιτισµός µιας περιοχής και ενός πληθυσµού είναι άµεσα συνυφασµένος µε την κύρια 

παραγωγική δραστηριότητά του, η εξέλιξη της οποίας προσδιορίζει τις σχέσεις του 

πληθυσµού της µε το χώρο (εσωτερικό και εξωτερικό) και την ευρύτερη κοινωνία. Οι 

κάτοικοι της περιοχής έρευνας, όπως και 

της ευρύτερης περιοχής (αυτής των 

Αγράφων), ήταν και συνεχίζουν να είναι 

βοσκοί, όπως τονίζει ο Μ. Sivignon (1992). 

Η µορφολογία και οι φυσικές συνθήκες 

στην περιοχή προσδιορίζουν την 

εκµετάλλευση του χώρου και τη 

διαφοροποίησή της από άλλες περιοχές. 

Τα βουνά δεν είναι αποκλειστικά 

ποιµενικά και τα τοπία πλησιάζουν 

περισσότερο αυτό, που εννοούµε συνήθως 

µε τον όρο µεσογειακό βουνό.  

Όπως εξηγεί ο Μ. Sivignon (1992) ένα βουνό χαρακτηρίζεται ως µεσογειακό εφόσον 

εκµεταλλεύεται και το παραµικρό κοµµάτι καλλιεργήσιµης γης, σ’ ένα πλάτωµα, στο 

λοβό ενός ποταµού διαµορφώνουν εκτάσεις µε κάθε τρόπο, φτιάχνοντας πεζούλες 

(αναβαθµίδες) χρησιµοποιούν παντού το νερό για το πότισµα µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, εκτρέποντας κατάλληλα τα υδάτινα ρεύµατα ενώ οι κατοικίες είναι 

διασκορπισµένες σε µικρούς οικισµούς, έτσι ώστε να διευκολύνεται η καλύτερη 

καλλιέργεια της τεµαχισµένης γης.  

 

Οι ποιµενικές δραστηριότητες συνδυάζονται 

µε τις γεωργικές στοχεύοντας στη βελτίωση 

–αξιοποίηση του χώρου. Οι επιδράσεις από 

το Θεσσαλικό κάµπο και η εύκολη 

πρόσβαση τόσο στο Ιόνιο όσο και στην 

Αιτωλοακαρνανία παρείχαν πολλές επιλογές στους µετακινούµενους βοσκούς ως προς το 

Φωτογραφία 5-4.:  
Καλλιεργούµενη έκταση στις όχθες του 

ποταµού Αχελώου - Περιοχή Τσιφλικάκι 
 

Προσωπικό Αρχείο 
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χώρο που θα διαχείµαζαν. Σήµερα πολύ λίγες (18 από το σύνολο των 1.188 

εκµεταλλεύσεων- στοιχεία επιτόπιας έρευνας) συνεχίζουν να µετακινούνται, οι υπόλοιπες 

έχουν περάσει από το στάδιο του νοµαδισµού, στο στάδιο της πλήρους εγκατάστασης 

ακολουθώντας το γενικό πλαίσιο πλήρους – µόνιµης εγκατάστασης (Ψυχογιός κ.α., 

1987). 

 

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της η ποιµενική εκµετάλλευση στη περιοχή έρευνας 

είναι όµοια µε αυτή όλων των αντίστοιχων ορεινών περιοχών: 

� η κατοικία της οικογένειας διαχωρίζεται το καλοκαίρι από την κατοικία των βοσκών, 

η οποία βρίσκεται στα ορεινά βοσκοτόπια, 

� η µετάβαση από τους χειµερινούς στους καλοκαιρινούς χώρους βόσκησης ακολουθεί 

µια χωροχρονική διαδροµή, η οποία απαντάται σε όλες τις ορεινές περιοχές 

(Sivignon, 1992, Ψυχογιός κ.α. 1987): το κοπάδι εισέρχεται στον καλοκαιρινό 

βοσκότοπο στις  23 Απρίλη, του Αγίου Γεωργίου, και εξέρχεται στις 26 Οκτωβρίου, 

του Αγίου ∆ηµητρίου, 

� η οικογένεια πρέπει να µοιράζεται τη φύλαξη του κοπαδιού στο βουνό και τη 

φροντίδα των καλλιεργειών κοντά στο χωριό, 

� η έναρξη της απασχόλησης των µελών της οικογένειας µε την καλλιέργεια της γης 

σηµατοδοτεί την µετάβασή της από το νοµαδισµό στον ηµι-νοµαδισµό και στην ολική 

εγκατάσταση, 

� οι καλλιέργειες γίνονται σε πολύ περιορισµένες εκτάσεις, τεµαχισµένες και 

διαµορφωµένες σε πεζούλες που διαβαθµίζονται σε διαφορετικό υψόµετρο. Η στροφή 

προς τη γεωργία συνέβαλε στην εγκατάλειψη των αγροτεµαχίων που είναι 

αποµακρυσµένα και µη αρδευόµενα και στην αξιοποίηση των καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων που βρίσκονται κοντά στο χωριό και έχουν δυνατότητα άρδευσης, 

� η αγροτική οικογένεια δεδοµένης της ύπαρξης πολλών διαθέσιµων εργατικών χεριών 

(πολυµελής οικογένεια) στρέφεται σε πιο αποδοτικές καλλιέργειες, όπως καλαµπόκι, 

τριφύλλι, όσπρια κ.ά. Η κατανοµή της εργασίας µεταξύ των µελών της οικογένειας 

βασίζεται στις ανάγκες της αγροτικής εκµετάλλευσης. Σύµφωνα µε την επιτόπια 

έρευνα ελάχιστες είναι οι οικογένειες µε πολλά µέλη, 

� στην περιοχή δεν απαντάται ποτέ η µορφή κοινοτικής οργάνωσης της εκτροφής των 

ζώων ή εκµετάλλευση υπό την καθοδήγηση ενός τσέλιγκα (Sivignon, 1992, 

συνεντεύξεις επιτόπιας έρευνας, 2002). 
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Φωτογραφία 5-1.: 

Απόψεις καλλιεργήσιµων και βοσκήσιµων 

εκτάσεων  

Προσωπικό Αρχείο 

 

Η µαζική αγροτική έξοδος, που σηµειώθηκε τη δεκαετία του 60 και η οποία συνεχίζεται 

µε σηµαντικά επιβραδυνόµενους ρυθµούς, επέδρασε έντονα στη διαφοροποίηση της 

φυσιογνωµίας της αγροτικής δραστηριότητας µε µείωση του µεγέθους της αγροτικής 

εκµετάλλευσης (καλλιεργούµενη έκταση, 

εκτρεφόµενο κεφάλαιο).  

 

 

 

 

Παρόλα αυτά τα βοσκοτόπια συνεχίζουν 

να αξιοποιούνται από τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και οι δασικές εκτάσεις να 

υφίσταται πιέσεις από τη βόσκηση των ζώων και κατά συνέπεια να παρουσιάζουν 

προβλήµατα περιβαλλοντικής υποβάθµισης (υποεκµετάλλευση- υπερεκµετάλλευση).    
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Φωτογραφία 5-2.: 

Άποψη βοσκήσιµης έκτασης µε έντονη 

διάβρωση 

Προσωπικό Αρχείο 

 

Συγκρίνοντας την περίοδο πριν και µετά την σηµαντική αγροτική έξοδο επισηµαίνονται 

τα ακόλουθα ως προς την κτηνοτροφική εκτροφή και την επίδρασή της στη 

διαφοροποίηση της κτηνοτροφικής φυσιογνωµίας της περιοχής: 

 

α). κινητικότητα κοπαδιού: πριν από το 1960 αφορούσε τη µετακίνηση σηµαντικού 

αριθµού κοπαδιών από την περιοχή έρευνας προς άλλες περιοχές. Σήµερα µόλις δέκα 

οκτώ (18) εκµεταλλεύσεις συνεχίζουν τη µετακίνηση του κοπαδιού τους. Σήµερα το 

φαινόµενο της κινητικότητας της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης περιορίζεται στην 

διάρκεια του έτους µέσα στα όρια της έκτασης της έδρας της (τοπική κοινότητα). Οι 

εκµεταλλεύσεις αυτές συνήθως έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: µεγάλο µέγεθος 

κοπαδιού, νέοι σχετικά σε ηλικία αρχηγοί. Οι υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις µπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως οικόσιτες, δεδοµένου ότι η εκτροφή των ζώων τους γίνεται είτε 

στα όρια του οικιστικού δικτύου είτε σε πολύ µικρή απόσταση από αυτό. Τα 

χαρακτηριστικά αυτών είναι : µικρό µέγεθος κοπαδιού, έλλειψη άλλων µελών και ο 

αρχηγός διαθέτει και δεύτερη δραστηριότητα όταν δεν έχει µεγάλη ηλικία. 

 

β). διατροφικές συνθήκες των ζώων 

Οι διατροφικές ανάγκες των ζώων ικανοποιούνται µε δύο τρόπους: 

- εκτροφή (βόσκηση) σε βοσκοτόπους κοινοτικούς ή /και ιδιωτικούς, 

- εκτροφή σε βοσκοτόπους και χορήγηση ζωοτροφών τις οποίες ο παραγωγός 

παράγει κατά ένα τµήµα τους και αγοράζει τις υπόλοιπες από το εµπόριο. 

Η δυσκολία στην επικοινωνία µε άλλες 

περιοχές και η δυσκολία στις µεταφορές 

καθώς και η αδυναµία ανταγωνισµού 

των παραγόµενων ζωοτροφών µε αυτές 

που παράγονται εκτός, συνέτεινε στο να 

περιορίζεται, η διατροφή των ζώων πριν 

την δεκαετία του 60, στη βόσκηση και 

σε ότι παράγονταν τοπικά. 

Ο εκσυγχρονισµός των κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων µε την εισαγωγή 

βελτιωµένων φυλών ζώων, η στροφή της 
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Φωτογραφία 5-3.: 

Άποψη παλαιών και σύγχρονων  

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

 

Προσωπικό Αρχείο 

εκτροφής προς την παραγωγή ενός προϊόντος (πχ γάλα) και η υιοθέτηση του 

παραγωγίστικου µοντέλου εκτροφής (όλο και περισσότερο παραγόµενη ποσότητα 

γάλακτος) συνέτειναν στο να «συνδεθεί» µετά το 1970, ο κτηνοτροφικός τοµέας µε 

την εισαγωγή όλο και περισσότερων ζωοτροφών, οι οποίες φτάνουν σε ορισµένες 

περιπτώσεις σήµερα έως και 100%. Οι αλλαγές στις διατροφικές συνθήκες των 

κοπαδιών είχαν επιπτώσεις και στην εκµετάλλευση του χώρου : διαφοροποιούνται οι 

εκµεταλλευόµενες βοσκήσιµες εκτάσεις τόσο µέσα στο χώρο όσο και σε έκταση, µε 

σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η αλλαγή της εκτρεφόµενης φυλής 

(µετάβαση από την τοπική φυλή στην εκτροφή βελτιωµένων ζώων) στο πλαίσιο του 

εκσυγχρονισµού της αγροτικής κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης επέδρασε τόσο στον 

απαιτούµενο χώρο βόσκησης (αύξηση λόγω των µεγάλων απαιτήσεων σε διατροφή 

από βελτιωµένα αιγοπρόβατα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου) όσο και στο τρόπο 

διατροφής (αύξηση των αναγκών σε ζωοτροφές, τις οποίες πλέον τις εισάγουν).  

 

γ). συνθήκες διαβίωσης των ζώων στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση 

Οι χώροι σταβλισµού των ζώων βασίζονταν και βασίζονται για την κατασκευή τους 

στα υλικά της περιοχής. Αποτελούν δε 

και αποτελούσαν µόνιµες (στο χώρο 

κατοίκησης) και ηµιµόνιµες κατασκευές 

(στο βοσκότοπο), που αξιοποιούν υλικά 
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της περιοχής (ξυλεία, φύλλωµα κλπ). Σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν 

µόνο, όσοι κτηνοτρόφοι έχουν αξιοποιήσει χρηµατοδοτικά πλαίσια (Καν. 797/85, κ.ά, 

έως και αναπτυξιακό νόµο). Το γεγονός αυτό καθορίζει κα τις συνθήκες που 

επικρατούν στις σταβλικές εγκαταστάσεις, στις περισσότερες των οποίων δεν υπάρχει 

ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, νερό πόσιµο, τα οποία είναι βασικά-απαραίτητα στοιχεία για 

τον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων (εγκατάσταση παγολεκάνης, αρµεκτηρίου, 

κ.ά).  

Το κράτος µέσω των υπηρεσιών του ∆ασαρχείου έχει προβεί στην κατασκευή 

υποδοµών σε δασικές εκτάσεις (π.χ. δασικό βοσκότοπο) στοχεύοντας στη βελτίωση 

των συνθηκών βόσκησης των ζώων. 

 

δ). κτηνοτροφικά συστήµατα παραγωγής – συστήµατα εκτροφής 

Τα δοµικά χαρακτηριστικά (εκτρεφόµενα ζώα, καλλιεργούµενη έκταση) και τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά (ηλικία αρχηγού εκµετάλλευσης, αριθµός και ηλικία 

µελών, συνεργασίες που αναπτύσσει, γνώσεις κ.ά) της κάθε εκµετάλλευσης καθώς και 

οι διαθέσιµες υποδοµές συµβάλλουν καθοριστικά στην επιλογή της στρατηγικής που 

θα υιοθετήσει µια εκµετάλλευση. Το σύνολο αυτών των πληροφοριών προσδιορίζουν 

και τις πρακτικές και τεχνικές που εφαρµόζει η κάθε εκµετάλλευση. 

Ο χαµηλός βαθµός εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας, τα 

δοµικά κι κοινωνικά χαρακτηριστικά του καθώς και η ύπαρξη διαθέσιµων εκτάσεων 

για βόσκηση συνάδουν στον έντονο εκτατικό χαρακτήρα του παραγωγικού 

συστήµατος. 

 

5.3. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

Η µείωση του τοπικού ενεργού αγροτικού δυναµικού, η οποία παρουσιάστηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, συνοδεύεται από µείωση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων, η 

οποία γίνεται εµφανής συγκρίνοντας τόσο τα επίσηµα στοιχεία (απογραφές γεωργίας-

κτηνοτροφίας 1991, 2001), όσο και δεδοµένα που προκύπτουν από την απογραφή του 

ΜΑΑΕ (1997) και την επιτόπια έρευνα (ολοκληρώθηκε το 2005). Επιβεβαιώνεται η 

συνεχόµενη τάση συρρίκνωσης των οικογενειακών αγροτικών εκµεταλλεύσεων της 

περιοχής. Η πτωτική τάση, που ακολουθούν οι εκµεταλλεύσεις στην περιοχή έρευνας, 

συνοδεύεται από πιο έντονη µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης (~39% για τη δεκαετία 

1981-2001 και ~12% για το διάστηµα 1991-2001). 
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5.3.1 ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Οι εκµεταλλεύσεις διακρίνονται ανάλογα µε την παραγωγική τους κατεύθυνση σε αµιγείς 

γεωργικές και αµιγείς κτηνοτροφικές, καθώς και σε µικτές οι οποίες και κυριαρχούν. 

Παρόλο που τα στοιχεία που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές και άρα δεν είναι συγκρίσιµα, διαπιστώνεται παρόλα αυτά η τάση της 

περιοχής προς τις µικτές εκµεταλλεύσεις δεδοµένου ότι η γεωργία διαδραµατίζει 

σηµαντικό συµπληρωµατικό ρόλο στην άσκηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας 

µέσω της καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών. 

Πίνακας 5-1.: Είδη εκµεταλλεύσεων 

Έτος 
Αµιγείς εκµεταλλεύσεις Μικτές 

εκµεταλλεύσει

ς 

Σύνολο 

Εκµεταλλεύσεω

ν 

εκµεταλλεύσεις 

µε καλ/νη 

έκταση 

Σύνολο 

καλλιεργούµενη

ς έκτασης (στρ) 
γεωργικές κτηνοτροφικές 

1981*      42.776,0 

%       

1991 417 54 1.386 1.857 1.803 29.695,0 

% 22,5 2,9 74,6 100,0 97,1

2001 324 22 1.222 1.568  26.164,4 

% 20,7 1,4 77,9 100,0

       

1997 114 7 1.058 1.188 1.172 25.482 

% 9,6 0,6 89,1 100,0 98,7

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή γεωργία κτηνοτροφία 1981, 1991, 2001, ΜΑΑΕ 1997, επιτόπια 

έρευνα 2002-2005, ιδία επεξεργασία 
* Για το 1981 δεν υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση των εκµεταλλεύσεων. Γι’αυτό παρατίθεται µόνο το 

σύνολο της καλλιεργούµενης έκτασης. 

 

Με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ, 1997) γίνεται 

µια σύντοµη περιγραφή της παρούσας κατάστασης της περιοχής. 

 

5.3.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Οι εκµεταλλεύσεις, που απαντώνται στην περιοχή µελέτης, αποτελούν και το βασικό 

κορµό της τοπικής οικονοµίας. Οι εκµεταλλεύσεις είναι γενικά οικογενειακής µορφής µε 

χαµηλή τεχνολογική υποδοµή και παραδοσιακές πρακτικές στον τρόπο οργάνωσης και 

διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής. 

Σε όλο τον αγροτικό χώρο και κατά συνέπεια και στην περιοχή έρευνας υπάρχουν 

«πλασµατικές εκµεταλλεύσεις»
65

, οι οποίες δεν αποτυπώνουν το σωστό µέγεθος του 

                                                 

65
 Η εµφάνιση πλασµατικών αρχηγών ή διαφορετικά η εµφάνιση κοπαδιών που παρόλο ότι 

ανήκουν σε µια οικογενειακή µονάδα κατανέµονται φαινοµενικά σε περισσότερες 
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τοµέα, µε συνέπεια ο πρωτογενής τοµέας να παρουσιάζει δοµικά και διαρθρωτικά 

προβλήµατα. Σε επόµενη παράγραφο θα γίνει προσπάθεια αντιστοίχισης εκµετάλλευσης 

–νοικοκυριού, για να αποτυπωθεί η σωστή διάσταση του τοπικού παραγωγικού 

συστήµατος. 

Πίνακας 5-2.: Εκµεταλλεύσεις 

 Εκµεταλλεύσεις 

(αριθµός) 

Συµµετοχή στην περιοχή 

(%) 

Περιοχή έρευνας 1.188  

∆.Ε Τετραφυλλίας 611 51,4 

∆.Ε Αχελώου 166 14,0 

∆.Ε Ασπροποτάµου 

 (συµπεριλαµβάνει & τις τοπικές 

κοινότητες  Γρανίτσας και Λιθοχωρίου του 

∆Ε Απεραντίων
 
) 411 34,6 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997, ιδία επεξεργασία 

 

Πίνακας 5-3.: Καλλιεργούµενη έκταση της περιοχής έρευνας 

 Καλλιεργούµενη Έκταση  

(στρ) 

Συµµετοχή στην περιοχή 

(%) 

Περιοχή έρευνας 14.202  

∆.Ε Τετραφυλλίας 7.698 54,2% 

∆.Ε Αχελώου 1.951 13,7% 

∆.Ε Ασπροποτάµου 

 (συµπεριλαµβάνει & τις τοπικές 

κοινότητες  Γρανίτσας και 

Λιθοχωρίου του ∆Ε Απεραντίων
 
) 4.553 32,1% 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997, ιδία επεξεργασία 

 

 

5.3.3. ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ, ΗΛΙΚΙΕΣ, ΦΥΛΟ 

Στην περιοχή έρευνας, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 5-1., κυριαρχούν οι διµελείς 

εκµεταλλεύσεις (439 εκµεταλλεύσεις µε τον αρχηγό και ένα µέλος) και έπονται οι 

τριµελείς (199 εκµεταλλεύσεις µε τον αρχηγό και δύο µέλη) και οι µονοµελείς (174 

εκµεταλλεύσεις µε µόνο µέλος τον αρχηγό). 

Σηµαντική ως προς το µέγεθός της είναι η παρουσία των τετραµελών έως και οκταµελών 

εκµεταλλεύσεων στην περιοχή. Υπάρχουν επίσης 2 εκµεταλλεύσεις µε εννιά µέλη, καθώς 

και από µια εκµετάλλευση µε 11 µέλη και 18 µέλη. 

 

                                                                                                                                                  

εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό τη σύζυγο ή τους γονείς ή τα τέκνα του πραγµατικού αρχηγού. Η 

αιτία αυτής της κατανοµής : είτε για την µεγαλύτερη είσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων και 

αφορά κοπάδια µε άνω των 200 ζώων είτε γιατί ο πραγµατικός αρχηγός ασκεί άλλο επάγγελµα 

–εξω-αγροτικό- είτε είναι συνταξιούχος.  
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Σύµφωνα µε την επιτόπια 

έρευνα κυριαρχούν οι 

εκµεταλλεύσεις µε άνδρα, 

ως αρχηγό εκµετάλλευσης, 

ενώ σηµαντικές είναι και 

οι εκµεταλλεύσεις µε 

αρχηγό γυναίκα (κυρίως 

λόγω χηρείας). Αν 

κατηγοριοποιήσουµε το 

σύνολο των εκµεταλλεύσεων µε βάση την ηλικία του αρχηγού εκµετάλλευσης, προκύπτει 

ότι : 

- εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό ηλικίας έως 40 ετών αντιστοιχούν στο 14,1% του συνόλου 

και αυτά έχουν κατά 86,5% άνδρα αρχηγό εκµετάλλευσης, 

- εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό ηλικίας από 41 έως 64 ετών αντιστοιχούν στο 43,7% του 

συνόλου και αυτά έχουν κατά 68,3% άνδρα αρχηγό εκµετάλλευσης, 

- εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό ηλικίας από 65 έως 74 ετών αντιστοιχούν στο 27% του 

συνόλου και αυτά έχουν κατά 50,2% άνδρα αρχηγό εκµετάλλευσης, 

- εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό ηλικίας πλέον των 75 ετών αντιστοιχούν στο 15,2% (αρκετά 

σηµαντικό) του συνόλου και αυτά έχουν κατά 62,5% άνδρα αρχηγό εκµετάλλευσης. 

Συµπερασµατικά µόλις το 14% των εκµεταλλεύσεων έχουν νέο σε ηλικία αρχηγό 

(γυναίκα ή άνδρα), ένα δε µεγάλο τµήµα των εκµεταλλεύσεων (42%) ανήκουν σε άτοµα 

της τρίτης (65-74 ετών) και τέταρτης ηλικίας (75+ ετών), γεγονός που υπογραµµίζει τον 

έντονα γηρασµένο αγροτικό πληθυσµό και τις δυσκολίες που εµφανίζονται στην 

αναπαραγωγή του. 

 

5.4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

5.4.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η περιοχή έρευνας συνολικής έκτασης 426 χιλ. στρεµµάτων διακρίνεται, όσον αφορά τις 

χρήσεις γης : σε δασική έκταση (63%), σε βοσκότοπους (19%), σε καλλιεργήσιµη έκταση 

(9%), σε κατοικηµένη έκταση (5,6%) και σε λοιπή έκταση (3%). Κατανοµή, που 

φανερώνει το ορεινό της περιοχής και τη κτηνοτροφική κατεύθυνσή της. 
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ανάλογα µε τα µέλη που έχει

Πηγή: ΜΑΑΕ, 1997 

∆ιάγραµµα 5-1:  
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Χάρτης 5-1.: Χρήσεις γης ανά κοινότητα της περιοχής έρευνας 

 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. Φαρασλής 
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Σύνολο καλλιεργούµενης γης: 25.472 στρ 

� το 79,6% (20.276 στρ) καλλιεργούνται µε φυτά, 

που έχουν ως κατεύθυνση την εκτροφή των 

ζώων (σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, γρασίδια, 

βοσκότοποι, κλπ),  

� το 11,7% (2.971 στρ.) καλλιεργούνται µε 

δένδρα κυρίως καρυδιές (58,77%) και 

καστανιές (34,63%) 

� το 2,7% καλλιεργούνται µε φυτά που 

κατευθύνονται στο εµπόριο, όπως καπνός,  

� το 3,1% καλλιεργούνται µε φυτά, που 

απευθύνονται στην ιδιοκατανάλωση, όπως 

όσπρια, κ.ά,  

� το 2,9% τέλος αφορά εκτάσεις, που βρίσκονται 

σε αγρανάπαυση. 

ΜΑΑΕ 1997 

 

5.4.2. ΓΕΩΡΓΙΑ 

5.4.2.1. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

Με βάση τόσο τις επίσηµες πηγές (ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΜΑΑΕ), όσο και την επιτόπια έρευνα, 

διαπιστώθηκε ότι οι εκµεταλλεύσεις καλλιεργούν κυρίως δηµητριακά (αραβόσιτο, σιτάρι 

και βρώµη κυρίως) και κτηνοτροφικά φυτά (βρώµη, τριφύλλια, γρασίδια & ριζώµατα), 

γεγονός που φανερώνει ότι η γεωργική δραστηριότητα είναι συµπληρωµατική της 

κτηνοτροφικής στην περιοχή, δεδοµένου ότι παράγονται ζωοτροφές για την διατροφή των 

ζώων.  

Από τη προ-έρευνα, που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν ότι στο σύνολο της περιοχής τα 

είδη που καλλιεργούνται είναι κατά κύριο λόγο: τριφύλλι, καλαµπόκι, βρώµη και βίκος. 

� το καλαµπόκι καλλιεργείται για τους ακόλουθους λόγους: α) χρησιµοποιείται ως 

ζωοτροφή για κάλυψη τµήµατος των διατροφικών αναγκών των εκτρεφόµενων ζώων 

και β) συνεισφέρει στην αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος της εκµετάλλευσης 

δεδοµένης της επιδότησης ανά καλλιεργούµενο στρέµµα, 

� η βρώµη και ο βίκος καλλιεργούνται σε ποσοστό 90% για τη δηµιουργία γρασιδιού και 

άρα βοσκήσιµης έκτασης και σε ποσοστό 10% για τη παραγωγή καρπού. Η παραγωγή 

καρπών από την εκµετάλλευση γίνεται για την κάλυψη αναγκών σε ζωοτροφές τους 

µήνες Ιούλιο και Αύγουστο του κοπαδιού. Όµοια και για το τριφύλλι. 

Παράλληλα η δενδροκαλλιέργεια 

(ειδικά η καλλιέργεια της καστανιάς 

και της καρυδιάς) αποτελεί 

σηµαντική γεωργική καλλιέργεια. Οι 

καλλιέργειες καστανιάς και καρυδιάς, 

εγκαταστάθηκαν κυρίως µε τη χρήση 

κανονισµών χρηµατοδότησης 

(2080/92), αποσκοπώντας την 

αξιοποίηση καλλιεργήσιµων εδαφών 

για τη διασφάλιση ενός εισοδήµατος 

µέσα από την είσπραξη επιδοτήσεων, 

καθώς και ενός ελάχιστου εισοδήµατος από την εµπορία του προϊόντος. Επιπλέον η 

εκµετάλλευση αυτή συντελεί και στην προστασία του περιβάλλοντος δεδοµένου ότι οι 
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συγκεκριµένες εκτάσεις δεν παραµένουν χέρσες. Η εκτατική µορφή αυτής της 

καλλιέργειας αξιοποιείται από πολλές «εξ αποστάσεως εκµεταλλεύσεις»
66

.  

Μικρό τµήµα των γεωργικών εκτάσεων :  

• καλλιεργούνται µε ετήσιες καλλιέργειες, όπως όσπρια, λαχανόκηπο (φασολάκια, 

πατάτες, κλπ), για να καλύψουν διατροφικές ανάγκες της οικογένειας και  

• παραµένουν σε αγρανάπαυση χωρίς να έχουν ενταχθεί σε καθεστώς χρηµατοδότησης. 

Μεγάλο µέρος της έκτασης σε αγρανάπαυση αρδεύεται µε σκοπό την παραγωγή 

γρασιδιού, το οποίο συµβάλλει στην κάλυψη διατροφικών αναγκών του κοπαδιού της 

εκµετάλλευσης. 

 

Πίνακας 5-4: Κατανοµή εκτάσεων εντός και εκτός οικισµού  

Μορφές έκτασης εντός οικισµού εκτός οικισµού σύνολο 

Σύνολο καλλιεργούµενης 24.911 552 25.463 

Για παραγωγή κτηνοτροφικών 

προϊόντων 
19.896 380 20.276 

Για παραγωγή άλλων προϊόντων 5.015 172 5.187 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997, ιδία επεξεργασία 

 

Η εκτατική µορφή της γεωργικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

εργατικού δυναµικού καθώς και υποδοµών αλλά και την παράλληλη ευκολία στην 

ανεύρεση ζωοτροφών στην αγορά εµφανίζεται ως επικουρική δραστηριότητα και µάλιστα 

για κάλυψη διατροφικών αναγκών του κάθε κοπαδιού σε περιόδους κατά τις οποίες 

υπάρχει έλλειψη ζωοτροφών τόσο στην αγορά όσο και στους βοσκότοπους. Γι’ αυτές 

ακριβώς τις ανάγκες του κοπαδιού της κάθε εκµετάλλευσης οι εκτάσεις της 

καλλιεργούνται µε σιτηρά και µε κτηνοτροφικά φυτά για γρασίδι. Γίνεται φανερή η 

συµπληρωµατικότητα µεταξύ της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

Τέλος παρατηρείται χωρική διαφοροποίηση της χρήσης των διαθέσιµων αγροτεµαχίων 

τόσο συνολικά όσο και ανά αγροτική εκµετάλλευση: τα πιο αποµακρυσµένα αγροτεµάχια 

από τον οικισµό είτε χρησιµοποιούνται ως γρασίδια για τη βόσκηση των ζώων είτε 

παραµένουν χέρσα, κυρίως αυτά τα οποία ανήκουν σε εκµεταλλεύσεις µε ηλικιωµένους 

                                                 

66
 Σύµφωνα µε τους Goussios, D., Duquenne MN, (2000) η «εξ αποστάσεως» εκµετάλλευση 

χαρακτηρίζεται από το φυσικό διαχωρισµό µεταξύ της έδρας της διαµονής του ιδιοκτήτη – 

καλλιεργητή και της έδρας της εκµετάλλευσής του. Αυτή η µορφή εκµετάλλευσης 

χρησιµοποιείται από ιδιοκτήτες γης που δηλώνονται αγρότες, αλλά στην ουσία δεν εξασκούν 

πλέον το επάγγελµα του αγρότη, όπως αυτό ορίζεται από τη νοµοθεσία, αλλά κάποιο άλλο 

επάγγελµα (στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα) και εκµεταλλεύονται γεωργική ιδιοκτησία, την 

οποία κατέχουν λόγω κληρονοµιάς από την οικογένειά τους. 
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αρχηγούς, οι οποίοι δεν είναι πλέον ικανοί να ασχοληθούν ενεργά µε την γεωργία είτε σε 

εκµεταλλεύσεις µε αρχηγούς χωρίς διαδοχή. 

 

5.4.2.2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: ΠΟΛΥΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

Η περιοχή (πίνακας 5-5.) εµφανίζει σε µικρό βαθµό πολυτεµαχισµό (5.820 αγροτεµάχια 

για 1.640 εκµεταλλεύσεις- ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) -(3,5 αγροτεµάχια ανά εκµετάλλευση έναντι 

6,3 σε επίπεδο χώρας) και µικρή έκταση ανά αγροτεµάχιο (4,58 στρέµµατα ανά 

αγροτεµάχιο έναντι 7 στρεµµάτων ανά αγροτεµάχιο σε επίπεδο χώρας). Ο µικρός κλήρος, 

η διασπορά των αγροτεµαχίων στο χώρο και το µικρό τους µέγεθος, κύρια 

χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας, εντοπίζονται σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα 

της περιοχής έρευνας µε ελάχιστες διαφορές  µεταξύ τους. 

Η έκταση κάθε κοινότητας εκτείνεται από χαµηλό υψόµετρο (200 µ) έως πολύ υψηλό 

(2.800 µ). ∆εδοµένης της διαφορετικότητας του ανάγλυφου και των κλίσεων οι 

καλλιεργήσιµες  εκτάσεις βρίσκονται σχεδόν 

συγκεντρωµένες στο χώρο µε υψόµετρο µεταξύ 

των 200 – 550 µ. Επιπλέον τα καλλιεργήσιµα 

εδάφη βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους 

συγκεντρωµένα κατά µήκος της παρόχθιας 

περιοχής του Αχελώου. Τόσο σύµφωνα µε τις 

απόψεις των κατοίκων (τοπική έρευνα), όσο και 

σύµφωνα µε τον Sivignon (1992), δεν υπάρχουν 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις σε υψόµετρο άνω των 

550 µέτρων στην περιοχή έρευνας 

χαρακτηριστικό όλων των ορεινών περιοχών. 

 

Πίνακας 5-5: Πολυτεµαχισµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 

Λεκτικό 

Εκµεταλλεύσεις 

µε 

χρησιµοποιούµενη 

γεωργική έκταση 

(αρ.) 

Χρησιµοποι

ούµενη 

γεωργική 

έκταση 

(στρ) 

Μέση έκταση 

ανά 

εκµετάλλευση    

(στρ) 

Αριθµός 

αγροτεµαχιών 

(αρ.) 

Μέση 

έκταση ανά 

αγροτεµάχιο 

(στρ.) 

Σύνολο 

περιοχής 1.640 26.672,4 16,26 5.820 4,58 

Χώρα 811.318 35.831.853 44,2 5.130.527 7 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή γεωργίας κτηνοτροφίας 2001, ιδία επεξεργασία 

 

Φωτογραφία 5-5.:  
Καλλιεργούµενη έκταση στις όχθες του 

ποταµού Αχελώου 

Προσωπικό Αρχείο 
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Πίνακας 5-6: Ιδιόκτητη –Ενοικιαζόµενη έκταση εντός και 

εκτός οικισµού 

Μορφές έκτασης 
εντός 

οικισµού 

εκτός 

οικισµού 
σύνολο 

καλλιεργούµενη 24.911 552 25.463 

ιδιόκτητη 23.097 537 23.634 

ενοικιαζόµενη 1.814 15 1.829 

%  

καλλιεργούµενη 97,8 2,2  

ιδιόκτητη 97,7 2,3  

ενοικιαζόµενη 99,2 0,8  

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997. ιδία επεξεργασία 

Το γεωργικό σύστηµα της περιοχής και οι συνήθειες των παραγωγών δεν ευνόησαν την 

ανάπτυξη του συστήµατος ανταλλαγής αγροτεµαχίων για καλλιέργεια. Επιπλέον οι 

προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αναδασµό, όπου αυτός ήταν εφικτός, δεν 

απέδωσαν λόγω αντιδράσεων των ίδιων των παραγωγών σύµφωνα µε µαρτυρίες. 

Οι εκµεταλλεύσεις στην περιοχή έρευνας καλλιεργούν την ιδιόκτητη έκτασή τους και δεν 

προβαίνουν σε ενοικίαση αγροτεµαχίων, χαρακτηριστικό φαινόµενο της εκτατικότητας 

του συστήµατος
67

, παρά 

µόνο σε ενοικίαση 

βοσκήσιµων εκτάσεων 

για την κάλυψη 

διατροφικών αναγκών 

του κοπαδιού. Οι 

εκτάσεις που αξιοποιεί 

µια εκµετάλλευση 

εντοπίζονται στον 

οικισµό διαµονής του 

αρχηγού της, γεγονός που οφείλεται στη µεγάλη απόσταση µεταξύ των οικισµών και του 

έντονου ανάγλυφου της περιοχής, που µειώνει την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. 

Σε περιπτώσεις ενοικίασης καλλιεργούµενης ή βοσκήσιµης έκτασης το µίσθωµα 

αποδίδεται κυρίως σε είδος, όπως ποσοστό επί του παραγόµενου προϊόντος ή 

κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως τυρί, γάλα. Συνήθως η ενοικίαση είναι άτυπη παραχώρηση 

των εκτάσεων προς καλλιέργεια ή βόσκηση και αφορά κυρίως συγγενείς αλλά και 

γείτονες. 

 

5.4.2.3. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ: ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

Το 79% σχεδόν των εκµεταλλεύσεων αρδεύεται στην περιοχή έρευνας και το 40% σχεδόν 

της καλλιεργήσιµης έκτασης είναι αρδεύσιµο. Σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις, η άρδευση 

στην περιοχή έρευνας γίνεται: 

                                                 

67
 Παρ’όλο που η ενοικίαση γης (Μωυσίδης, 1994) αποτελεί διαφοροποιητικό κοινωνικό στοιχείο 

και αποτελεί µέσο έµµεσης συγκεντροποίησης της γεωργικής γης, η έλλειψη χεριών και 

µηχανολογικού εξοπλισµού, και επιπλέον η προχωρηµένη ηλικία των αρχηγών της 

εκµετάλλευσης (µ.ο. άνω των 50 ετών), αποτελούν βασική αιτία που τα νοικοκυριά στις ορεινές 

περιοχές αρκούνται στην καλλιέργεια των ιδιόκτητων εδαφών τους και δεν προβαίνουν σε 

ενοικίαση άλλων διαθέσιµων. 
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• κυρίως µε φυσική ροή σε εκτάσεις που βρίσκονται σε κλίσεις, 

• µέσω συγκέντρωσης νερών σε δεξαµενές. Σε ορισµένα δηµοτικά διαµερίσµατα, όπως 

Αργύρι, Κέδρα, Βραγκιανά, έχουν κατασκευαστεί δεξαµενές για τη συγκράτηση και 

διαχείριση του νερού, που έρχεται από χείµαρρους και ρέµατα, 

• µέσω αρδευτικών έργων. Στη περιοχή που εκτείνεται στην έκταση του Νέου Αργυρίου 

και του Ραπτόπουλου υπάρχουν δύο αρδευτικά έργα, τα οποία αντλούν νερό από τον 

Αχελώο, γεγονός το οποίο παρατηρείται και στο συνοικισµό Τσιφλίκι στη 

Μεγαλόχαρη και στο συνοικισµό Αδράνοβο στο Καταφύλλι. Τα αρδευτικά έχουν 

υλοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία Υδάτινων πόρων της αντίστοιχης 

Περιφερειακής Ενότητας. Το νερό µεταφέρεται µε αγωγούς και αποθηκεύεται σε 

δεξαµενές, πριν διατεθεί προς άρδευση.  

Η µείωση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων τα τελευταία έτη (επιτόπια έρευνα) 

δηµιουργούν δυσκολίες στην άρδευση των καλλιεργούµενων εκτάσεων. 

 

5.4.3. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

5.4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η κτηνοτροφία αποτελεί το σηµαντικότερο συντελεστή στην τοπική οικονοµία από 

πλευράς δραστηριότητας και συµµετοχής στο εισόδηµα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Αφορά αποκλειστικά αιγο-προβατοτροφία παραδοσιακής µορφής (ηµι-νοµαδική). Τα 

πρόβατα αποτελούν το σηµαντικότερο τµήµα του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. 

Σε γενικές γραµµές: 

� οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις συνδέονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία µε 

την αιγο-προβατοτροφία και παρουσιάζουν συνεχή και σηµαντική µείωση, 

� η πλειονότητα των αιγοπροβάτων της περιοχής έρευνας αποτελείται από 

διασταυρωµένα ζώα (βελτιωµένα), αφού η λεγόµενη φυλή «κούτσινο» µε µικρή 

απόδοση αλλά ανθεκτικότητα στο κλίµα και τις φυσικές συνθήκες της περιοχής 

απαντάται σε πολύ µικρό αριθµό. Η προβατοτροφία είναι η κύρια δραστηριότητα, 

υπερέχει δε της αιγοτροφίας ως προς τον αριθµό εκτρεφόµενων ζώων ενώ υστερεί ως 

προς τον αριθµό των εκµεταλλεύσεων, 

� παρ’ όλο που ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων παρουσιάζει συνεχή µείωση, το 

εκτρεφόµενο ζωικό κεφάλαιο παρουσιάζει αυξοµειώσεις. Η µεταβολή ακολουθεί τις 

αλλαγές στην κοινοτική νοµοθεσία. 
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Πίνακας 5-7: Εξέλιξη εκµεταλλεύσεων και αριθµού εκτρεφόµενων ζώων 

ΟΤΑ 
ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΟΕΙ∆Η 

1981 1991 2001 1981 1991 2001 

Εκµεταλλεύσεις 1.252 1.099 922 1.768 1.425 1.123 

Αριθµός ζώων 36.760 39.169 34.367 19.840 24.285 21.840 

Μέσος αριθµός 

ζώων/εκµετάλλευση 29 36 37 11 17 19 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997, ιδία επεξεργασία 

 

� υπάρχει µεγάλος αριθµός εκµεταλλεύσεων, που εκτρέφουν µικρό και µεσαίο αριθµό 

ζώων.  

Υπάρχουν αντιλήψεις και θέσεις οι οποίες ταυτίζουν τη σύγχρονη εκµετάλλευση µε 

τη µεγάλη και τη µικρή µε την «παραδοσιακή». Οι µικρές και άρα παραδοσιακές 

εκµεταλλεύσεις θεωρούνται η «πηγή του κακού» της κτηνοτροφίας δεδοµένου ότι τα 

κύρια χαρακτηριστικά της συνοψίζονται σε : αδιαφορία για τη βελτίωση των ζώων, 

την παραγωγικότητα, αρνητική επίπτωση στις µεταβολές των τιµών της αγοράς, κλπ. 

Η λύση που προτείνεται είναι η εξαφάνισή τους, µη λαµβάνοντας υπόψη ότι όλα 

εξαρτώνται από την «συµπεριφορά» και την «απόφαση» του αρχηγού της 

εκµετάλλευσης και αυτή εξαρτάται από τις προτεραιότητες και τις υποχρεώσεις του. 

Είναι δυνατή η ύπαρξη και η καλή πορεία των µικρών σε µέγεθος εκµεταλλεύσεων, 

οι οποίες µε δικιά τους πρωτοβουλία και σε ένα πλαίσιο ορθολογικής ολοκλήρωσης 

είναι δυνατό να είναι σύγχρονες, και παράλληλα η ύπαρξη των µεγάλων σε µέγεθος 

εκµεταλλεύσεων που χρεοκοπούν για το λόγο ότι στην ουσία δεν είναι σύγχρονες. 

Η φυσιογνωµία της κτηνοτροφίας της περιοχής έρευνας ακολουθεί την εξέλιξη της 

διαρθρωτικής πολιτικής από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους και της αγροτικής 

πολιτικής ιδιαίτερα µετά την δεκαετία του 1960, η οποία ενίσχυε τον εκσυγχρονισµό της 

αγροτικής εκµετάλλευσης (εκµηχάνιση και εντατικοποίηση της γεωργίας). Η εξέλιξη 

αυτή δεν µεριµνούσε για την κτηνοτροφία, απεναντίας πολλές από τις αποφάσεις και 

µέτρα που πάρθηκαν συνέβαλαν στον περιορισµό της κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε 

αποτέλεσµα τη συνεχόµενη µείωση τόσο των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων όσο και 

των εκτρεφόµενων ζώων. 
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5.4.3.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ 

Η αιγο-προβατοτροφία συνιστά, όπως ειπώθηκε, τον κυρίαρχο και µοναδικό παραγωγικό 

κλάδο στην περιοχή έρευνας, δεδοµένου ότι η γεωµορφολογία της δεν επέτρεψε την 

ανάπτυξη αγελαδοτροφίας. 

Με βάση τα δεδοµένα του Μ.Α.Α.Ε. στην περιοχή δραστηριοποιούνται 1.188 

κτηνοτροφικές και µικτής κατεύθυνσης εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εκτρέφουν συνολικά 

48.712 αιγοπρόβατα. Η κατανοµή τους στο χώρο της περιοχής (χάρτης 5-2.) είναι η 

ακόλουθη:  

� στη ∆.Ε Ασπροποτάµου και Απεραντίων (µόνο τα ∆.∆. Γρανίτσας και Λιθοχωρίου) 

δραστηριοποιούνται 407 εκµεταλλεύσεις εκτρέφοντας συνολικά 17.013 ζώα,  

� στη ∆.Ε Αχελώου δραστηριοποιούνται 164 εκµεταλλεύσεις εκτρέφοντας συνολικά 

6.762 ζώα, και τέλος 

� στη ∆.Ε. Τετραφυλλίας δραστηριοποιούνται 610 εκµεταλλεύσεις εκτρέφοντας 

συνολικά 24.937 ζώα.  

Στην περιοχή έρευνας ο µ.ο. εκτρεφόµενων ζώων ανέρχεται σε 41 αιγοπρόβατα ανά 

εκµετάλλευση. Υψηλή αναλογία και άρα συγκέντρωση ζώων ανά εκµετάλλευση σε 

επίπεδο τοπικής κοινότητας εµφανίζεται σε Κέδρα, Καταφύλλι, Μεσόπυργο και 

Μεγαλόχαρη. Αντίθετα σε Καστανιά, Αργύρι και Λεπιανά παρουσιάζεται η µικρότερη 

συγκέντρωση ζώων, δηλαδή στις τοπικές κοινότητες αυτές υπάρχουν πολλές σχετικά 

εκµεταλλεύσεις µε µικρό αριθµό ζώων η κάθε µια. 

Παράλληλα ο αριθµός των ζώων ανά βοσκήσιµη έκταση στο σύνολο της περιοχής 

ανέρχεται σε 0,63 ζώα ανά στρέµµα βοσκήσιµης έκτασης. Μόλις το Νέο Αργύρι, η 

Πρασιά και το Αργύρι πλησιάζουν τους όρους που θέτει ο κανονισµός για την εκτατική 

κτηνοτροφία (βόσκηση ενός ζώου ανά πέντε στρέµµατα ξηρικού βοσκοτόπου). Γεγονός 

που υποδεικνύει την υπερφόρτωση όλων των βοσκήσιµων εκτάσεων της περιοχής. Το 

σηµαντικότερο πρόβληµα το παρουσιάζουν οι Πηγές και το Αστροχώρι. 
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Πίνακας 5-8.: Συσχέτιση των διαφοροποιήσεων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µε 

πυκνότητες καλλιεργούµενων εκτάσεων – βοσκοτόπων και ζωικού 

κεφαλαίου 

∆ηµοτικά 

διαµερίσµατ

α 

Συνολική 

γεωργική 

γη (στρ) 

Καλ/µενη 

Έκταση 

(στρ) 

Βοσκότοποι 
αρ. 

ζώων 

αρ. 

εκµ 

Μέση 

συνολική 

έκταση 

/εκµ. 

% καλ. 

έκτασης 

επί του 

συνόλου 

µ.ο. 

ζώων / 

εκµ. 

Αριθ. 

Ζώων 

/στρ 

βοσκ 

Ιδιόκτ

ητοι 

Κοινοτι

κοί 

Σύνολ

ο 

Γρανίτσα 3.000 975 0 2.000 2.000 1.913 62 15,7 32,5 30,9 0,96 

Κέδρα 1.000 599 0 0 0 2.712 39 15,4 59,9 69,5  

Λεπιανά 1.000 894 0 0 0 1.087 45 19,9 89,4 24,2  

Λιθοχώρι 1.000 670 0 0 0 1.050 23 29,1 67,0 45,7  

Νέο Αργύρι 4.000 1.958 10.000 1.000 11.000 2.765 58 33,8 49,0 47,7 0,25 

Πρασιά 1.000 778 10.000 1.000 11.000 2.961 53 14,7 77,8 55,9 0,27 

Ραπτόπουλο 4.000 3.079 7.000 4.000 11.000 4.525 131 23,5 77,0 34,5 0,41 

Αστροχώρι 2.000 1.195 0 1.000 1.000 2.418 50 23,9 59,8 48,4 2,42 

Ελάτη 2.000 1.345 0 2.000 2.000 2.739 71 18,9 67,3 38,6 1,37 

Καστανιά 4.000 2.585 0 1.000 1.000 1.848 88 29,4 64,6 21,0 1,85 

Μεγαλόχαρη 2.000 2.637 12.000 0 12.000 4.658 92 28,7 131,9 50,6 0,39 

Μεσόπυργος 2.000 1.813 3.000 1.000 4.000 5.034 94 19,3 90,7 53,6 1,26 

Μηλιανά 2.000 1.035 0 2.000 2.000 1.504 63 16,4 51,8 23,9 0,75 

Πηγές 5.000 2.403 0 2.000 2.000 6.736 153 15,7 48,1 44,0 3,37 

Αργύρι 1.000 721 4.000 0 4.000 1.056 45 16 72,1 23,5 0,26 

Βραγκιανά 2.000 1.533 0 9.000 9.000 3.194 79 19,4 76,7 40,4 0,35 

Καταφύλλι 2.000 1.243 5.000 0 5.000 2.512 42 29,6 62,2 59,8 0,50 

Σύνολο 

περιοχής 

38.000 25.463 51.000 26.000 77.000 48.712 1.188 21,4 67,0 41,0 0,63 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997, ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή γεωργίας –κτηνοτροφίας 2001 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

Κεφάλαιο 5- 

 Παραγωγική φυσιογνωµία περιοχής έρευνας 

 191

Χάρτης 5-2.: Κατανοµή εκµεταλλεύσεων και αριθµού εκτρεφόµενων αιγοπροβάτων 

ανά κοινότητα της περιοχής έρευνας 

 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. Φαρασλής 
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5.4.3.3. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΟΣΤΟΣ 

Σήµερα πλέον ο κύριος όγκος των διατροφικών αναγκών των εκτρεφόµενων ζώων στην 

περιοχή έρευνας καλύπτονται από ζωοτροφές, που αγοράζονται στο εµπόριο
68

 (85% του 

σιτηρεσίου προέρχεται από αγορασµένες ζωοτροφές και 15% από ιδιοπαραγόµενες). 

Αυτό αποτελεί φαινόµενο, που χαρακτηρίζει τα εκτατικά κτηνοτροφικά συστήµατα της 

Μεσογείου, όταν η ευρύτερη γεωργία έχει εντατική µορφή και οι βοσκότοποι έχουν 

υποβαθµιστεί εξαιτίας της µη συνεχούς και εκτενούς χρήσης τους
69

. Η εποχή αγοράς των 

ζωοτροφών εξαρτάται από την οικονοµική κατάσταση του παραγωγού. Συνήθως οι 

παραγωγοί αγοράζουν κτηνοτροφικούς καρπούς (καλαµπόκι, κριθάρι, βρώµη, κ.ά), τον 

Ιούνιο ή Σεπτέµβριο – Οκτώβριο και κτηνοτροφικούς σανούς (τριφύλλι –κυρίως-, άχυρο 

κ.ά.) τέλη Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. 

Οι αλλαγές στη στρατηγική των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (αύξηση παραγωγικότητας) 

σε συνδυασµό µε το γερασµένο ηλικιακά εργατικό δυναµικό συνάδει στην αλλαγή 

χρήσης των διαθέσιµων βοσκήσιµων εκτάσεων µε σηµαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και την δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου, όσον αφορά τη διατροφή των ζώων. 

Η ανυπαρξία εκµηχανισµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων συµβάλλει στο να θεωρείται 

οικονοµικότερη η αγορά ζωοτροφών από το εµπόριο (αρκετοί είναι οι παραγωγοί από την 

περιοχή έρευνας που είναι ταυτόχρονα και έµποροι-µεταφορείς). Η διαµόρφωση της 

τιµής των ζωοτροφών εξαρτάται από τόπο προέλευσης των ζωοτροφών (απόσταση 

µεταφοράς), από την ποιότητά τους και από το χρόνο αγοράς τους (χάρτης 5-3.).  

 

                                                 

68
 Σύµφωνα µε τους κτηνοτρόφους αγοράζονται ζωοτροφές, που διαφέρουν ως προς την ποιότητά 

τους. Τις ζωοτροφές υψηλής ποιότητας («καθαρές») τις χρησιµοποιούν για την κάλυψη 

διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη περίοδο του οχετού και της γέννας, ενώ τις υπόλοιπες 

χαµηλότερης ποιότητας τις χρησιµοποιούν κατά την υπόλοιπη περίοδο. 
69

 «Η ριζική αλλαγή στο σύστηµα διαχείρισης των βοσκοτόπων συνίσταται µε το πέρασµα στις 

συµπυκνωµένες ζωοτροφές και το βάρος που αποκτούν αυτές οι τελευταίες στη διατροφή των 

ζώων. Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση σε ζωοτροφές ενισχύει βραχυπρόθεσµα την ευκαµψία 

του συστήµατος σε βάρος ωστόσο της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Σε περιοχές µε 

υψηλή βοσκοφόρτωση ο κανόνας ότι «η βοσκή συµβάλλει στην πάχυνση και οι ζωοτροφές στη 

συντήρηση» έχει αντιστραφεί εντελώς: όλο και περισσότερο «η βοσκή συντηρεί πλέον το κοπάδι 

και οι ζωοτροφές επιτρέπουν την πάχυνση». Αυτή η ριζική αλλαγή, που συνδέεται και µε την 

εξέλιξη του τοπικού πλαισίου ζωής, ανεβάζει το κόστος σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που 

αποκρύπτουν προς το παρόν οι ενισχύσεις της ΚΓΠ και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων.» (Γούσιος ∆., 2000) 
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Χάρτης 5-3.: Χώροι προέλευσης ζωοτροφών προς την περιοχή έρευνας 

 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι Φαρασλής 

 

Ο τόπος προέλευσης των ζωοτροφών επίσης διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος αυτών. 

Έτσι καρποδοτικές ζωοτροφές αγοράζονται από Αγρίνιο και από Αιτωλοακαρνανία 

(Μεσολόγγι) ενώ σανοδοτικές ζωοτροφές αγοράζονται από Θεσσαλία. Σύµφωνα µε 

µαρτυρίες παραγωγών οι περιοχές που έχουν «καλύτερη» πρόσβαση προς Θεσσαλία, 

αγοράζουν από εκεί το σύνολο των ζωοτροφών. Ενώ στη Μεγαλόχαρη και στις Πηγές 

υποστηρίχθηκε από τους παραγωγούς ότι αγοράζουν άχυρα από Θεσσαλία, τριφύλλι και 

καλαµπόκι από Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Γρεβενά. 

Ο χώρος προέλευσης των απαραίτητων ζωοτροφών (καρποί και σανοί) εξαρτάται από τις 

διαπροσωπευτικές σχέσεις των παραγωγών, την ποιότητα των αγοραζόµενων ζωοτροφών 
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και τη χρηµατική ρευστότητα του παραγωγού τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Ειδικά ο 

τελευταίος παράγοντας είναι καθοριστικός στη µη συνεργασία των παραγωγών για την 

αγορά από κοινού των απαραίτητων εισροών µε σηµαντικές επιπτώσεις στο κόστος 

παραγωγής. Επιπλέον η µη συνεργασία των κτηνοτρόφων στην από κοινού αγορά των 

απαιτούµενων ζωοτροφών τους δεν τους επιτρέπει να έχουν την απαιτούµενη 

διαπραγµατευτική ικανότητα. Συνεπώς το κόστος αγοράς παραµένει σε υψηλό επίπεδο 

και συνοδεύεται και από υψηλό µεταφορικό κόστος, δεδοµένου ότι ο µεταφορέας των 

ζωοτροφών είναι ταυτόχρονα και έµπορας. 

 

5.4.3.4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

� ∆ιατροφή 

Σύµφωνα µε τους παραγωγούς οι ζωοτροφές χορηγούνται όλο το έτος, η ποσότητά τους 

µεταβάλλεται ανάλογα µε την εποχή του έτους και τη περίοδο εκτροφής των ζώων καθώς 

και την οικονοµική κατάσταση του κτηνοτρόφου. Η χορηγούµενη ποσότητα κατά γενική 

οµολογία διαµορφώνεται γύρω στα 1 – 1,5 κιλά τροφή ανά ηµέρα κατά τη διάρκεια του 

έτους, η οποία όµως δύναται να ανέλθει στα 2,5 µε 3 κιλά κατά την περίοδο από 

Οκτώβριο έως Μάιο (περίοδος σχεδόν µη βόσκησης). Το µόνο πρόσθετο που 

χρησιµοποιούν οι παραγωγοί είναι µικρή ποσότητα µαρµαρόσκονης και αλατιού. 

∆ιαφοροποίηση παρουσιάστηκε στο τµήµα της ∆.Ε Τετραφυλλίας (έρευνα στη 

Μεγαλόχαρη και στις Πηγές), όπου όπως υποστηρίχθηκε στο σιτηρέσιο 

συµπεριλαµβάνουν βαµβακόπιτα και είδος τριφυλλιού που παράγεται στην 

Αιτωλοακαρνανία καθώς και συµπυκνωµένες ζωοτροφές (φυράµατα), τις οποίες 

χορηγούν σε όλη τη γαλακτοπαραγωγική περίοδο. Σταµατούν τη χορήγηση 

συµπυκνωµένων ζωοτροφών προς το τέλος της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου. Το γάλα, 

που παράγεται στη συγκεκριµένη περίοδο, σαφώς λιγότερο σε ποσότητα ο παραγωγός το 

µεταποιεί για να καλύψει ανάγκες του νοικοκυριού σε γαλακτοκοµικά προϊόντα προς 

ιδιοκατανάλωση. 

 

� Ανανέωση κοπαδιού 

Η ανανέωση του κοπαδιού γίνεται µε ζώα που γεννιούνται στο κοπάδι. Μια φορά την 

πενταετία οι παραγωγοί αγοράζουν ένα ή δύο αρσενικά ζώα από κοπάδι άλλης περιοχής. 

Το κοπάδι, από όπου θα αγοραστούν τα ζώα, επιλέγεται µε βάση την υγεία των ζώων του 

και της απόδοσής τους στην αναπαραγωγή. Οι πληροφορίες για την καλή κατάσταση του 
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κοπαδιού, από το οποίο θα αγοράσει τα ζώα για την ανανέωση του κοπαδιού του, γίνεται 

είτε από άλλους κτηνοτρόφους (άτυπες συνεργασίες) είτε από τον τοπικό γεωπόνο ή 

κτηνίατρο. 

 

� Γέννηση - θηλασµός 

Η γέννηση και ο θηλασµός ενδιαφέρουν ως διαδικασίες, δεδοµένου ότι συνεισφέρουν 

στην παραγωγική διαδικασία του κοπαδιού και άρα στο οικονοµικό αποτέλεσµα της 

εκµετάλλευσης. Η παραγωγή νέων ζώων (1–1½ ζώα ανά θηλυκό ζώο ανά έτος) µε τη 

γέννηση από τα θηλυκά ζώα του κοπαδιού συµβάλλουν στην αναπαραγωγή του 

κοπαδιού. Ένα κοπάδι 100 θηλυκών ζώων παράγει το έτος 100–120 µικρά ζώα, από τα 

οποία το 1/5 θα αντικαταστήσει τα µεγάλα σε ηλικία ζώα, τα οποία θα οδηγηθούν σε 

σφαγή και τα υπόλοιπα 4/5 θα πωληθούν ως ζώα γάλακτος. 

Η ευρωστία και η καλή αναπαραγωγή του κοπαδιού εξαρτώνται σηµαντικά από τη σωστή 

φροντίδα και διατροφή των εγκύων ζώων κατά την περίοδο της οχείας. Την περίοδο 40 

ηµερών µετά τη γέννηση το παραγόµενο γάλα διατίθεται αποκλειστικά στον θηλασµό 

των νεογνών. Επίσης το ζώο την περίοδο αυτή θα πρέπει να διατρέφεται πολύ καλά, για 

να µπορέσει να υποστηρίξει τη σωστή ανάπτυξη των µικρών. Η παράλληλη άµελξη αυτή 

την περίοδο είναι πιθανή, όταν τα ζώα φέρουν µεγάλη ποσότητα γάλακτος. Κατά την 

γαλακτοπαραγωγική περίοδο αρχικά τα ζώα θηλάζουν τρεις φορές την ηµέρα και 

προοδευτικά µειώνεται στις δύο και στη συνέχεια στη µια φορά την ηµέρα. Με την 

πάροδο των 40 ηµερών το ζώο απογαλακτίζεται και αρχίζει η κανονική περίοδος του 

αµέλγµατος και τα νεογνά πλέον πωλούνται ως σφάγια. Ο παραγωγός σήµερα ανάλογα 

µε το πότε θα πωλήσει τα απογαλακτισµένα ζώα ελέγχει το πότε θα είναι η περίοδος του 

οχετού για τα θηλυκά ζώα. 

Η περίοδος του αµέλγµατος (άµελξη τρεις φορές την ηµέρα) διαρκεί στις περισσότερες 

των περιπτώσεων 1,5 µε 2 µήνες, κατά τους οποίους το γάλα που συλλέγεται, πουλιέται 

στις γαλακτοβιοµηχανίες. 

 

� Φάρµακα - εµβολιασµοί 

∆εδοµένων των γεωγραφικών δυσκολιών αλλά και λόγω της αποδυνάµωσης της 

λειτουργίας των δηµόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών (λόγω γραφειοκρατίας, έλλειψης 

προσωπικού) οι παραγωγοί για την αποφυγή και πρόληψη ασθενειών χορηγούν στα ζώα 

φάρµακα και κάνουν οι ίδιοι εµβολιασµούς υπό την καθοδήγηση κυρίως ιδιωτικών 
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κτηνιάτρων, που παρακολουθούν την πορεία του κοπαδιού τους. Κατά τους παραγωγούς, 

η χορήγηση φαρµάκων και η πραγµατοποίηση εµβολιασµών συνέβαλε στην υγεία του 

κοπαδιού. Μόνο στη ∆Ε Τετραφυλλίας υποστηρίχθηκε από παραγωγούς ότι 

χρησιµοποιούν τεχνικές για να επιτύχουν συγχρονισµό γεννήσεων µε την υποστήριξη 

συνήθως του κτηνιάτρου µε τον οποίο συνεργάζονται, αλλά όπως υποστηρίχθηκε από 

κτηνοτρόφο «που θα πάει θα το µάθω και αυτό». 

 

5.4.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5.4.4.1. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή έρευνας, είναι κυρίως κτηνοτροφικά 

φυτά για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας σε ζωοτροφές. Επιπλέον 

παράγονται κηπευτικά (πατάτα, φασολάκια, κλπ), καρποί οπωροφόρων δένδρων, τα 

οποία κατευθύνονται για την κάλυψη των αναγκών διατροφής της οικογένειας 

(ιδιοκατανάλωση), και σε ελάχιστες περιπτώσεις πωλούνται.  

Τα προϊόντα που πουλιούνται σε εµπόρους,  πουλιούνται σε πρωτογενή µορφή (χύµα). 

Επιπλέον η αναγνωρισιµότητα των προϊόντων της περιοχής έρευνας, παρόλο που µπορεί 

να βασιστεί στην ποιότητα τους, δεν έχει επιδιωχθεί µέσω πιστοποίησης. 

 

5.4.4.2. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η κύρια παραγωγική κατεύθυνση της εκτροφής ζώων στην περιοχή έρευνας είναι η 

γαλακτοπαραγωγή και κατά δεύτερον η κρεατοπαραγωγή. Τέλος σε επίπεδο 

εκµετάλλευσης παράγεται τυρί όµως µόνο για την κάλυψη αναγκών της οικογένειας. 

Η γαλακτοπαραγωγή των αιγοπροβάτων αποτελεί µια παραδοσιακή γεωργική 

δραστηριότητα των χωρών που περιβάλλουν τη Μεσόγειο. Το παραγόµενο γάλα 

πουλιέται σε τυροκόµους της ευρύτερης περιοχής ή σε γαλακτοβιοµηχανία εκτός 

περιοχής. Τµήµα του παραγόµενου γάλακτος µετατρέπεται σε κυρίως τοπικά τυριά 

µακράς διατήρησης, πολύ καλής ποιότητας και φήµης, τα οποία τροφοδοτούν την 

ευρύτερη οικογένεια του κτηνοτρόφου, τους γνωστούς του ίδιου ή µελών της 

οικογένειας, τις τοπικές αγορές, κλπ. Οι µικρού και µεσαίου κυρίως µεγέθους 

εκµεταλλεύσεις είναι αυτές που δύνανται να ασχοληθούν µε την τυροκόµηση λόγω της 

παραγόµενης ποσότητας γάλακτος µε σκοπό την εµπορία του προϊόντος, χωρίς όµως να 

είναι διαδεδοµένη ως δραστηριότητα. Όλες οι υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις παράγουν τυρί, 

το οποίο όµως αφορά την κάλυψη των αναγκών σε τυρί της οικογένειας. Τέλος µια πολύ 
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µικρή ποσότητα διατίθεται στην παραγωγή έµµεσων γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως 

γιαούρτι, η οποία καλύπτει διατροφικές ανάγκες της οικογένειας και µόνο (Casu, S., 

Boyazoglu, J., 1990). Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων βασίζεται µόνο στα 

φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και όχι σε τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

των εκµεταλλεύσεων, τα οποία θα αποτελούσαν και καινοτοµία για την περιοχή, αλλά 

που απαιτούν τεχνική και οργανωτική γνώση (Allaire G., Sylvander B., 1997), την οποία 

η περιοχή δεν έχει υιοθετήσει ακόµη, παρ’όλο που υπάρχουν πολιτικές που την ευνοούν. 

 

� Γάλα : παραγωγή, µεταποίηση, πώληση 

Η γαλακτοπαραγωγική περίοδος ξεκινά το µήνα Ιανουάριο και τελειώνει το µήνα 

Απρίλιο. Η παραγόµενη ποσότητα ανά ζώο στο σύνολο της περιοχής αντιστοιχεί σε 1 – 

1,5 κιλά γάλα ανά προβατίνα την ηµέρα και 0,5 – 0,8 κιλό γάλα ανά αίγα την ηµέρα. 

Αυτή η παραγόµενη ποσότητα προέρχεται από ζώα τα οποία είναι προϊόν διασταύρωσης 

ζώων φυλής «καραγκούνικη» και «χιώτικη». Στα βελτιωµένα ζώα, τα οποία ακολουθούν 

συστηµατικό και ορθολογικό σιτηρέσιο, δύναται η παραγωγή γάλακτος να κυµαίνεται 

από 2 – 3 κιλά την ηµέρα ανά προβατίνα. Γεγονός που δεν ισχύει στην περιοχή έρευνας, 

δεδοµένου ότι το ζώο βασίζει κυρίως την διατροφή του στην αξιοποίηση της υφιστάµενης 

χλωρίδας µέσω της βόσκησης στα βοσκοτόπια της περιοχής. Η πλούσια χλωρίδα των 

βοσκοτόπων συµβάλλει στη αναβαθµισµένη ποιότητα του παραγόµενου γάλακτος (σε 

λιπαρά και πρωτεΐνες), γεγονός που καθιστά ελκυστικό στους τυροκόµους και στις 

γαλακτοβιοµηχανίες την αναζήτηση της παραγόµενης εκεί ποσότητας. 

Η παραγόµενη ποσότητα γάλακτος µεταβάλλεται στην διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής 

περιόδου: το πρόβατο παράγει στην αρχή της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου 1,5 κιλό 

ανά ηµέρα, στη συνέχεια παράγει 1 κιλό και στο τέλος της γαλακτοπαραγωγικής 

περιόδου παράγει 0,5 κιλό γάλα ανά ηµέρα (αντίστοιχα κυµαίνεται και η παραγόµενη 

ποσότητα γάλακτος από τις αίγες). Στο τέλος της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου 

συνήθως το γάλα δεν πουλιέται (ανάλογα βέβαια µε τον όγκο του κοπαδιού), αλλά 

διατίθεται για την παραγωγή τυριού για τις ανάγκες της οικογένειας. 

Μια προβατίνα παράγει ετησίως 150 κιλά γάλα, ενώ η αίγα παράγει 96 κιλά γάλα, 

ποσότητα την οποία ο κτηνοτρόφος εµπορεύεται. 

Οι τυροκόµοι και οι γαλακτοβιοµηχανίες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 

χορηγούν παγολεκάνες στους παραγωγούς, ώστε να εξασφαλίσουν συνθήκες υγιεινής στη 
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διατήρηση του γάλακτος και να µειώσουν τη συχνότητα συλλογής και αναλαµβάνουν τη 

συλλογή του γάλακτος.  

Μέρος του παραγόµενου γάλακτος ειδικά στο τέλος της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου 

είτε µεταποιείται σε τυρί για την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού είτε διοχετεύεται 

στην τοπική αγορά της κάθε κοινότητας είτε ως πρωτογενές είτε ως µεταποιηµένο προϊόν 

(τυρί, γιαούρτι) κυρίως κατά παραγγελία. 

Η περιοχή της ∆Ε Ασπροποτάµου εξυπηρετείται από δύο τυροκοµεία: α) το ένα 

βρίσκεται στη Παλιοκατούνα σε απόσταση 40 χιλιοµέτρων και το οποίο λειτουργεί τα 

τελευταία 25 – 30 έτη και β) το άλλο βρίσκεται στο Λιθοχώρι ∆Ε Απεραντίων σε 

απόσταση 25 χιλιοµέτρων, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία 2 έτη και είναι 

υπερσύγχρονο
70

. Η περιοχή της ∆Ε Τετραφυλλίας & Αχελώου εξυπηρετείται κυρίως από 

τις γαλακτοβιοµηχανίες ∆Ω∆ΩΝΗ, ΦΑΓΕ και ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ και συµπληρωµατικά από 

ιδιωτικό τυροκοµείο στην Άρτα. 

Χάρτης 5-4.: Εξάρτηση της περιοχής έρευνας  

ως προς την πώληση του γάλακτος 

 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι Φαρασλής 

 

                                                 

70
 Οι αποστάσεις που δίδονται υπολογίζονται από τα Κέδρα. 

 

Ιδιωτικό  

Τυροκοµείο  

Άρτα 

Ιδιωτικό  

Τυροκοµείο  

Λιθοχώρι 

Ιδιωτικό  

Τυροκοµείο  

Παλαιοκατούνα 

Ιδιωτικό Τυροκοµείο  

Ροή πώλησης γάλακτος 
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Η τιµή του γάλακτος διαµορφώνεται στην περιοχή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από 

τη πρώην συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία «∆Ω∆ΩΝΗ». Η τιµή του γάλακτος που 

παράγεται στην περιοχή υπερέχει από την τιµή του γάλακτος άλλων περιοχών λόγω των 

υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Η ποσοστιαία αναλογία των λιπαρών στο 

πρόβειο γάλα ανέρχεται σε 7 – 7,5%, ενώ στο γίδινο γάλα σε 5,5%. 

Η πώληση του γάλακτος θεσµοθετείται µεταξύ του παραγωγού και του εµπόρου είτε σε 

µορφή προφορικής δέσµευσης είτε σε µορφή τυπικού γραπτού συµφωνητικού (σπανίως). 

Τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή συµφωνία, ο έµπορος δεσµεύεται να αγοράσει 

το γάλα που του παραδίδεται σύµφωνα µε την ποιότητα και την καθαρότητα του. Από την 

πλευρά του ο παραγωγός δεσµεύεται να του παραδίδει ανόθευτο γάλα. Οι παραγωγοί 

υποστήριξαν ότι αφ’ ενός η «τήρηση του λόγου που δόθηκε» είναι πολύ σηµαντικό για 

αυτούς και αφ’ ετέρου δεν επιθυµούν να διαδοθεί στην τοπική κοινωνία ότι διέπραξαν 

κάποια ατασθαλία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο έµπορος πληρώνει τον 

παραγωγό µε προκαταβολές (λόγω προβληµάτων ρευστότητας του παραγωγού) και 

γίνεται η εκκαθάριση µε το τέλος της παραγωγικής περιόδου. Οι προκαταβολές  σε πάρα 

πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίες για τον παραγωγό, για να µπορέσει να αγοράσει τις 

απαραίτητες ζωοτροφές σε περιόδους που η τιµή είναι χαµηλή ή σχετικά χαµηλή και να 

αντεπεξέλθει στο κόστος παραγωγής. 

Από τους παραγωγούς υποστηρίχθηκε ότι αρκετές φορές οι παραγωγοί είναι αυτοί που 

κάνουν παρατυπίες, όπως συµπληρώνουν µε νερό τη ποσότητα του υπό πώληση 

γάλακτος αποσκοπώντας να πουλήσουν µεγαλύτερη ποσότητα και άρα να αυξήσουν το 

εισόδηµά τους. Σε παρόµοιες περιπτώσεις οι επιπτώσεις είναι οι εξής: είτε ο έµπορος δεν 

του αγοράζει το υπόλοιπο γάλα είτε του µειώνει την τιµή που είχαν αρχικά συµφωνήσει. 

Οι παραγωγοί υποστήριξαν ότι από την πλευρά του εµπόρου δεν έχει αναφερθεί µέχρι 

τώρα παρατυπία. Ένας σηµαντικός λόγος για το γεγονός αυτό –της καλής στάσης του 

εµπόρου-γαλατά- είναι η πολύ καλή ποιότητα γάλακτος που διαθέτει η περιοχή και η 

οποία καθιστά το προϊόν τους περιζήτητο. Αυτός είναι εξάλλου και ο σηµαντικότερος 

λόγος που απολαµβάνουν υψηλότερη τιµή στη πώληση του γάλακτος από ότι οι 

συνάδερφοί τους κτηνοτρόφοι της πεδιάδας ή και των ηµιορεινών περιοχών. 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος πραγµατοποιείται από τον Ελληνικό Οργανισµό Γάλακτος, όπως 

υποστηρίζουν οι παραγωγοί, για να ελεγχθεί η ποιότητα του γάλακτος και να 

διασφαλιστεί ο καθορισµός της τιµής του προϊόντος, η οποία εξαρτάται από τα λιπαρά 
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που περιέχει το γάλα και την καθαρότητά του. Η µη αποτελεσµατική λειτουργία λόγω 

έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού του µηχανισµού ποιοτικού ελέγχου καθιστά αφενός 

προβληµατικούς τους ελέγχους και αφετέρου άµεσα εξαρτώµενους τους παραγωγούς από 

τα αποτελέσµατα των ελέγχων, που πραγµατοποιούν οι τυροκόµοι και οι 

γαλακτοβιοµηχανίες. 

 

� Κρέας: παραγωγή, µεταποίηση, πώληση 

Ο δεύτερος λόγος εκτροφής των αιγοπροβάτων είναι η εµπορία του κρέατος του. Τα ζώα 

είτε πωλούνται σε κρεοπώλες-έµπορους εκτός της περιοχής είτε σφάζονται επιτόπια για 

κατανάλωση στις τοπικές ψησταριές και κρεοπωλεία, όπου υπάρχουν. Η πώληση των 

ζώων πραγµατοποιείται συνήθως σε ζων βάρος και κυρίως τη περίοδο πριν τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα για ζώα γάλακτος και την καλοκαιρινή περίοδο για τα 

µεγάλα ζώα. Παρά το µεγάλο όγκο ζωικού κεφαλαίου δεν υπάρχει σφαγείο στην περιοχή, 

µε αποτέλεσµα η πώληση των ζώων να γίνεται πάντα σε ζων βάρος. Η πώληση γίνεται σε 

εµπόρους, που έρχονται από τη βόρεια Πελοπόννησο (Κόρινθο), τη Λεβαδιά, κυρίως την 

Αθήνα, και γενικότερα τη Θεσσαλία. Παράλληλα η τοπική αγορά, ψησταριές, ιδιώτες 

κ.ά., αποτελεί έναν από τους καλύτερους υποψήφιους εµπόρους του παραγόµενου 

κρέατος ειδικά τις εποχές του έτους, κατά τις οποίες η περιοχή είναι γεµάτη µε 

επισκέπτες. 

Η τιµή του κρέατος εξαρτάται από δύο παράγοντες, από το βάρος του ζώου και 

δευτερευόντως από την εποχή που πουλιέται. Όσο πιο βαρύ είναι το ζώο – άρα και 

µεγαλύτερο– τόσο µικρότερη είναι η τιµή, και αντίθετα, όσο πιο ελαφρύ είναι το ζώο, 

τόσο ανεβαίνει η τιµή του
71

. Η έλλειψη σφαγείου στη περιοχή έρευνας ή στην ευρύτερη 

περιοχή συµβάλλει στο να πουλιέται το ζώο ζωντανό και άρα σε σχετικά χαµηλές τιµές. 

Σε αυτό το όριο τιµής φτάνει, όταν συνδυάζεται το βάρος του ζώου µε την εποχή 

(Χριστούγεννα ή Πάσχα οπότε υπάρχει και αυξηµένη ζήτηση). Στα Κέδρα και στη 

Μεγαλόχαρη υποστηρίχθηκε ότι η πώληση ξεκινά πριν τα Χριστούγεννα και διαρκεί έως 

το Πάσχα. 

Στη ∆.Ε Αχελώου η εκτροφή των αιγοπροβάτων γινόταν µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 

90 µόνο για την παραγωγή κρέατος, δεδοµένου ότι κανένας έµπορος γάλακτος ή 

                                                 

71
 Η συσχέτιση –αντίστροφη αναλογία- του βάρους µε την τιµή πώλησης οφείλεται στην ύπαρξη 

λίπους στα βαριά ζώα. 
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γαλακτοβιοµηχανία δεν µπορούσε να φτάσει στην περιοχή για να συλλέξει το γάλα λόγω 

της µη προσβασιµότητας της περιοχής. 

Από την επιτόπια έρευνα δεν προέκυψε η σκέψη από τους παραγωγούς -συνεταιρισµούς 

τους για δηµιουργία µικρού σφαγείου (ιδιωτικού/συνεταιριστικού), υποδοµή που θα 

µπορούσε να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εµπορίας του παραγόµενου κρέατος, 

καθώς και δυνατότητες µεταποίησής του, και θα συνέβαλε αποφασιστικά στην αύξηση 

του εισοδήµατος των κτηνοτροφικών νοικοκυριών µέσω της προστιθέµενης αξίας, που θα 

προσδιδόταν στο τελικό προϊόν – κρέας. 

Παρόλα αυτά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε στην περιοχή υπάρχει διπλάσιος και 

τριπλάσιος αριθµός κατοίκων, αφού όλοι οι απόδηµοι έρχονται για τις καλοκαιρινές 

διακοπές τους, σφάζονται πολλά ζώα και πουλιούνται στις ψησταριές της περιοχής για 

κατανάλωση αλλά και σε ιδιώτες. 

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες εµπόρων, 

� οι έµποροι που έρχονται από Κόρινθο και Λεβαδιά και αγοράζουν «µεγάλα ζώα», το 

βάρος των οποίων ξεπερνά τα 25 – 30 κιλά, 

� οι έµποροι από τα υπόλοιπα µέρη που αγοράζουν ζώα γάλακτος, τα οποία ζυγίζουν το 

πολύ 15 – 17 κιλά. 

Το σύνολο του όγκου παραγωγής που παράγεται στην περιοχή µεταφέρεται σε πολύ 

σηµαντικό βαθµό σε κέντρα διανοµής που βρίσκονται εκτός περιοχής έρευνας, δεδοµένου 

ότι στο εσωτερικό της περιοχής δεν υφίσταται κέντρο διανοµής -διάθεσης προϊόντων. 

 

� Τυρί: παραγωγή, εµπορία 

Το τυρί που παράγεται είναι η φέτα. Οι παραγωγοί δεν ακολουθούν συγκεκριµένη 

συνταγή, ο καθένας τυροκοµεί ανάλογα µε το γάλα που διαθέτει. Είναι πολλοί παραγωγοί 

που παράγουν καθαρό γίδινο τυρί, αφού τα ζώα που έχουν είναι µόνο αίγες, ή καθαρό 

πρόβειο τυρί, καθώς διαθέτουν µόνο πρόβατα, ή ανάµικτο ανάλογα µε την αναλογία των 

ζώων που διαθέτουν. 

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι η δραστηριότητα τυροκόµησης δεν είναι αποδοτική, 

δεδοµένου ότι η τιµή πώλησης του γάλακτος είναι αρκετά υψηλή και επιπλέον βρίσκεται 

σε τέτοια επίπεδα, που τους αποδίδει ικανοποιητικό εισόδηµα, χωρίς να είναι 

αναγκασµένοι να εργαστούν πολύ (δεδοµένου ότι η τυροκόµηση είναι µια ενασχόληση µε 

αρκετές απαιτήσεις σε εργατικό δυναµικό καθώς και ώρες). Επίσης ο έµπορος γάλακτος-

τυροκόµος είναι αυτός που κάνει τη συλλογή του γάλακτος σχεδόν από το µαντρί 
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(εξαίρεση αποτελεί η περιοχή της ∆Ε Αχελώου, στην οποία επίσης κάποιος συλλέγει το 

γάλα για λογαριασµό της γαλακτοβιοµηχανίας), άρα δεν χρειάζεται να επενδύσουν ούτε 

σε χρόνο ούτε σε χρήµατα για αυτό. Τέλος η τυροκόµηση παραδοσιακά είναι εργασία 

(Γούσιος 1999ε) αποκλειστικά των γυναικών της οικογενείας (µητέρα, σύζυγος). Το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζεται σε αυτή την περίπτωση είναι διττό, αφ’ενός η µητέρα του 

παραγωγού είναι ηλικιωµένη και άρα όλο και πιο δύσκολο να ασχολείται επαγγελµατικά 

µε την τυροκόµηση για την εµπορία µεγάλων ποσοτήτων τυριού (τυροκοµούν µόνο για 

να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας σε τυρί, αλλά σε περιορισµένη κλίµακα για 

πώληση κατόπιν πάντα παραγγελιών) και αφ’ετέρου είναι αρκετά έντονο το φαινόµενο 

της µη ύπαρξης συζύγου δεδοµένου ότι είναι µεγάλος ο αριθµός των ανύπανδρων 

κτηνοτρόφων, φαινόµενο που πλήττει όλη την ύπαιθρο χώρα. Αποτέλεσµα αυτού είναι 

ότι σιγά-σιγά χάνεται η τεχνογνωσία. 

Κατά την προ-έρευνα υποστηρίχθηκε η άποψη από τους παραγωγούς ότι «δεν συµφέρει η 

παραγωγή τυριού, δεδοµένου ότι η τιµή του γάλακτος είναι πολύ ικανοποιητική και η 

τυροκόµηση χρειάζεται εργατικά χέρια, που δεν τα διαθέτουν, όπως και προσωπική 

εργασία, που δεν θέλουν να τη διαθέσουν». 

Οι παραγωγοί υποστήριξαν ότι, για να αποφασίσουν να τυροκοµούν αντί να πουλούν απ’ 

ευθείας το γάλα σε έµπορο γάλακτος - τυροκόµο, πρέπει η τιµή να είναι πολύ υψηλή. 

Αλλά και σε αυτή την περίπτωση το ζήτηµα του χρόνου, που θα καταναλώνουν 

αναγκαστικά στην τυροκόµηση, είναι αρκετά σηµαντικά ανασταλτικός παράγοντας. 

Άποψη παραγωγού, που από ότι φάνηκε από την προέρευνα την ενστερνίζεται 

σηµαντικός αριθµός παραγωγών, «είναι καλύτερα να κερδίζεις χρήµατα και να 

απασχολείσαι το λιγότερο δυνατό», εφόσον είναι εφικτό. Σήµερα είναι δυνατό να 

υποστηριχθεί ότι µεγάλη µερίδα των ελλήνων αγροτών ασπάζεται αυτή την άποψη. 

 

5.4.4.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Από την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή 

έρευνας διαπιστώνεται ότι αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιµοι πόροι για την άσκηση της 

κτηνοτροφίας. Με βάση τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής έρευνας οι κυρίαρχες 

δραστηριότητες παρουσιάζουν συµπληρωµατικότητα. Παρόλα αυτά η ανεπαρκής 

παραγωγή ζωοτροφών ωθεί στην εξάρτηση από άλλες περιοχές για την απόκτηση των 

απαραίτητων ποσοτήτων. Εκτιµάται ότι είναι αναγκαία η διερεύνηση του ρόλου των 

εκµεταλλεύσεων ανεξαρτήτου µεγέθους στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα, διερεύνηση 
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που θα βασιστεί στα στοιχεία του ΜΑΑΕ (1997), δεδοµένου ότι αποτελούν τα µόνα 

επίσηµα στοιχεία σε επίπεδο εκµετάλλευσης. 

 

5.5. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ : ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Στις µεσογειακές ποιµενικές περιοχές ο παραδοσιακός τρόπος εκτροφής αιγοπροβάτων 

είναι εκτατικής µορφής βασιζόµενος στην ύπαρξη βοσκοτόπων και λειµώνων, εκτάσεων 

κοινών (κοινό αγαθό), το οποίο το συνεκµεταλλεύονται οι κτηνοτρόφοι µιας περιοχής. Η 

συλλογική εκµετάλλευση γαιών θεωρήθηκε ως εµπόδιο στην υιοθέτηση από τους 

κτηνοτρόφους αποδοτικών συστηµάτων παραγωγής (Gibon An., 1997). ∆εδοµένου ότι ο 

χώρος στόχευε στην διατροφή ενός µεγάλου πληθυσµού, οι άνθρωποι τον διαχειρίστηκαν 

έτσι, ώστε να χρησιµοποιούν όλους τους πόρους στα πλαίσια ενός µακροπρόθεσµου 

σχεδιασµού κοινά αποφασισµένου. 

Οι κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές στην τοπική κοινωνία µε την αγροτική έξοδο τη 

δεκαετία 60- 70 µε την έντονη µείωση του πληθυσµού και την προοδευτική εγκατάλειψη 

των καλλιεργειών ωφέλησαν την κτηνοτροφική δραστηριότητα, διότι µεγαλύτερη έκταση 

έµεινε διαθέσιµη για την βόσκηση του ζωικού κεφαλαίου το οποίο παρουσίασε αυξητική 

τάση. Η χρησιµοποίηση των βοσκοτόπων κατά τη διάρκεια του έτους (Οκτώβριο-

Σεπτέµβριο) απεικονίζεται στο σχήµα 5-0., στο οποίο εµφανίζεται ο τρόπος µετακίνησης 

των κοπαδιών από 

βοσκήσιµη έκταση 

δίπλα από τον οικισµό 

σε µεγαλύτερα 

υψόµετρα. 

Το κοπάδι όπως σε όλες 

τις µεσογειακές 

περιοχές µε έντονη την 

εκτατική κτηνοτροφία 

(Baldock D. et Clark J., 

1998) φυλάγεται και 

µεταφέρεται από 

βοσκότοπο σε 

βοσκότοπο ανάλογα µε 

την πορεία της 

Σχήµα 5-0.: Χώρο-χρονικό σύστηµα βόσκησης 

Αξιοποιήθηκε από τον ερευνητή ο τρόπος απεικόνισης του 

χωροχρονικού συστήµατος βόσκησης όπως χρησιµοποιείται από 

τον Vallerand Fr., 2012, σε παρουσίαση στο µάθηµα «Γεωργία και 

Εδαφική Περιοχή» του ελληνογαλλικού µεταπτυχιακού DYNTAR 
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βλάστησης τους και µάλιστα η πορεία του κοπαδιού ξεκινά από χαµηλό υψόµετρο και 

καταλήγει τελικά στα καλοκαιρινά βοσκοτόπια των 2.000 µ. στη διάρκεια του έτους 

(σχήµα 5-0.).
 

Συνεχίστηκε η παραδοσιακή οργάνωση της αξιοποίησης του χώρου ως προς την χρήση 

τους για τη βόσκηση. Έτσι ο κοινόχρηστος χώρος, που περιβάλει τον οικισµό και οι 

ιδιωτικοί χώροι βόσκησης (λιβάδια, γρασίδια) επέτρεψαν στους κτηνοτρόφους του κάθε 

οικισµού να βοσκούν τα ζώα τους κατά την περίοδο από το φθινόπωρο έως την άνοιξη 

και η κοινή έκταση – βοσκότοπος σε αποµακρυσµένα σηµεία και υψηλό υψόµετρο την 

βόσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό αποτελούσε και αποτελεί συνήθεια, χωρίς 

να γίνεται στα πλαίσια τυπικού ελέγχου από την τοπική κοινωνία. Ο τρόπος και οι 

περίοδοι χρήσης των βοσκοτόπων συνεχίζουν να διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα 

(σχήµα 5-1.). Ακόµη και σήµερα δεν υπάρχει τυπικό σύστηµα διαχείρισης και βελτίωσης 

των βοσκήσιµων εκτάσεων. 

 

 

 

Σχήµα 5-1.: Χώρο-χρονική αξιοποίηση βοσκοτόπου 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας, Ι. Φαρασλής 

Με κόκκινη γραµµή απεικονίζεται η διαδροµή που ακολουθεί ένα κοπάδι στη 

διάρκεια του έτους αναζητώντας βοσκήσιµη έκταση. Έτσι : µε πράσινο 

εµφανίζονται οι περιοχές που βόσκει το κάθε κοπάδι σε µια κοινότητα την 

άνοιξη, µε κίτρινο εµφανίζονται οι περιοχές που βόσκει το κάθε κοπάδι το 

καλοκαίρι, µε καφέ εµφανίζονται οι περιοχές που βόσκει το κάθε κοπάδι το 

φθινόπωρο και µε µωβ εµφανίζονται οι περιοχές όπου βρίσκονται οι 

σταβλικές εγκαταστάσεις του κάθε κοπαδιού και όπου επιστρέφει για να 

διαχειµάσει. 
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Οι βοσκήσιµες εκτάσεις για να τις διαχειριστούν και να τις εκµεταλλευτούν µε βέλτιστο 

τρόπο, πρέπει να αντιµετωπιστούν ως (σχήµα 5-2.): 

� αγρο-οικοσύστηµα : στο οποίο 

µελετάται και υποστηρίζεται η 

φυτική κάλυψη αποσκοπώντας στην 

αειφορία του πόρου, 

� κοινωνικο- οικονοµικό σύστηµα 

(υπο-πόρο): στο οποίο µελετάται ως 

αντικείµενο των διακυβευµάτων της 

τοπικής κοινωνίας, 

� τεχνικό σύστηµα: στο οποίο 

µελετάται η τεχνική υποστήριξη που 

απαιτείται για έχει τη βέλτιστη 

ικανότητα να παράγει, 

� σύστηµα παραγωγής: στο οποίο 

µελετάται η απαιτούµενη 

υποστήριξη των κοπαδιών για τη βέλτιστη βόσκηση. 

 

Το κτηνοτροφικό σύστηµα διαφοροποιείται και ποικίλει µε την πάροδο του χρόνου. Το 

κτηνοτροφικό σύστηµα έως τη δεκαετία του ’60 χαρακτηριζόταν από: εκµετάλλευση στο 

έπακρο των δυνατοτήτων του βοσκοτόπου για να διασφαλιστούν οι ανάγκες των τοπικών 

κοινωνιών. Την περίοδο αυτή οι µεγαλύτεροι σε ηλικία κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφοι, 

αλλά και αυτοί που διατηρούσαν τα µεγαλύτερα κοπάδια, αποφάσιζαν κατά το τέλος του 

χειµώνα το χρόνο εισόδου των κοπαδιών στα βοσκοτόπια αλλά και τις διαδροµές, που θα 

ακολουθούσαν. Σύστηµα το οποίο έχει εξασθενήσει σήµερα (Sivignon M., 1992, επιτόπια 

έρευνα 2002-2005). 

 

Ένας παράγοντας, που έχει διαφοροποιηθεί σήµερα αλλά αποτελεί βασικό παράγοντα για 

τη λειτουργία του κτηνοτροφικού συστήµατος, είναι η ανθρώπινη εργασία, η οποία 

αντιµετωπίζει πρόβληµα δεδοµένης της µείωσης του ανθρώπινου αγροτικού εργατικού 

δυναµικού µιας περιοχής. 

Σχήµα 5-2.: Συστήµατα που συµµετέχουν στη 

διαχείριση ενός βοσκοτόπου 

Vallerand Fr., 2012, παρουσίαση στο µάθηµα 

«Γεωργία και Εδαφική Περιοχή» του 

ελληνογαλλικού µεταπτυχιακού DYNTAR 
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Στοχεύοντας στην αύξηση του εισοδήµατος αλλά και ακολουθώντας τις επιταγές της 

υπάρχουσας πολιτικής, οι παραγωγοί εισήγαγαν στην περιοχή ζώα βελτιωµένων φυλών, 

γεγονός που τους δηµιούργησε προβλήµατα, δεδοµένου ότι τα ζώα αυτά είχαν µειωµένες 

αντοχές στις αντίξοες συνθήκες της περιοχής, αλλά και αυξηµένες ανάγκες σε ζωοτροφές, 

οι οποίες καλύπτονται µε την αγορά έτοιµων ζωοτροφών. 

Στην περιοχή έρευνας, αντίθετα από ότι συµβαίνει σε πολλές ορεινές περιοχές, δεν έχει 

παρατηρηθεί εγκατάλειψη βοσκοτόπων λόγω µεγάλης απόστασης (αποµακρυσµένοι). 

Όλοι χρησιµοποιούνται υπερβολικά, λόγω του σηµαντικού συνολικού αριθµού ζώων και 

του µικρού σε αριθµό διαθέσιµων εκτάσεων (πίνακας 5-8., σελ. 190), παρόλο που 

υπάρχει διαφορά στην χρήση τους ανάλογα µε τον οικισµό στον οποίο ανήκουν και το 

συνολικό αριθµό ζώων που εκτρέφονται. Παρόλα αυτά η αειφορία των βοσκοτόπων ως 

πόρος (σε όρους οικολογίας και περιβάλλοντος), δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί, αν 

δεν επιχειρηθούν δράσεις διατήρησης και βελτίωσης. 

 

5.6 ΑΛΛΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το κύριο χαρακτηριστικό των ορεινών περιοχών είναι η κάλυψή τους σε µεγάλο ποσοστό 

µε δάση ποικίλων ειδών. Το δάσος αποτελούσε και αποτελεί πολύ σηµαντικό πόρο για 

την οικονοµία µιας ορεινής περιοχής. Κάλυπτε ανάγκες σε καύσιµο µιας οικογένειας, 

ανάγκες σε προστασία του περιβάλλοντος από διάβρωση και πληµµυρικά φαινόµενα 

µέσω της συγκράτησης των εδαφών, διατροφικές ανάγκες του ζωικού κεφαλαίου µέσω 

των διαθέσιµων βοσκοτόπων του. Παρόλο που γενικά στην χώρα ο δασικός πλούτος έχει 

υποστεί διάφορες καταστροφές λόγω πυρκαγιών, απαλλοτριώσεων και αλλαγής χρήσεων, 

αλλά και λόγω των διάφορων νοµοθετηµάτων, που έχουν υιοθετηθεί από τη σύσταση του 

νεοελληνικού κράτους, τα δάση στις ορεινές περιοχές, που βρίσκονται σε αποµόνωση και 

περιθωριοποίηση και που κατά συνέπεια δεν αποτελούν ακόµη αντικείµενο αξιοποίησης, 

έχουν διασωθεί παρόλη την υποβάθµιση στην οποία έχουν περιέλθει (Ζαλαώρας Ν., 

1993). 

Στην περιοχή έρευνας η δασική έκταση καλύπτει το 63% της περιοχής. Παρά το γεγονός 

ότι δεν υφίστανται έντονη αξιοποίηση, λόγω συνεχών υλοτοµήσεων, αναδασώσεων κλπ, 

αποτελεί ένα σηµαντικό φυσικό πόρο για την περιοχή. Αποδίδει στους κατοίκους της 

περιοχής το απαραίτητο σε όγκο ξύλο για τις ανάγκες τους σε καύση (θέρµανση της 
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οικίας, οικιακές εργασίες), στη δηµιουργία των οικηµάτων τους και άλλων εργασιών της 

εκµετάλλευσης (δηµιουργία µαντριών, αποθηκευτικών χώρων, κλπ). 

Το δάσος αποτελεί επίσης καταφύγιο σηµαντικού βαθµού της πανίδας της περιοχής, όπως 

πουλιά, ερπετά, έντοµα, αλλά και ποικιλία θηλαστικών. Η περιοχή έρευνας αποτελεί το 

νοτιότερο σηµείο εµφάνισης του γκρίζου λύκου στη χώρας µας, όπως επίσης είναι και 

καταφύγιο της καφέ αρκούδας. Τα έργα που έχουν ξεκινήσει από δεκαετίες για την 

εκτροπή του Αχελώου ποταµού που διασχίζει την περιοχή έχουν διακόψει το φυσικό 

πέρασµα των ζώων αυτών, µε αποτέλεσµα πολύ µικρός έως ελάχιστος να είναι πλέον ο 

αριθµός τους στην περιοχή. Στα όρια των δασικών εκτάσεων συµπεριλαµβάνονται 

περιοχές χαµηλής ποιότητας, όπου δεν είναι εφικτή η ανάπτυξη δένδρων παρά µόνο 

θάµνων (πουρνάρια) και χρησιµοποιούνται ως βοσκήσιµες εκτάσεις. 

 

Στην περιοχή έρευνας οι δασικές εκτάσεις έχουν διατηρηθεί χωρίς ιδιαίτερες 

καταστροφές, διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες εκτάσεις για την άσκηση της γεωργίας, 

καθώς και το κατάλληλο οδικό δίκτυο για τη µεταφορά της ξυλείας, ώστε να γίνει 

εµπορεύσιµη. Παρόλο που η νοµοθεσία που διέπει τα δάση δεν είναι σαφής και δεν 

προστατεύει πλήρως τις δασικές εκτάσεις, η νοµοθεσία περί προστασίας του 

περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών δηµιουργεί το πλαίσιο προστασίας 

και ενίσχυσης τέτοιων περιοχών. 

Στην περιοχή έρευνας έχουν θεσµοθετηθεί ως περιοχές, που χρήζουν προστασίας λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν, όπως είδη φυτικής βλάστησης, είδη 

πανίδας, δύο περιοχές. Στις περιοχές αυτές δεν είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης γης και οι 

παρεµβάσεις που πιθανόν θα υλοποιηθούν οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριµένες 

διατάξεις και περιορισµούς. 

Θεσµοθετηµένες υπό προστασία περιοχές, ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

∆ίκτυο NATURA 2000 
� Περιοχή Άγραφα: ο συγκεκριµένος βιότοπος συµπεριλαµβάνει δύο κορυφές των 

Αγράφων, περιοχή στον κεντρικό όγκο της οροσειράς της Ν. Πίνδου, το Βουτσικάκι, 

(2.154 µ) που βρίσκεται διοικητικά στο Νοµό Καρδίτσας και το Αυγό (2.163 µ) στον 

Νοµό Ευρυτανίας. Ο βιότοπος αυτός είναι τυπικός εκπρόσωπος των ορεινών περιοχών 

της κεντρικής Ελλάδας, όπου κυριαρχούν τα δάση αείφυλλων σκληρόφυλλων και 

χρησιµοποιούνται για βοσκή, και τα δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων. Οι 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες περιορίζονται στη δασική εκµετάλλευση, τη γεωργία 

και την κτηνοτροφία. Τα οροπέδια κοντά στους οικισµούς, αξιοποιούνται ως 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες για παραγωγή καρυδιών, κερασιών). 

Η ύπαρξη πλήθους ενδηµικών ειδών αποδίδεται στη γεωµορφολογία, στη σχετική 

αποµόνωση και στο υψόµετρο της περιοχής (συχνά πάνω από τα δενδροόρια), τα 

οποία αποκαλύπτουν την ενδιαφέρουσα και συχνά µοναδική ορεινή χλωρίδα. Η αλπική 
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και υπαλπική ζώνη χρήζουν προστασίας µε σκοπό τη διατήρηση της ορεινής χλωρίδας. 

Στοιχεία του ορεινού τοπίου είναι τα οροπέδια, οι ξηροί ασβεστολιθικοί βραχώδεις 

σχηµατισµοί και οι λιθολιπές, που αποτελούν τυπικά ενδιαιτήµατα ενδηµικών 

χασµόφυτων. Η παρουσία θηλαστικών, που χρίζουν προστασίας (λύκοι, αρκούδες), ή 

ακόµα και αρπακτικών πουλιών προσδίδει στην περιοχή των Αγράφων ιδιαίτερη αξία. 

� Περιοχή Κοιλάδα ΑΧΕΛΩΟΥ: Η περιοχή καλύπτει µία απότοµη, µερικώς δασωµένη 

χαράδρα και περιλαµβάνει το τµήµα του ποταµού Αχελώου, το οποίο καθορίζει τα 

σύνορα µεταξύ των Νοµών Άρτας και Τρικάλων και εκείνα µεταξύ των Νοµών Άρτας 

και Καρδίτσας. Περιλαµβάνει επίσης ένα µεγάλο µέρος της κοιλάδας του Αχελώου στη 

Ν. Πίνδο. 

Το παρόχθιο δάσος καθώς και η υπόλοιπη βλάστηση κατά µήκος της όχθης και της 

κοιλάδας του ποταµού είναι πολύ σηµαντικά για την προστασία του εδάφους από τη 

διάβρωση και την κατολίσθηση, τον σχηµατισµό σηµαντικών βιοτόπων για τα ζώα της 

περιοχής (ειδικά για τη βίδρα και για πολλά είδη πουλιών),τη µείωση της ρύπανσης 

του ποταµού, τη συγκράτηση των υλικών που µεταφέρει το ποτάµι, και για την άµεση 

ή έµµεση βελτίωση του κλίµατος στην ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή υπάρχουν 

πολλοί τύποι οικοτόπων (δάση, παρόχθιες φυτοκοινωνίες, µακκία σε πολύ καλή 

κατάσταση). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη γεωµορφολογία και το δύσβατο της 

περιοχής δικαιολογεί την πλούσια πανίδα και κυρίως την ορνιθοπανίδα. Επιπλέον 

εκτός από την οικολογική σηµασία ο Αχελώος είναι σηµαντικός και πολύτιµος για την 

αισθητική αξία του φυσικού περιβάλλοντος, τη σηµασία του, όσον αφορά την 

επιστηµονική έρευνα, και την καταλληλότητά του ως χώρου αναψυχής. Επιπλέον η 

περιοχή έχει πολύ µεγάλη σηµασία λόγω της παρουσίας πολλών κινδυνευόντων και 

προστατευόµενων ζωικών ειδών. 

 

 

Συµπερασµατικά τόσο η παρουσία του δάσους όσο και των προστατευόµενων περιοχών, 

συµµετέχει στη διατήρηση του εκτατικού παραγωγικού κτηνοτροφικού συστήµατος της 

περιοχής δεδοµένου ότι περιλαµβάνουν δασικές βοσκήσιµες εκτάσεις και άµεσα στη 

διατήρηση µιας εικόνας ζωντανού τοπίου. 

 

5.7. ΕΜΠΟ∆ΙΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο της οικογενειακής γεωργίας (Campagne, 1997) ο αρχηγός εκµετάλλευσης 

βαδίζει στον εκσυγχρονισµό της εκµετάλλευσής του, όταν θεωρεί ότι επενδύοντας στην 

εκµετάλλευση η δραστηριότητά του θα του προσφέρει εισόδηµα τέτοιο, ώστε να 

βελτιώσει το κοινωνικό του επίπεδο και να µπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες που 

έχει θέσει. 

Ο εκσυγχρονισµός µιας εκµετάλλευσης, όπως την περιέγραψε ο Servolin (1989) µπορεί 

να επέλθει είτε µε επένδυση στο φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης  ανάλογα 

µε την παραγωγική του κατεύθυνση είτε µε επένδυση στα µέσα παραγωγής. Στόχος τόσο 

στην µια όσο και στην άλλη περίπτωση είναι η αύξηση των αποδόσεων. Η µεταβολή των 

αποδόσεων ως αποτέλεσµα του εκσυγχρονισµού επιδρά και στη µεταβολή της 

παραγωγικότητας της εργασίας, το οποίο αποτελεί το κύριο κριτήριο οικονοµικής 
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αξιολόγησης του εκσυγχρονισµού. Αυτό δε που καλούµε «ανταγωνιστικότητα» των 

οικογενειακών γεωργιών βασίζεται σε αυτή τη µεταβολή της παραγωγικότητας της 

οικογενειακής εργασίας. 

Παρατηρείται ότι η περιοχή έρευνας ακολουθεί το παράδειγµα των ορεινών 

αποµονωµένων περιοχών ως προς το θέµα του εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων. Ο 

εκσυγχρονισµός των εκµεταλλεύσεων, στις ελάχιστες περιπτώσεις που εµφανίζονται, 

γίνεται µόνο µε επένδυση στο φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης 

αποσκοπώντας περισσότερο στην αύξηση εισοδήµατος µέσω της αύξησης των 

επιδοτήσεων, όπως στην περίπτωση εγκατάστασης φυτειών καστανιάς και καρυδιάς, ενώ 

δεν παρατηρείται εκσυγχρονισµός εκµεταλλεύσεων µέσω επενδύσεων σε εγκαταστάσεις 

ή και µηχανολογικό εξοπλισµό.  

 

5.7.1. ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο εκτατικός χαρακτήρας της ορεινής γεωργίας µε κύρια δραστηριότητα την κτηνοτροφία 

και έντονα διαρθρωτικά προβλήµατα έχει σε µεγαλύτερο βαθµό ανάγκη εκσυγχρονισµού, 

ώστε να είναι σε θέση να διαφοροποιήσει επιτόπια τα προϊόντα της και να τους δώσει 

προστιθέµενη αξία και άρα να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για καλύτερα οικονοµικά 

αποτελέσµατα. 

Η εφαρµογή της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΓΠ) από την ένταξη της Ελλάδας στην 

Ε.Ε. και ειδικά της ιδιαίτερης πολιτικής για την βελτίωση των συνθηκών στις ορεινές 

περιοχές συνέβαλε στην ενίσχυση του εισοδήµατος στις ορεινές περιοχές µε απευθείας 

χορηγήσεις -επιδοτήσεις, της δραστηριότητας και της διαφοροποίησης της 

δραστηριότητας στις περιοχές αυτές µε την υλοποίηση υποδοµών και την χρηµατοδότηση 

µε τη µορφή στοχευµένων χρηµατοδοτήσεων. 

� εισοδηµατική ενίσχυση 

Η ενίσχυση αυτή αφορά την εκµετάλλευση (εκµετάλλευση –οικογένεια) και δίδεται, 

διότι οι παραγωγοί παραµένουν στην γεωργία και άρα αποτελούν και κατά κάποιο 

τρόπο τους «φύλακες» του τοπίου αυτού (Campagne, 1998), 

α) η ενίσχυση αυτή αποτελεί εισοδηµατική ενίσχυση και υπολογίζεται µε βάση την 

καλλιεργούµενη γη και τα εκτρεφόµενα ζώα της κάθε εκµετάλλευσης. Η ενίσχυση 

αυτή αποκαλείται «εξισωτική αποζηµίωση» και παρουσιάζει συνήθως ανοδική 

πορεία. Ισχύει για όλους τους κτηνοτρόφους µετακινούµενους και µη, εφόσον 

ασκούν το επάγγελµα και είναι µόνιµοι κάτοικοι ορεινών και µειονεκτικών 
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περιοχών. Η συγκεκριµένη οικονοµική ενίσχυση είναι αυξηµένη για τους νέους 

κτηνοτρόφους. 

β) επίσης οι κτηνοτρόφοι είναι δικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης αιγοπροβείου 

κρέατος (ενίσχυση επιλέξιµων ζώων). Η τιµή αυτής της ενίσχυσης κυµαίνεται 

ανάλογα µε την τιµή του κρέατος. Η ενίσχυση που παίρνει ο κάθε κτηνοτρόφος 

εξαρτάται από τα «δικαιώµατα» που έχει κατοχυρώσει και τις ζωικές µονάδες που 

διαθέτει.  

γ) όσον αφορά στην εκτροφή αγελάδων, κάθε κτηνοτρόφος σε ορεινή ή µειονεκτική 

περιοχή δικαιούται εξισωτικής αποζηµίωσης, οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν έχει 

η µονάδα του (κρέατος, γάλακτος ή µικτή). 

 

Η διαδικασία απόδοσης αυτών των ενισχύσεων στον κτηνοτρόφο γίνεται µε 

πρωτοβουλία των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν και την ευθύνη διανοµής 

και ελέγχου των ενισχύσεων αυτών. Ο παραγωγός εµπλέκεται στην όλη διαδικασία 

µια φορά το έτος, όταν δηλώνει τον αριθµό των εκτρεφόµενων ζώων και 

καλλιεργούµενων εκτάσεων που διαθέτει. 

� ενίσχυση µέσω επιδοτήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην εκµετάλλευση 

Από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ ήταν δυνατό ο παραγωγός να επιδοτηθεί για την 

υλοποίηση επενδύσεων, που βελτίωναν τα διαρθρωτικά προβλήµατα της 

εκµετάλλευσής του. Τέτοιες επενδύσεις εµφανίζονται να πραγµατοποιούνται σε 

σηµαντικό βαθµό µετά το 1995 και κυρίως σε πεδινές περιοχές και περιοχές µε 

εντατική γεωργία. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την απόκτηση µηχανολογικού 

εξοπλισµού, δηµιουργία παραγωγικών οικηµάτων, εγκατάσταση φυτειών, αγορά 

ζωικού κεφαλαίου, κλπ. 

Γενικά στις ορεινές περιοχές λόγω του χαµηλού εισοδήµατος της εκµετάλλευσης και 

της αποµάκρυνσης του γεωτεχνικού από το συµβουλευτικό και υποστηρικτικό του 

ρόλο δεν παρατηρούνται τέτοιες επενδύσεις ή, όπου εµφανίζονται, είναι ελάχιστες. 

Συγκεκριµένα στην περιοχή έρευνας οι διαρθρωτικοί κανονισµοί έχουν αξιοποιηθεί 

από πολύ λίγους παραγωγούς. Κυρίως από παραγωγούς, που κατοικούν στο τµήµα 

της περιοχής, που ανήκει στην ΠΕ Ευρυτανίας και Άρτας. Οι κάτοικοι
72

 έχουν κάνει 

χρήση των κανονισµών, που αφορούν την εγκατάσταση νέων αγροτών («Βελτίωση 

                                                 

72
 Περίπου 30-35  παραγωγοί έως το 2002 έχουν κάνει χρήση τον κανονισµό περί εγκατάστασης 

νέων αγροτιών 
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ηλικιακής σύνθεσης αγροτικού πληθυσµού» (Νέοι Αγρότες), και «Πρόωρη 

Συνταξιοδότηση Αγροτών»). Παράλληλα από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι 

αρκετοί κτηνοτρόφοι
73

 περιµένουν την ενεργοποίηση του κανονισµού για τη 

βελτίωση των επενδύσεων στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις («Ενθάρρυνση των 

Επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις 

οικονοµικής βιωσιµότητας» (1698/2005)), για να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις, οι 

πολλοί περιορισµοί όµως που θέτει (ένας από τους βασικούς είναι το µέγεθος των 

ΜΑΕ της ενδιαφερόµενης εκµετάλλευσης), τους αποθάρρυναν µε αποτέλεσµα ο 

κανονισµός να µην αξιοποιείται στην περιοχή. Με αποτέλεσµα σηµαντικό τµήµα των 

ήδη υλοποιηµένων επενδύσεων να αφορά ιδιωτικές επενδύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση ιδίων κεφαλαίων. 

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και 

διαβίωσης των ζώων, όσον αφορά επενδύσεις στην κτηνοτροφία, αλλά και 

διαφοροποίηση της δραστηριότητας, όσον αφορά επενδύσεις στον αγροτουρισµό – 

ενοικιαζόµενα δωµάτια
74

. Επίσης αρκετοί έχουν αξιοποιήσει χρηµατοδοτήσεις για 

την εγκατάσταση φυτειών καστανιάς και καρυδιάς αποσκοπώντας στην αποκόµιση 

κυρίως της ενίσχυσης. 

� ενίσχυση µέσω δηµοσίων επενδύσεων 

Συλλογικές επενδύσεις στην περιοχή έρευνας έχουν πραγµατοποιηθεί µόνο µε 

πρωτοβουλία των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και αφορούν τα αρδευτικά έργα στους 

οικισµούς ∆αφνούλα, Αδράνοβο και Τσιφλίκι. Επίσης αφορούν στις βελτιώσεις 

βοσκοτόπων, το οποίο σηµαίνει διάνοιξη δρόµων για προσπέλαση αλλά και 

πυρασφάλεια, δηµιουργία ποτίστρων, κατασκευή καταφυγίων για τη διαµονή των 

κτηνοτρόφων και στεγάστρων για την προφύλαξη των ζώων. Οι επενδύσεις αυτές 

έγιναν µέσω του Προγράµµατος «βελτίωση βοσκοτόπων» αλλά µε πρωτοβουλία των 

∆ασαρχείων. 

 

Οι διαδικασίες απονοµής ενισχύσεων και ελέγχου, όπως αυτές αποδόθηκαν στις 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες να τις διαχειριστούν, στην ουσία αποπροσανατόλισαν τις Υπηρεσίες 

αυτές από τον κύριο ρόλο τους, που ήταν η τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη των 

                                                 

73
 Περίπου σαράντα (40)  παραγωγοί έως το 2002 έχουν κάνει χρήση τον κανονισµό περί βελτίωσης 

των όρων βιωσιµότητας της εκµετάλλευσής τους 
74

 Έχουν δηµιουργηθεί τρεις (3) αγροτουριστικές µονάδες 
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αγροτικών εκµεταλλεύσεων και η υποβοήθησή τους προς διαρθρωτικές αλλαγές. Οι 

γεωργικές εφαρµογές, όπως αυτές αξιοποιήθηκαν στη δεκαετία 60-70 και κυρίως στις 

πεδινές αγροτικές περιοχές, έχουν πλέον εκλείψει από τη δεκαετία 80 -90 αφήνοντας ένα 

κενό, το οποίο γρήγορα αναπλήρωσε η αγορά (ιδιωτικά γεωπονικά γραφεία) και σε ένα 

µικρό βαθµό η δηµιουργία και η λειτουργία των αναπτυξιακών εταιριών. 

Αυτή η εµπλοκή είχε πολλαπλά αρνητικά αποτελέσµατα : α) οι δηµόσιοι γεωτεχνικοί 

εγκλωβίστηκαν στο ρόλο του ελεγκτή και χάθηκε ο ρόλος του συµβούλου –εµψυχωτή και 

της διάχυσης της καινοτοµίας, β) ο παραγωγός επαναπαύτηκε στην αποδοχή των 

εισοδηµατικών ενισχύσεων και δεν προσπάθησε να επωφεληθεί από τις ενισχύσεις µέσω 

των διαρθρωτικών προγραµµάτων (Καν. 797/86, 2328/91, 951/97, 866/91, 1257/99, 

1698/2005). Η µη αξιόλογη αξιοποίηση αυτών των ενισχύσεων συνέβαλε στο να 

αντιµετωπίζει η γεωργία –κτηνοτροφία των ορεινών περιοχών ακόµη και σήµερα έντονα 

διαρθρωτικά προβλήµατα, τα οποία την καθιστούν µη ανταγωνιστική στο πλαίσιο του 

παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης και άµεσα εξαρτώµενη από την ύπαρξη και εξέλιξη 

των άµεσων ενισχύσεων. 

 

5.7.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η οργάνωση και λειτουργία των εκµεταλλεύσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις 

συνθήκες, που επικρατούν τόσο στο εσωτερικό της εκµετάλλευσης –αποκλειστική 

ευθύνη του παραγωγού – όσο και στο περιβάλλον της – συλλογική ευθύνη των 

παραγωγών αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρµόδιων Υπηρεσιών. 

Οι συνθήκες αποδοτικής λειτουργίας µιας εκµετάλλευσης εξαρτώνται από την ύπαρξη 

εγκαταστάσεων που διευκολύνουν την εκτροφή των ζώων όπως και τις συνθήκες 

διαβίωσης του κοπαδιού, καθώς επίσης και την ύπαρξη µηχανολογικού εξοπλισµού, ο 

οποίος διευκολύνει την εργασία του 

κτηνοτρόφου. Το επίπεδο τόσο των 

εγκαταστάσεων, όσο και του µηχανολογικού 

εξοπλισµού αποτελούν στοιχεία 

«εκσυγχρονισµού» της εκµετάλλευσης. 

 

� Εγκαταστάσεις 

Οι εγκαταστάσεις για µια κτηνοτροφική 

εκµετάλλευση στην περιοχή έρευνας 

Φωτογραφία 5-6.:  
παραδοσιακή σταβλική εγκατάσταση 

Προσωπικό αρχείο 
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Φωτογραφία 5-7.:  
σύγχρονη σταβλική εγκατάσταση 

εκτός οικισµού 

 Προσωπικό αρχείο 

αποτελούνται από δύο κυρίως οικήµατα : το στάβλο, όπου διαµένουν τα ζώα, και την 

αποθήκη (αχυρώνα), όπου αποθηκεύονται οι ζωοτροφές. Η κατάσταση, στην οποία 

βρίσκονται, εξαρτάται από το µέγεθος του κοπαδιού και την οικονοµική κατάσταση του 

παραγωγού. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των εγκαταστάσεων 

είναι ο τσιµεντόλιθος και ο τσίγκος.  

Στην περιοχή έρευνας συναντιούνται σε υψηλό ποσοστό ακόµη κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις πρόχειρα κατασκευασµένες από ξύλο και τσίγκο, που προδίδουν την 

παραδοσιακή εκτροφή. Τα στοιχεία αυτά αποτελούσαν τα δοµικά στοιχεία κατασκευής 

των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε παλιότερες εποχές, τότε που η περιοχή βρισκόταν 

σε πλήρη αποµόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον εξαιτίας του ανάγλυφου αλλά και 

των οικονοµικών δυσκολιών της. 

Μικρό ποσοστό παραγωγών (µόλις τριάντα (30) 

άτοµα), αυτοί που εντάχθηκαν στον κανονισµό 

«Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης αγροτικού 

πληθυσµού» (Νέοι Αγρότες), έχουν σύγχρονες 

εγκαταστάσεις (στάβλους), για την δηµιουργία των 

οποίων έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα 

επιδοτήσεων «Ενθάρρυνση των Επενδύσεων στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν 

ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας» (αφορά 

µόνο περίπου σαράντα (40) άτοµα). Ο 

εκσυγχρονισµός των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων µιας εκµετάλλευσης 

πραγµατοποιείται : 

α) στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν η 

οικονοµική κατάστασή της το επιτρέπει. 

∆ύσκολα ένας παραγωγός αποφασίζει να 

ενταχθεί σε κανονισµούς οικονοµικών 

ενισχύσεων εξαιτίας των υπερβολικών σε 

αριθµό δικαιολογητικών που απαιτούνται, 

των πολλών περιορισµών και δεσµεύσεων 

που θέτουν, καθώς και του χρόνου που 
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Φωτογραφία 5-8.:  
Σταβλικές εγκαταστάσεις εντός οικισµού 

Προσωπικό αρχείο 

απαιτείται να δαπανήσουν για τις επαφές µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

Χαρακτηριστικά, που δύσκολα τα διαθέτει ένας παραγωγός και ιδιαίτερα 

κτηνοτρόφος ορεινής περιοχής και  

β) όταν η εκµετάλλευση έχει ως στρατηγική την αναπαραγωγή της. 

 

Με αυτά τα δεδοµένα και σύµφωνα µε την 

επιτόπια έρευνα οι κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις της περιοχής έρευνας σε 

ελάχιστες περιπτώσεις µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως σύγχρονες, εκτιµάται όµως 

ότι βρίσκονται σε σχετικά ικανοποιητικό 

επίπεδο. Στην ελληνική ύπαιθρο είναι συχνό 

φαινόµενο οι σταβλικές εγκαταστάσεις των 

εκµεταλλεύσεων να βρίσκονται εντός του 

οικισµού. Στις ορεινές δε περιοχές εξαιτίας της ιδιόρρυθµης οικιστικής δόµησης- 

µαχαλάδες οι σταβλικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις της 

εκµετάλλευσης, οι οποίες σε µεγάλο ποσοστό περιβάλλουν την κατοικία. Η ύπαρξη 

σταβλικών εγκαταστάσεων εντός οικισµού, ειδικά αν ο οικισµός είναι «πυκνός», άρχισαν 

να δηµιουργούν προβλήµατα και διενέξεις από την εποχή (αρχές 1990) που αρχίζει η 

επιστροφή των καταγόµενων, οι οποίοι υποστηρίζουν την αναδόµηση της περιοχής µέσω 

χτισίµατος ή αναπαλαιώσεων οικιών και µέσω της διαµονής τους για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα (από τρεις έως έξι µήνες). Εκτός οικισµού βρίσκονται πάντα οι σταβλικές 

εγκαταστάσεις των µεγάλων σε µέγεθος εκµεταλλεύσεων, δεδοµένου ότι σε αυτές 

απαιτούν ύπαρξη χώρου, καθώς και οι υποτυπώδεις καλοκαιρινές εγκαταστάσεις 

(τσαρδάκια). 

Προβλήµατα (συγκρούσεις) προκαλούνται λόγω της ύπαρξης µαντριών µέσα στον 

οικιστικό χώρο µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται διαµάχες µεταξύ των κατοίκων, 

κατάσταση που εµφανίστηκε µε την έναρξη της επιστροφής αρκετών καταγόµενων στην 

περιοχή και διαµονή αυτών για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Όλη η περιοχή έχει ενταχθεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στο πρόγραµµα 

«βελτίωση βοσκοτόπων» (το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1983) και έχουν µε αυτό τον 

τρόπο χτιστεί, στους βοσκοτόπους, στέγαστρα για τα ζώα, οικήµατα-καταφύγια για τους 
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κτηνοτρόφους, ποτίστρες. Επίσης έχουν γίνει διανοίξεις δρόµων προς τους βοσκοτόπους 

διευκολύνοντας έτσι την κτηνοτροφική δραστηριότητα. 

 

� Μηχανολογικός εξοπλισµός 

Γενικά στην περιοχή έρευνας δεν υπάρχουν πολλά µηχανήµατα. Αναφέρθηκε κατά την 

προέρευνα ότι στο ∆ήµο Αχελώου υπάρχουν δύο εκµεταλλεύσεις, που διαθέτουν τρακτέρ 

των 80 ίππων. Παλαιότερα υπήρχε στην ίδια περιοχή µια θεριζοαλωνιστική µηχανή. Τόσο 

τα τρακτέρ, όσο και η θεριζοαλωνιστική είχαν αγοραστεί µεταχειρισµένα. Κανείς 

παραγωγός δεν έχει επιδοτηθεί για την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού για τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας του. 

Στα Κέδρα ένα νοικοκυριό διαθέτει τρακτέρ των 80 ίππων το οποίο αγοράστηκε 

µεταχειρισµένο και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των εκµεταλλεύσεων του οικισµού. Στη 

Μεγαλόχαρη άλλο ένα νοικοκυριό διαθέτει τρακτέρ. Αντίθετα στο ∆ήµο Τετραφυλλίας 

υπάρχουν συνολικά τριάντα τρακτέρ. Όλα τα µηχανήµατα έχουν αγοραστεί 

µεταχειρισµένα και µε ίδια κεφάλαια. Χρησιµοποιούνται δε για την κάλυψη των 

καλλιεργητικών εργασιών σε όλα τα νοικοκυριά της περιοχής. Γεγονός που αποδεικνύει 

έµπρακτα την µη χρήση –αξιοποίηση κανονισµών για την βελτίωση των διαρθρωτικών 

προβληµάτων των εκµεταλλεύσεων. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι µηχανολογικός εξοπλισµός αγοράστηκε για την 

διευκόλυνση των γεωργικών εργασιών. Όσον αφορά την κτηνοτροφία δεν έχει 

εµφανιστεί ενδιαφέρον για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, όπως για παράδειγµα 

αµελκτικές µηχανές, ή εξοπλισµού, που θα διευκόλυνε τη µεταποίηση του γάλακτος, 

δραστηριότητες που υλοποιούνται µε παραδοσιακό τρόπο και ως εκ τούτου απαιτούν 

αρκετό από το χρόνο του παραγωγού. 

Συµπερασµατικά παρατηρείται ότι οι συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων στην περιοχή έρευνας δεν είναι καθόλου σύγχρονες. Οι 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας 

της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης χωρίς να γίνονται επενδύσεις, που να βοηθούν στον 

εκσυγχρονισµό της και την βελτίωση της σχέσης της µε το εξωτερικό περιβάλλον.  

Το έλλειµµα επενδύσεων εντείνει τον εκτατικό χαρακτήρα της αγροτικής εκµετάλλευσης 

στην περιοχή έρευνας. Οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις παρόλο που δεν ακολουθούν µια 

στρατηγική µεγιστοποίησης των αποδόσεων µέσω του εκσυγχρονισµού τους (Campagne, 

P., 1997), δεν βασίζονται επίσης στην ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων τους. 
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Ελάχιστοι είναι οι παραγωγοί (αρχηγοί µεγάλων κοπαδιών) που απασχολούν µισθωτούς
75

 

είτε εποχιακά είτε µόνιµα. Η απασχόληση εργατικού δυναµικού (εποχιακού -µόνιµου) 

πιθανώς να συνέβαλε στον εκσυγχρονισµό της εκµετάλλευσης, διότι ο παραγωγός 

έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να διεκπεραιώσει τις εργασίες – 

υποχρεώσεις µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες έχει ταυτόχρονα την ευκαιρία να πληροφορηθεί 

-ενηµερωθεί για τις εξελίξεις στο επάγγελµά του. 

 

5.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Παρόλο που στο πλαίσιο του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης που υφίσταται στη 

χώρα, οι ορεινές αγροτικές περιοχές θεωρούνται σχεδόν ανύπαρκτες και χωρίς µέλλον, 

διαπιστώνεται ότι η περιοχή έρευνας όχι απλά έχει διατηρήσει τη παραγωγική της 

φυσιογνωµία, αλλά παρουσιάζει µεγάλο σε µέγεθος αριθµό εκτρεφόµενων ζώων, 

σηµαντικό αριθµό εκµεταλλεύσεων, νέους που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν 

στην κτηνοτροφία και να αξιοποιήσουν το µέγιστο δυνατό των διαθέσιµων βοσκήσιµων 

εκτάσεων της περιοχής. 

Η µη αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών πόρων και πλαισίων έχει συµβάλλει στο να µην 

έχουν εκσυγχρονιστεί ακόµη οι παραγωγικές µονάδες και άρα να είναι αναγκασµένοι να 

πουλούν όλα τα προϊόντα τους στην αγορά µέσω εµπόρων, σε πρωτογενή µορφή. 

Η ύπαρξη σηµαντικού παραγωγικού ιστού στην περιοχή έρευνας αφενός αναιρεί το 

δεδοµένο ότι οι ορεινές περιοχές είναι µη ανταγωνιστικές και αφετέρου συµβάλλουν στην 

ανάλυση µέσω της αναζήτησης κατάλληλων µεθόδων για την εξήγησή του. 

                                                 

75
 οι λίγες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν έµµισθο προσωπικό, απασχολούν Αλβανούς 

που έχουν φτάσει στην περιοχή και παραµένουν εκεί τα τελευταία δέκα έτη. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εστίαση της έρευνας στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

ποικιλοµορφίας των βασικών µονάδων παραγωγής του, τις αγροτικές οικογενειακής και 

εκτατικής µορφής εκµεταλλεύσεις, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του στοιχεία και 

επιτρέπουν την λειτουργία του αξιοποιώντας το χώρο. 

Η περιγραφή της ποικιλοµορφίας των εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας 

πραγµατοποιείται µέσα από την κατασκευή οµογενών οµάδων (τυπολόγηση) 

εκµεταλλεύσεων σύµφωνα µε κριτήρια και µεθόδους, που περιγράφονται στη συνέχεια 

και στοχεύει στη διάγνωση της λειτουργίας τους, των σχέσεών τους, της θέσης τους στο 

παραγωγικό σύστηµα, καθώς και της βιωσιµότητας του ίδιου του παραγωγικού 

συστήµατος και της αναπαραγωγής του. 

 

6.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

∆εδοµένου ότι η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατασκευάστηκε κατά 

την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας και ανάλογα µε τα ερωτήµατα που προέκυπταν, 

εκτιµήθηκε ότι είναι πιο σωστό να παρουσιαστεί η διαδικασία της τυπολόγησης του 

παραγωγικού συστήµατος στο παρόν κεφάλαιο. 

 

6.2.1 ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Ο βασικός στόχος της έρευνας πεδίου αφορά τον προσδιορισµό του παραγωγικού 

συστήµατος του και τη λειτουργία των παραγωγικών µονάδων-εκµεταλλεύσεων τόσο 

ως ατοµικές µονάδες παραγωγής, όσο και ως συνιστώσες του συνολικού συστήµατος, 

όπου ο βαθµός συνεργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες του 

συστήµατος και της οργάνωσης των αγροτικών δραστηριοτήτων. 

Με βάση την ερευνητική διαδικασία αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των 

εκµεταλλεύσεων του πεδίου έρευνας και οµαδοποιούνται σε οµοιογενείς οµάδες. Η 

πρώτη προσπάθεια ανάλυσης πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση της ιεραρχικής µεθόδου η 

οποία δεν επέτρεψε όµως την σωστή οµαδοποίηση των εκµεταλλεύσεων, διότι έχοντας 

ορίσει από την αρχή τις µεταβλητές, βάσει των οποίων θα γινόταν η οµαδοποίηση, 
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οδηγούσε σε µια κατευθυνόµενη οµαδοποίηση. Θεωρήθηκε ότι µε αυτό τον τρόπο δεν 

διαφαινόταν οι πραγµατικές τάσεις της περιοχής χωρικά. Για το λόγο αυτό ακολούθησε 

µια δεύτερη προσπάθεια ανάλυσης των δεδοµένων µε βάση τη µέθοδο BERTIN (Bertin, 

J. 1970), µέθοδο συστηµικής οπτικής διαδικασίας ιεραρχικής ταξινόµησης, η οποία 

επιτρέπει την διάκριση µιας εξεταζόµενης µεταβλητής ανάλογα µε το µέγεθός της, και 

επιπλέον της προσδίδει χωρική υπόσταση και βασίζεται στην οπτική παρατήρηση και 

παρέµβαση του ερευνητή.  

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος BERTIN για να διακριθούν οι παραγωγικές µονάδες του 

πεδίου έρευνας και να ταξινοµηθούν µε βάση το µέγεθός τους (µεγάλο, µεσαίο και 

µικρό µέγεθος). Σύµφωνα µε τον Α. Μωϋσίδη (1986) «το µέγεθος της καλλιεργήσιµης 

γης αποτελεί βασική οικονοµική και κοινωνική παράµετρο. Στο οικονοµικό επίπεδο 

αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα στη διαµόρφωση του ύψους της παραγωγής. 

Παράλληλα επιδρά άµεσα στην οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας και παίζει 

σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό του τύπου της αγροτικής εκµετάλλευσης. Στο 

κοινωνικό επίπεδο αποτελεί σηµαντικό δείκτη της οικονοµικής επιφάνειας της 

εκµετάλλευσης και κατά συνέπεια βασική συνισταµένη για τον προσδιορισµό της 

κοινωνικής θέσης των κατόχων της. Αποτελεί δηλαδή σηµαντικό δείκτη σύγκρισης και 

εντοπισµού των διαφοροποιήσεων µέσα στην αγροτική κοινωνία…» 

 

Για την δηµιουργία βάσης δεδοµένων και την εφαρµογή της µέθοδου BERTIN, 

χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες παράµετροι:  

� το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων,  

� τα συνολικά φυσικά τους χαρακτηριστικά,  

� τα χαρακτηριστικά του αρχηγού εκµετάλλευσης (αγρότης, µη αγρότης, 

συνταξιούχος, ηλικιακή κατηγορία),  

� ο τεχνο-οικονοµικός προσανατολισµός (ΤΟΠ) των εκµεταλλεύσεων,  

� το οικονοµικό µέγεθος, το εισόδηµα, των εκµεταλλεύσεων 

� το τυπικό ακαθάριστο κέρδος ανά εκµετάλλευση,  

� η συσχέτιση του οικονοµικού µεγέθους µε το Εισόδηµα αναφοράς,  

� την συσχέτιση αυτή σε συνδυασµό µε το επάγγελµα του αρχηγού,  

� το ειδικό βάρος των συνταξιούχων αρχηγών εκµετάλλευσης στις µη βιώσιµες 

εκµεταλλεύσεις,  
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� το εισόδηµα ανά µονάδα ανθρώπινης εργασίας,  

� το τυπικό ακαθάριστο κέρδος ανά µονάδα ανθρώπινης εργασίας,  

� το τυπικό ακαθάριστο κέρδος ανά χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση, και 

τέλος  

� η απασχόληση στην εκµετάλλευση σε µονάδα ανθρώπινης εργασίας. 

Οι παράµετροι /µεταβλητές που χρησιµοποιούνται προέρχονται από τη βάση δεδοµένων 

του επεξεργασµένου ΜΑΑΕ (Γούσιος ∆., 1999γ) την οποία χρησιµοποιήσαµε για την 

ανάλυση, και είναι δύο τύπων : οι απλές και οι σύνθετες. Για τις παραγωγικές µονάδες, 

που δηµιουργήθηκαν µετά την σύγκριση των στοιχείων του ΜΑΑΕ (πληθυσµός 

αναφοράς : 1.188 εκµεταλλεύσεις) µε τα στοιχεία της επιτόπιας έρευνας, πάρα πολλές 

µεταβλητές και κυρίως οι σύνθετες υπολογίστηκαν εκ νέου (πληθυσµός αναφοράς : 

1.064 εκµεταλλεύσεις). Αναλυτικά οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν είναι: 

απλές : ηλικία αρχηγού εκµετάλλευσης, συνολική έκταση εκµετάλλευσης, αριθµός 

στρεµµάτων καλλιεργούµενης έκτασης εκµετάλλευσης
76

, αριθµός ζωικού 

κεφαλαίου εκµετάλλευσης (πρόβατα, αίγες), και κυρίως  

σύνθετες :  

� οικονοµικό µέγεθος: υπολογίζεται σε Ευρωπαϊκή Μονάδα Μέτρησης (ΕΜΜ), 

όπου µια ΕΜΜ ισούται µε 1200 ecus (έτος 1995) και βασίζεται στο συνολικό 

τυπικό ακαθάριστο κέρδος της εκµετάλλευσης. Η ισοδυναµία µε το ecus είναι 

299,238 δραχµές (βλ. σελ 127) 

� γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα: ορίζεται ως το άθροισµα του οικονοµικού 

αποτελέσµατος της γεωργικής εκµετάλλευσης (κέρδος ή ζηµιά) συν τη 

συνολική αµοιβή των ιδιόκτητων συντελεστών παραγωγής (έδαφος, εργασία, 

κεφάλαιο),  

� γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας: ορίζεται 

ως ο λόγος του εισοδήµατος της εκµετάλλευσης ανά την απασχόληση σε αυτή. 

Η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) ορίζεται ως η εργασία που 

προσφέρεται από κάθε άτοµο σε σύνολο 280 ηµερών και 8 ωρών ηµερησίως στο 

οικονοµικό έτος και σε κανονικές συνθήκες υπαίθρου. Η µονάδα αντιστοιχεί 

εποµένως σε 2.240 ώρες ανά έτος (Υπουργείο Γεωργίας, ΓΠΑ 1998),  

                                                 

76
 Με τον όρο “καλλιεργούµενη έκταση” ορίζουµε τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση 

για τη δηµιουργία γεωργικής παραγωγής. 
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� Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος ανά ΜΑΕ: ορίζεται ως ο λόγος του αθροίσµατος 

του τυπικού ακαθάριστου κέρδους της φυτικής παραγωγής και της ζωικής 

παραγωγής ανά το σύνολο της διαθέσιµης απασχόλησης (µονάδας ανθρώπινης 

εργασίας),  

� Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση ανά ΜΑΕ: ορίζεται ως ο λόγος της 

συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης ως προς το σύνολο της διαθέσιµης 

απασχόλησης (ΜΑΕ) και  

� Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος ανά την έκταση της Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής 

Έκτασης: ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού τυπικού ακαθάριστου κέρδους ως 

προς το σύνολο της καλλιεργούµενης έκτασης. 

Η οµαδοποίηση των παραγωγικών µονάδων γίνεται µε βάση τη σύνθεση των διάφορων 

µεταβλητών, που τις χαρακτηρίζουν. Με τον τρόπο αυτό διακρίνουµε τις παραγωγικές 

µονάδες µε βάση τη θέση τους (βαθµό ενεργούς συµµετοχής τους) στο τοπικό σύστηµα, 

καθώς και τις αλληλοεξαρτήσεις τους. 

Χρησιµοποιούµε τον όρο «ενεργός συµµετοχή της εκµετάλλευσης στο τοπικό 

σύστηµα», για να προσδιορίσουµε την εµπλοκή της στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα, 

και καθορίζεται από το µέγεθος της εκµετάλλευσης, τον τρόπο χρησιµοποίησης των 

βοσκήσιµων εκτάσεων – λιβαδιών, αλλά και του χώρου γενικότερα. ∆εδοµένου ότι 

καµµιά από τις εκµεταλλεύσεις, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δεν παρεκκλίνει 

από τον παραδοσιακό τρόπο εκτροφής των κοπαδιών, ανεξαρτήτως µεγέθους του 

κοπαδιού, αυτό σηµαίνει ταυτόχρονα ότι καµία από τις εκµεταλλεύσεις δεν ασχολείται 

µε την µεταποίηση των παραγόµενων κτηνοτροφικών προϊόντων µε κατεύθυνση το 

εµπόριο, παρά µόνο για την κάλυψη διατροφικών αναγκών της οικογένειας, των 

απόδηµων συγγενών, φίλων και γνωστών. 

Επίσης θα χρησιµοποιήσουµε τον όρο «περιθωριακές εκµεταλλεύσεις» για τις 

εκµεταλλεύσεις πολύ µικρού µεγέθους (αριθµού ζώων και καλλιεργούµενης έκτασης) 

και µε γηρασµένο αρχηγό, παρόλο που στην λειτουργία του τοπικού συστήµατος η 

θέση τους είναι αρκετά σηµαντική, δεδοµένου ότι αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό του 

συνόλου. 
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6.2.2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ BERTIN 

Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε αξιοποιώντας τµήµα της βάσης δεδοµένων των 

εκµεταλλεύσεων σε επίπεδο οικισµού, που είχε δηµιουργηθεί στο πλαίσιο ερευνητικού 

προγράµµατος του εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 

όπως παρουσιάστηκε στη µεθοδολογία. Από τη συγκεκριµένη βάση επιλέχθησαν οι 

εγγραφές, που αφορούσαν τις εκµεταλλεύσεις που είχαν εγγραφεί στις τοπικές 

κοινότητες της περιοχής έρευνας. Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων για κάθε 

εκµετάλλευση περιείχε τόσο τις απλές, όσο και τις σύνθετες µεταβλητές, που 

χρησιµοποιήθηκαν για να εφαρµοστεί η µέθοδος Bertin. Από τη δεύτερη επιτόπια 

έρευνα προέκυψαν πληροφορίες ότι ορισµένες – 45 εκµεταλλεύσεις – ανήκουν στην 

ουσία σε µέλη ίδιου νοικοκυριού. Με το δεδοµένο αυτό τα στοιχεία για τις 

συγκεκριµένες εκµεταλλεύσεις διαµορφώθηκε µετά από επεξεργασία το πλήθος της 

νέας βάσης δεδοµένων. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία προετοιµασίας της 

βάσης δεδοµένων για την εφαρµογή της µεθόδου BERTIN. 

1
ο

 στάδιο: Υπολογίσαµε τις µεταβλητές για τις σύνθετες µεταβλητές των νέων 

εκµεταλλεύσεων (45 εκµεταλλεύσεις) που υπάρχουν στην περιοχή έρευνας 

ως αποτέλεσµα συγχώνευσης εκµεταλλεύσεων, 

2
ο

 στάδιο: ∆ηµιουργήσαµε τυποποιηµένες µεταβλητές για όλες τις απλές και σύνθετες 

µεταβλητές, που θα χρησιµοποιήσουµε στην µέθοδο ανάλυσης. Οι νέες 

µεταβλητές αυτές προκύπτουν µε τον παρακάτω λόγο, 

αν παραδείγµατος χάριν αναφερόµαστε στην µεταβλητή: ηλικία, η 

τυποποιηµένη µεταβλητή της ηλικίας υπολογίζεται ως ο λόγος της διαφοράς 

του µέσου όρου ηλικίας του συνόλου του πληθυσµού αναφοράς από την 

ηλικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης µε τη τυπική απόκλιση της ηλικίας. 

(x – x) / σ 

οι νέες µεταβλητές κυµαίνονται από το + ∞ έως το - ∞, µε µέσο όρο το 0. 

3
ο

 στάδιο: κατηγοριοποιήσαµε τις τυποποιηµένες µεταβλητές σε 11 κατηγορίες. Οπότε 

στην συνέχεια η κάθε κατηγορία ανά µεταβλητή έχει πάρει τον κωδικό από 

ένα (1) έως έντεκα (11). Όπου κωδικός «έντεκα» σηµαίνει πολύ θετικό 

δηλαδή οι υψηλές τιµές της κάθε µεταβλητής, και όπου κωδικός «ένα» πολύ 

αρνητικό, δηλαδή οι χαµηλές τιµές της κάθε µεταβλητής. Ειδικά για την 

µεταβλητή της ηλικίας χρησιµοποιούµε την αντίστροφη κωδικοποίηση, 
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όπου κωδικός «ένα» πολύ θετικό, δηλαδή οι υψηλές τιµές (νεαρές ηλικίες) 

και όπου κωδικός «έντεκα» σηµαίνει πολύ αρνητικό, δηλαδή 

οι χαµηλές τιµές (ηλικιωµένοι αρχηγοί). 

Οι 11 κατηγορίες γίνονται οπτικά εµφανείς µε χρωµατική 

διαβάθµιση 

4
ο

 στάδιο: Στοχεύοντας στην ανεύρεση του βαθµού σηµαντικότητας της 

κάθε µεταβλητής προσδιορίσαµε το άθροισµα της κάθε 

µεταβλητής. Όσο πιο µεγάλο είναι το άθροισµα της κάθε 

µεταβλητής, τόσο αυξάνει η σηµαντικότητά της και µε βάση την ιεράρχηση 

που προκύπτει οργανώθηκε ο πίνακας διπλής εισόδου, που  

χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή της µεθόδου Bertin (βλέπε Παράρτηµα 

ΙΙΙ). 

5
ο

 στάδιο: έγινε ταξινόµηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά φθίνουσα σειρά των 

µεταβλητών σύµφωνα µε το άθροισµα της κάθε µεταβλητής: εισόδηµα ανά 

µονάδα ανθρώπινης εργασίας, καλλιεργούµενη έκταση, οικονοµικό µέγεθος 

ανά µονάδα ανθρώπινης εργασίας, χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση ανά 

µονάδα ανθρώπινης εργασίας, τυπικό ακαθάριστο κέρδος ανά µονάδα 

ανθρώπινης εργασίας, µέγεθος ζωικού κεφαλαίου, ηλικία αρχηγού, και 

τέλος τυπικό ακαθάριστο κέρδος ανά χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση. 

Βρέθηκαν 54 εκµεταλλεύσεις, οι οποίες δεν παρουσίασαν στοιχεία σε µια ή 

περισσότερες µεταβλητές, µε αποτέλεσµα να αφαιρεθούν από τη Βάση 

∆εδοµένων 

Στη συνέχεια ο ερευνητής προέβη στην ταξινόµηση µέσω οπτικής 

παρατήρησης της αρχικής ταξινόµησης. Στην ουσία µετακινήθηκαν οι 

εκµεταλλεύσεις που είχαν υψηλές τιµές σε κάθε µεταβλητή προς την αρχή 

της βάσης δεδοµένων και οι έχοντες χαµηλές τιµές προς το τέλος. 

∆ιαδικασία που επαναλήφθηκε συστηµατικά και πάρα πολλές φορές, έως 

ότου να υπάρχει µια οµαλή οπτική µετάβαση από το µαύρο στο άσπρο 

χρώµα (σύµφωνα µε το 3
ο
 στάδιο). ∆ιαδικασία που οδήγησε στη δηµιουργία 

οµοειδών τύπων εκµεταλλεύσεων. 
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Οι 1.188 καταγεγραµµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ΜΑΕΕ 1997) στην περιοχή 

έρευνας οι οποίες καταγράφηκαν, ερευνήθηκαν και επεξεργάστηκαν παρουσιάζουν 

ποικιλία χαρακτηριστικών και διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τις δραστηριότητες, όσο 

και ως προς το µέγεθός τους. Στην προσπάθεια να καταγραφεί µε σαφή τρόπο η 

κατάσταση στη γεωργία και κτηνοτροφία στην περιοχή θεωρήθηκε αναγκαία η 

τυπολογία των εκµεταλλεύσεων, ώστε να αξιολογηθεί ο πραγµατικός ή δυνητικός 

δυναµισµός των εκµεταλλεύσεων. 

Βασική ερώτηση στην οποία καλείται η έρευνα να απαντήσει είναι: 

� «ποιοί είναι οι τύποι των εκµεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

έρευνας, ποιός είναι ο τρόπος οργάνωσής τους, καθώς και µε ποιό τρόπο 

αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της βιωσιµότητας -αειφορίας;» (ατοµικά) 

� «ποιό είναι το βάρος και οι σχέσεις των εκµεταλλεύσεων του κάθε τύπου στο 

εσωτερικό του  τοπικού  παραγωγικού συστήµατος και πώς αντιµετωπίζουν το 

ζήτηµα της αειφορίας του συστήµατος;» (συλλογικά) 

Επαναδιατυπώνονται τα ερωτήµατα που έθεσε ο προβληµατισµός τον οποίο θέτει προς 

διερεύνηση η παρούσα έρευνα, θέλοντας να τονιστεί η σηµαντικότητα της τυπολόγησης 

των εκµεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έρευνας και της 

αναζήτησης της µορφής του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. 

 

6.3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

6.3.1. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ – 

ΤΥΠΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Η τυπολόγηση του τοπικού συστήµατος µε τη χρήση της µεθόδου Bertin ανέδειξε 6 

βασικές οµοιογενείς οµάδες εκµεταλλεύσεων
77

, που αντανακλούν διαφορετικό βαθµό 

δυναµικότητας, σύµφωνα µε το φυσικό και το οικονοµικό µέγεθος της κάθε 

εκµετάλλευσης. 

Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι έξι (6) τύποι εκµεταλλεύσεων που εµφανίζονται στο 

παραγωγικό σύστηµα της περιοχής έρευνας, τα χαρακτηριστικά τους, ενώ 

αποτυπώνονται οι µέσοι όροι των παραµέτρων που λήφθηκαν υπόψη για τη δηµιουργία 

                                                 

77
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η ταξινόµηση οδήγησε σε µια αρκετά ισοδύναµη κατανοµή των 

εκµεταλλεύσεων: η µικρότερη οµάδα αφορά το 10% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων 

έναντι του 28% για την µεγαλύτερη. 
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τους και ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων, στον οποίο ανέρχεται το σύνολο της κάθε 

οµάδας. 

Η µέση εκµετάλλευση στην περιοχή διαθέτει 12-13 στρέµµατα καλλιεργούµενης 

έκτασης και εκτρέφει περίπου 40-45 αιγοπρόβατα. Στην περιοχή απαντώνται 

εκµεταλλεύσεις µε διάφορα µεγέθη από πολύ µικρές σε µέγεθος (5 στρέµµατα 

καλλιεργήσιµης έκτασης και 10 εκτρεφόµενα ζώα) έως πολύ µεγάλες (100 στρέµµατα 

καλλιεργούµενης έκτασης και άνω των 200 εκτρεφόµενα ζώα). Το µικρό µέγεθος της 

µέσης εκµετάλλευσης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της πολύ-

δραστηριότητας των αρχηγών αλλά και των µελών της εκµετάλλευσης
78

. 

                                                 

78
 Οι εκµεταλλεύσεις, ιδιαίτερα οι κτηνοτροφικές, στον ελληνικό αγροτικό χώρο χαρακτηρίζονται 

από πολυδιάσπαση και ποικιλοµορφία: ο όρος «πολυδιάσπαση» αφορά το πλήθος και το 

µέγεθος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ενώ αντίθετα, ο όρος «πολυµορφία» αφορά την 

πληθώρα κατηγοριών µεγέθους οι οποίες προσδιορίζουν και το βαθµό απασχόλησης µε την 

κτηνοτροφία (πλήρης ή µερικός, ανάλογα µε το αν η ενασχόληση µε την κτηνοτροφία 

συνδυάζεται µε γεωργική/εξω-αγροτική δραστηριότητα). 
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Πίνακας 6-1. : Τύποι εκµεταλλεύσεων µε βάση την δυναµικότητά τους 

α/α αρ. 

εκµ. 

Τύποι 

εκµ/σεων 

Περιγραφή Μέσοι όροι µεταβλητών 

α. 215 πολύ 

ενεργές 

Όλες οι εκµεταλλεύσεις διαθέτουν µεγάλο έως πολύ 

µεγάλο ζωικό κεφάλαιο και αρκετά µεγάλη 

καλλιεργούµενη έκταση, η οποία διατίθεται προς 

δενδροκαλλιέργεια (καστανιά και καρυδιά) αλλά και σε 

αρκετές περιπτώσεις για καλλιέργεια εµπορεύσιµων 

προϊόντων, όπως καπνό, κηπευτικά, κλπ. 

Ηλικία: 47 έτη
79

, 

 

Ζώα: 106 κεφάλια,  

 

Καλ/µενη έκταση: 20,4 στρ. 

β. 185 
αρκετά 

ενεργές 

οι 90 εκµεταλλεύσεις διαθέτουν : 

σηµαντικό ζωικό κεφάλαιο και λιγότερο των 12 στρ. 

καλλιεργούµενη έκταση, η οποία διατίθεται κατ’ εξοχήν 

για παραγωγή ζωοτροφών 

Ηλικία: 

53 έτη,  

 

Ζώα:  

43 κεφ.,  

 

Καλ/νη 

έκταση: 

17,1 στρ. 

Ηλικία: 47 έτη, 

Ζώα: 47 κεφ.,  

Καλ/µενη 

έκταση: 9 στρ. 

οι 103 εκµεταλλεύσεις διαθέτουν: 

σχετικά σηµαντικό ζωικό κεφάλαιο και καλλιεργήσιµη 

έκταση άνω του µο της περιοχής, η οποία αφιερώνεται 

στην δενδροκαλλιέργεια (καστανιά και καρυδιά) ή και 

στην παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων 

Ηλικία: 48 έτη, 

Ζώα: 38 κεφ.,  

Καλ/µενη 

έκταση: 24 στρ. 

γ. 145 
σχετικά 

ενεργές 

οι 114 εκµεταλλεύσεις διαθέτουν : 

από ελάχιστο έως σηµαντικό ζωικό κεφάλαιο και 

καλλιεργούν ελάχιστη έκταση (κάτω του µ.ο. της 

περιοχής), η οποία διατίθεται για παραγωγή κυρίως 

ζωοτροφών  

Ηλικία: 

56 έτη, 

  

Ζώα :  

32 κεφ., 

 

Καλ/νη 

έκταση: 

10,6 στρ. 

Ηλικία: 53 έτη, 

Ζώα: 33 κεφ.,  

Καλ/µενη 

έκταση: 8 στρ. 

οι 41 εκµεταλλεύσεις διαθέτουν : 

από ελάχιστο έως σχετικά σηµαντικό ζωικό κεφάλαιο και 

καλλιεργήσιµη έκταση άνω του µο της περιοχής, η οποία 

αφιερώνεται στην δενδροκαλλιέργεια (καστανιά και 

καρυδιά) ή και (σε ελάχιστες περιπτώσεις) στην 

παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων 

Ηλικία: 48 έτη, 

Ζώα: 26 κεφ.,  

Καλ/µενη 

έκταση: 18 στρ. 

δ. 116 

Σχετικά 

µη 

ενεργές 

οι 74 εκµεταλλεύσεις διαθέτουν : 

σχετικά µικρό ζωικό έως σχετικά σηµαντικό κεφάλαιο 

και καλλιεργούν έκταση πολύ µικρότερη από το µ.ο. της 

περιοχής, η οποία διατίθεται για παραγωγή κυρίως 

ζωοτροφών 

Ηλικία: 

63,5 έτη 

 

Ζώα:  

24 κεφ., 

 

Καλ/νη 

έκταση: 

11,5 στρ. 

Ηλικία: 59 έτη, 

Ζώα: 28 κεφ.,  

Καλ/µενη 

έκταση: 6 στρ. 

οι 50 εκµεταλλεύσεις διαθέτουν : 

µικρό ζωικό έως σχετικά σηµαντικό κεφάλαιο και αρκετή 

καλλιεργήσιµη έκταση άνω του µ.ο. της περιοχής, η 

οποία αφιερώνεται εκτός των άλλων και στην 

δενδροκαλλιέργεια (καστανιά και καρυδιά) 

Ηλικία: 57 έτη, 

Ζώα: 19 κεφ.,  

Καλ/µενη 

έκταση: 19 στρ. 

ε. 106 
µη 

ενεργές 

Όλες οι εκµεταλλεύσεις διαθέτουν: 

 σχετικά µικρό έως σχετικά σηµαντικό ζωικό κεφάλαιο 

και καλλιεργούν έκταση λίγο µεγαλύτερη του µ.ο. της 

περιοχής, η οποία διατίθεται για παραγωγή κυρίως 

ζωοτροφών και µικρό ποσοστό αυτής διατίθεται για 

δενδροκαλλιέργεια 

Ηλικία: 64 έτη,  

Ζώα : 27 κεφ.,  

Καλ/µενη έκταση : 10,2 στρ. 

στ. 297 µικρές 

Όλες οι εκµεταλλεύσεις διαθέτουν : 

µικρό ζωικό κεφάλαιο και καλλιεργούν ελάχιστη έκταση, 

η οποία διατίθεται για παραγωγή κυρίως ζωοτροφών 

Ηλικία : 67 έτη, 

Ζώα : 15 κεφ,  

Καλ/νη έκταση : 6,9 στρ. 

Σύνολο εκµεταλλεύσεων 

Ηλικία: 54 έτη, 

Ζώα: 43 κεφ., 

Καλ/νη έκταση: 12,75 στρ. 

  ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ 1997, επιτόπια έρευνα 2002-2005, ιδία επεξεργασία 

 

                                                 

79
 Στην οµάδα αυτή δεν υπάρχουν εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό άνω των 65 ετών. 
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   Πίνακας 6-2. : Κύρια φυσικά χαρακτηριστικά ανά τύπο εκµεταλλεύσεων 

Τύπος 

εκµετάλλε

υσης 

Αριθµός 

εκµ/σεων 

Κατανοµή 

των 

εκµταλλεύσε

ων (%) 

Ζωικό 

κεφάλαιο 

(κεφ.) 

Καλλιεργο

ύµενη 

έκταση 

(στρ) 

Έκταση 

προς 

ζωοτροφές 

(στρ.) 

Έκταση 

προς 

εµπόριο 

(στρ.) 

Έκταση 

µε 

δένδρα 

(στρ) 

α.  
(πολύ 

ενεργές) 
215 20% 22.770 4.386 3.003 275 899 

β.  
(αρκετά 

ενεργές) 
185 17% 7.942 3.170 2.013 185 811 

γ.  
(σχετικά 

ενεργές) 
145 14% 4.587 1.537 1.134 18 283 

δ.  
(σχετικά µη 

ενεργές) 
116 11% 2.813 1.332 804 26 393 

ε.  
(µη ενεργές) 

106 10% 2.854 1.085 845 0 189 

στ.  
(µικρές) 

297 28% 4.458 2.053 1.598 6 348 

Σύνολο 1.064 100% 45.424 13.563 9.397 510 2.923 

  ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ 1997, επιτόπια έρευνα 2002-2003, ιδία επεξεργασία 

 

Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση προκύπτουν τα ακόλουθα σηµαντικά σηµεία: 

α. τα χαρακτηριστικά των τύπων των εκµεταλλεύσεων, τα οποία αποτελούν και τα 

βασικά κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία διαφοροποιούνται, παρουσιάζουν µια 

αντίστροφη αναλογία µε το βαθµό δυναµικότητας των εκµεταλλεύσεων. ∆ιαπίστωση 

η οποία γίνεται εµφανής µέσω του παραπάνω πίνακα. Αυτό σηµαίνει ότι 

µεταβαίνοντας από την οµάδα «πολύ ενεργές εκµεταλλεύσεις» (µεγάλου µεγέθους 

τόσο σε αριθµό ζώων όσο και σε έκταση) σε λιγότερο ενεργές οµάδες («µη ενεργές», 

«µικρές»), τόσο ο µέσος όρος ηλικίας των αρχηγών εκµετάλλευσης αυξάνει, ενώ 

αντίθετα µειώνεται ο µέσος όρος εκτρεφόµενων ζώων και ο µέσος όρος 

καλλιεργούµενης έκτασης ανά εκµετάλλευση. Στην οµάδα «σχετικά ενεργές» 

εκµεταλλεύσεις αρκετή από την διαθέσιµη καλλιεργούµενη έκταση διατίθεται στην 

καλλιέργεια φυτών για την παραγωγή ζωοτροφών.  

β. σε όλες τις οµάδες εκµεταλλεύσεων, όταν η καλλιεργήσιµη έκταση της 

εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του µέσου όρου της περιοχής, τότε τµήµα της 

χρησιµοποιείται και για δενδροκαλλιέργεια, κυρίως καστανιά και καρυδιά. 

Χαρακτηριστικό, που διαφοροποιεί την παραγωγική κατεύθυνση της εκµετάλλευσης. 
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γ. το ζήτηµα της αναπαραγωγής της εκµετάλλευσης αντιµετωπίζεται µε διαφορετικό 

τρόπο ανά κάθε οµάδα εκµεταλλεύσεων. Για παράδειγµα στην οµάδα «πολύ ενεργές 

εκµεταλλεύσεις» παρόλο το µεγάλο µέγεθος της εκµετάλλευσης παρατηρούµε ότι 

αρκετές απ’ αυτές καλλιεργούν εµπορεύσιµα προϊόντα, όπως καπνό, κηπευτικά, 

καλλιέργειες που είναι εντάσεως εργασίας, γεγονός που καταδεικνύει τη 

δυναµικότητα της συγκεκριµένης κατηγορίας. Γίνεται εµφανές ότι οι εκµεταλλεύσεις 

της συγκεκριµένης κατηγορίας δραστηριοποιούνται µε στόχο την αναπαραγωγή 

τους. 

δ. Μεταβαίνοντας από τον τύπο «πολύ ενεργές» εκµεταλλεύσεις στον τύπο «µικρές» 

εκµεταλλεύσεις» παρατηρείται µια αντίστροφη αναλογία µε την παράµετρο ηλικία 

αρχηγού εκµετάλλευσης και στο εσωτερικό του κάθε τύπου εκµεταλλεύσεων 

υπάρχει σχετικά µεγάλη διασπορά της ηλικίας, γεγονός το οποίο θέτει τα παρακάτω 

ερωτήµατα:  

α. «πώς είναι δυνατή η διαχείριση δυναµικών εκµεταλλεύσεων από γηρασµένο 

αρχηγό εκµετάλλευσης» και ταυτόχρονα, 

β. «πώς είναι δυνατή η ύπαρξη και η συνέχιση της λειτουργίας, µικρών 

εκµεταλλεύσεων µε νεαρό
80

 αρχηγό εκµετάλλευσης»; 

Αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως δυναµική εκµετάλλευση µε ηλικιωµένο αρχηγό ή πολύ 

προβληµατική εκµετάλλευση µε νεαρό αγρότη ως αρχηγό, φαίνονται από πρώτης 

άποψης οξύµωρες, και, δεδοµένου ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν αποτελούν ακραίο 

φαινόµενο στην περιοχή έρευνας, κατέστη αναγκαία η πιο συστηµατική τους 

διερεύνηση, καθώς και η αναζήτηση της (των) αιτίας (ών), που τις δηµιούργησαν. 

 

6.3.2. ΤΥΠΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 

Βασική κατεύθυνση διερεύνησης των παραπάνω φαινοµένων ήταν η ανάλυση της 

µορφής λειτουργίας των εκµεταλλεύσεων σε σχέση µε την λειτουργία του ίδιου 

νοικοκυριού, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τους ερευνητές Baptista (1995), Ανθοπούλου-

Γούσιος (2007), η εκµετάλλευση στην νότια Ευρώπη, αλλά και γενικότερα στην 

Μεσόγειο, αποτελεί τµήµα ενός νοικοκυριού. Το φαινόµενο αυτό εξηγείται ιστορικά, 

εφόσον στη βόρεια και νότια Μεσόγειο κυριαρχεί η οικογενειακής µορφής γεωργία, η 

                                                 

80
 Η ηλικία του νεαρού αρχηγού µπορεί να είναι είτε «κάτω των 40 ετών» είτε ακόµη και 

«κάτω των 55 ετών», ατόµων δηλαδή που θεωρητικά είναι δυναµικά ακόµη. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  228

οποία βασίζεται στην συνεισφορά σε εργασία όλων των µελών της οικογένειας – 

νοικοκυριό. Η ύπαρξη αυτού του φαινοµένου οφείλεται κυρίως στο µικρό µέγεθος των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων (κατακερµατισµός και µικρή έκταση) και στον 

ακολουθούµενο παραγωγικό κλάδο της εκµετάλλευσης και συναρτάται µε την συνολική 

στρατηγική του νοικοκυριού. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις ορεινές 

περιοχές.  

Στις ορεινές περιοχές πολλές οικογένειες, των οποίων τα παιδιά έχουν αποδηµήσει στην 

πόλη και άρα δεν υπάρχει δυνατότητα διαδοχής, παραµένουν στον τόπο τους 

συνεχίζοντας την γεωργική δραστηριότητα και διατηρώντας την παραγωγική µονάδα 

τους χωρίς διάθεση για αλλαγές και προσαρµογή στις προτάσεις των εφαρµοζόµενων 

πολιτικών. Η στρατηγική που ακολουθούν αυτές οι εκµεταλλεύσεις δεν είναι η 

επένδυση στην γεωργική δραστηριότητα και άρα στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα, 

αλλά καθαρά αποβλέπει στη ενίσχυση- βοήθεια (είτε µε χρήµατα είτε προµήθεια µε 

τρόφιµα) των απόδηµων µελών της οικογένειας.  

Παρ’όλα αυτά υπάρχουν πάντα στον αντίποδα οικογένειες που παραµένουν στον τόπο 

καταγωγής τους και εµπλέκονται δυναµικά στο τοπικό οικονοµικό σύστηµα 

απασχολούµενοι είτε µόνο µε τον κύριο παραγωγικό κλάδο είτε ταυτόχρονα και µε µια 

άλλη κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση
81

 συµµετέχοντας στον καθορισµό της µορφής, 

του τοπικού παραγωγικού και οικονοµικού συστήµατος. Ο τρόπος συµµετοχής του 

ανθρώπινου δυναµικού στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα καθορίζει το αν η περιοχή 

είναι ενσωµατωµένη ή όχι στην αγορά και άρα στο γενικότερο οικονοµικό σύστηµα.  

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν η παραγωγική µονάδα εντάσσεται σε µια 

ευρύτερη στρατηγική της οικογένειας. 

Το φαινόµενο της πολυαπασχόλησης και πολυδραστηριότητας γίνεται όλο και πιο 

έντονο σε όλη την ύπαιθρο. Η πολυδραστηριότητα µπορεί να εξηγήσει την επιβίωση 

της µικρής σε µέγεθος και δυναµικότητα εκµετάλλευσης, η οποία, αν εξεταστεί από 

οικονοµική άποψη µόνο (stricto-sensus), δεν θα έπρεπε να υφίσταται. 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία (Μωϋσίδης Αν., 1986, Κασίµης Χ., 1988, Κουτσούρης 

Αλ. 2000, Ανθοπούλου Θ., 2008), υπάρχει σχέση ανάµεσα στο µέγεθος της 

                                                 

81
 Άνθρωποι, που γεννιούνται σε ένα τόπο και έχουν συνείδηση ότι αυτός ο χώρος θα 

αποτελέσει το χώρο διαµονής τους και το χώρο εργασίας τους, νοιώθουν πολύ καλά στο 

χώρο τους και δεν αναζητούν εκτός αυτού κατοικία και εργασία. 
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εκµετάλλευσης και στο ποιό από τα µέλη του νοικοκυριού στρέφεται σε απασχόληση 

εκτός της γεωργίας. Σύµφωνα µε άλλες µελέτες (Σιάρδος Γ. 1997) η πολυαπασχόληση 

του αρχηγού ή και µελών του νοικοκυριού προσδιορίζεται από τις διαρθρωτικές 

διαφοροποιήσεις, καθώς και από τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο µέγεθος 

της εκµετάλλευσης. Οι αρχηγοί των µικρότερων αγροτικών εκµεταλλεύσεων είναι 

αυτοί που πολυαπασχολούνται συχνότερα, ενώ οι αρχηγοί των µεγάλων σε µέγεθος 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων εµφανίζονται να απασχολούνται κατά αποκλειστικότητα 

στην αγροτική εκµετάλλευση. Ένα δεύτερο παράγοντα που επιδρά στην δηµιουργία, 

της πολυαπασχόλησης, αποτελεί η ηλικία του αρχηγού, καθώς οι νεώτεροι συνήθως σε 

ηλικία αγρότες δραστηριοποιούνται εκτός αγροτικής εκµετάλλευσης. 

Η ανάλυση αυτού του φαινοµένου συνεισφέρει στο να απαντηθούν τα ερωτήµατα που 

τέθηκαν σχετικά µε τη βιωσιµότητα (vivabilité- κοινωνική βιωσιµότητα, δυνατότητα 

επιβίωσης) και τη θέση της κάθε εκµετάλλευσης στο εσωτερικό του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος (Landais E., 1997). Για την ανάλυση ακολουθήθηκε η 

παρακάτω µέθοδος: έχοντας την ανάλυση της παραγωγικής κατάστασης της κάθε 

εκµετάλλευσης στην περιοχή έρευνας (µε βάση τα στοιχεία του ΜΑΑΕ) σε συνεργασία 

(δεύτερη επιτόπια έρευνα) µε τους γραµµατείς των υπό µελέτη τοπικών κοινοτήτων 

(2004-2005), αναζητήθηκε : 

α) ο εντοπισµός τυχόν διάσπασης του νοικοκυριού σε περισσότερες εκµεταλλεύσεις (µε 

αρχηγό τον ή την σύζυγο, το γιο ή κόρη, τον αδερφό), ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη 

άτυπης µορφής συνεργασίας µεταξύ των εκµεταλλεύσεων, που ανήκουν στο ίδιο 

νοικοκυριό, 

β) η ύπαρξη εξω-αγροτικής δραστηριότητας, καθώς και άλλων πηγών εισοδήµατος που 

να αιτιολογούν την βιωσιµότητα εκµεταλλεύσεων µε µέσο και χαµηλό µέγεθος και 

µικρή ηλικία αρχηγού εκµετάλλευσης.  

 

6.3.2.1 ΤΥΠΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

Η ακολουθούµενη µέθοδος επέτρεψε τη συλλογή πληροφοριών τόσο για το θέµα της 

συνεργασίας µεταξύ των εκµεταλλεύσεων όσο και την ανάπτυξη του φαινοµένου της 

πολύ-δραστηριότητας των αρχηγών ή και των µελών των εκµεταλλεύσεων. 

Το φαινόµενο της άτυπης συνεργασίας, παρόλο που είναι εκτεταµένο σε αρκετές 

περιοχές στην χώρα (κυρίως τις πεδινές) (Goussios D., 1995), όπως αποδείχθηκε από 
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την προ-έρευνα, δεν εµφανίζεται µε την ίδια µορφή στην περιοχή έρευνας δεδοµένης 

της παραγωγικής κατεύθυνσης και του µη εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων. Οι 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις συνεργάζονται σε θέµατα, όπως η χρήση -διαχείριση κοινών 

αγαθών (πχ βοσκοτόπων, κ.ά.), το άρµεγµα των ζώων, κ.ά. Οι συνεργασίες που 

αναπτύσσονται δεν ακολουθούν κάποιο «πρωτόκολλο», αλλά αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης και συµβολής στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου. 

Σύµφωνα µε την επιτόπια έρευνα άτυπη συνεργασία αναπτύσσεται κυρίως µεταξύ των 

νέων σε ηλικία παραγωγών της περιοχής αποσκοπώντας κυρίως στο να αυξήσουν το 

διαθέσιµο ελεύθερο χρόνο. 

Αντίθετα η ύπαρξη εξωαγροτικής δραστηριότητας, καθώς και η εξασφάλιση και άλλων 

πηγών εισοδήµατος είναι συχνό φαινόµενο. Η άσκηση και δεύτερης δραστηριότητας 

εκτός της αγροτικής δεν περιορίζεται µόνο στα νοικοκυριά µε χαµηλό εισόδηµα και 

άρα µικρό µέγεθος εκµετάλλευσης, αλλά είναι φαινόµενο που αφορά και τις 

µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις επιτελώντας διαφορετικό ρόλο σε αυτές. Σχεδόν το 11,7% 

των νοικοκυριών εντάσσονται σε ένα σύστηµα πολυδραστηριότητας, όπου 

πολυδραστήριος είναι είτε ο αρχηγός της εκµετάλλευσης είτε κάποιο µέλος του 

νοικοκυριού είτε και ο αρχηγός και ένα µέλος (80 περιπτώσεις, δηλαδή 7,5%). 

Παράλληλα το 55,9% των νοικοκυριών έχουν εκτός του εισοδήµατος από την γεωργική 

δραστηριότητα και άλλη πηγή εισοδήµατος, η οποία είναι µία ή δύο συντάξεις
82

. 

Εποµένως είναι φανερό ότι στην περιοχή το εξω-αγροτικό εισόδηµα αποτελεί ένα πολύ 

σηµαντικό στοιχείο στην διαµόρφωση του οικογενειακού εισοδήµατος και άρα και της 

επιβίωσης όλων των εκµεταλλεύσεων και πολύ περισσότερων του τόσο µεγάλου 

αριθµού «µικρών» εκµεταλλεύσεων. 

Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία από την έρευνα θα αναλύσουµε το σύστηµα παραγωγής 

της περιοχής βασιζόµενοι σύµφωνα µε τους Fabiani και Scarano (1995) στα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

� ηλικία του αρχηγού της οικογένειας (ηλικιωµένος ή µη ηλικιωµένος): παρατηρούµε 

ότι είναι αρκετά µεγάλο το πλήθος των αρχηγών που είναι συνταξιούχοι, και 

ηλικιωµένοι 

                                                 

82
 Οι συντάξεις αποτελούν µια πλευρά άρθρωσης µεταξύ των οικογενειών των γεωργών και 

του κοινωνικού συστήµατος και συνδέονται µε την οικοδόµηση του Κράτους-πρόνοια, και 
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� το επίπεδο επαγγελµατισµού: µε βάση τον πίνακα 6.3 οι εκµεταλλεύσεις της 

περιοχής ανάλογα µε την πηγή προέλευσης του εισοδήµατός τους διαµορφώνουν το 

οικογενειακό εισόδηµα. Με βάση τις δύο πρώτες στήλες οι εκµεταλλεύσεις 

θεωρούνται επαγγελµατικές, δεδοµένου ότι σε όλες τις οµάδες τουλάχιστον ένα 

άτοµο εργάζεται µε πλήρη απασχόληση στην εκµετάλλευση και τα υπόλοιπα µέλη 

της είναι βοηθητικά.  

� το βαθµό σχέσης µε την αγορά: όλες οι εκµεταλλεύσεις παράγουν γάλα κυρίως και 

δευτερευόντως κρέας και το διαθέτουν στην αγορά, δίχως να το µεταποιούν, οπότε 

δεν διαφοροποιούνται σε δυναµικότητα ως προς το βαθµό ένταξής τους στην αγορά. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, γίνεται µια µικρή µεταποίηση του γάλακτος, που 

συλλέγεται εκτός της κύριας παραγωγικής περιόδου, για να καλυφθούν οι 

διατροφικές ανάγκες σε γαλακτοκοµικά προϊόντα (κυρίως τυρί) του νοικοκυριού 

και της ευρύτερης οικογένειας 

� τη σηµαντικότητα των εξωτερικών από την εκµετάλλευση οικογενειακών 

εισοδηµάτων: Παρατηρούµε ότι µόνο 14,2% των εκµεταλλεύσεων εξαρτώνται 

αποκλειστικά από το γεωργικό εισόδηµα, δεδοµένου ότι δεν έχουν άλλη 

απασχόληση, (τουλάχιστον δεν τη δήλωσαν), 

� τον χρησιµοποιούµενο τύπο εργασίας στο εσωτερικό της εκµετάλλευσης: Για το 

σύνολο των εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας ο χρησιµοποιούµενος τύπος 

εργασίας στο εσωτερικό τους είναι ο ίδιος, δηλαδή χρησιµοποιείται η οικογενειακή 

εργασία και δεν χρησιµοποιούνται αγρεργάτες. 

                                                                                                                                               

οι οποίες αποτελούν βασικά στηρίγµατα για τα εισοδήµατα των αγροτικών 

νοικοκυριών. 
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Πίνακας 6-3. : Πηγές εισοδήµατος – τύποι νοικοκυριών 

α/α 

Πηγή εισοδήµατος αρχηγού – µελών των 

εκµεταλλεύσεων 
Τύπος νοικοκυριού 

αρχηγός Μέλος 
αρ. 

εκµ 

Πηγή 

εισοδήµατος 

αρ. 

εκµ 
% 

1. Αγρότης αγρότης 151 Α. Γεωργία 151 14,2% 

2. Αγρότης Αγρότης, συνταξιούχος 194 

Β. Γεωργία – 

Σύνταξη 
595 55,9% 

3. Αγρότης Συνταξιούχος τέταρτης 

ηλικίας 

1 

4. Αγρότης, συνταξιούχος Αγρότης, συνταξιούχος 246 

5. Συνταξιούχος τέταρτης 

ηλικίας 

Αγρότης, συνταξιούχος 2 

6. Συνταξιούχος τέταρτης 

ηλικίας 

Συνταξιούχος τέταρτης 

ηλικίας* 

152 

7. 
Αγρότης Αγρότης, 

πολυδραστήριος 

44 
Γ. Γεωργία – 

Εξωαγροτική 

δραστηριότητα 

124 11,7% 

8. 
Αγρότης, 

πολυδραστήριος 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος 

80 

9. Αγρότης 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος, 

Συνταξιούχος 

32 

∆. Γεωργία- 

Εξωαγροτική 

δραστηριότητα 

- Σύνταξη 

194 18,3% 

10. 
Αγρότης, 

πολυδραστήριος 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος, 

Συνταξιούχος 

109 

Αγρότης, Συνταξιούχος 1 

11. Αγρότης, συνταξιούχος 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος 

1 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος, 

Συνταξιούχος 

25 

12. 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος, 

Συνταξιούχος 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος, 

Συνταξιούχος 

21 

13. 

Συνταξιούχος τέταρτης 

ηλικίας 

Αγρότης, 

πολυδραστήριος, 

Συνταξιούχος 

5 

Σύνολο νοικοκυριών 1.064 

  ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ 1997, επιτόπια έρευνα 2004-2005, ιδία επεξεργασία 
  * ως συνταξιούχο τέταρτης ηλικίας εννοείται ο συνταξιούχος άνω των 75 ετών 

 

Από την παραπάνω ανάλυση, η οποία βασίστηκε στο δεδοµένο της ύπαρξης άλλης 

δραστηριότητας εκτός γεωργίας του αρχηγού ή µέλους, καθώς και της εισροής 

σύνταξης στο νοικοκυριό από κάποιο από τα µέλη της εκµετάλλευσης, είναι εφικτό 

πλέον να προσδιοριστούν οι τύποι των νοικοκυριών, που υπάρχουν στην περιοχή, 

καθώς και το οικονοµικό επίπεδό τους. 
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6.3.2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

∆ιαπιστώνουµε από τον προηγούµενο πίνακα ότι υπάρχουν τέσσερα είδη νοικοκυριών, 

η διαφοροποίηση των οποίων έγκειται στην προέλευση του εισοδήµατος τους.  

� Τα αγροτικά νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά των οποίων το εισόδηµα προέρχεται από 

την γεωργική δραστηριότητα και µόνο, ανέρχονται στο 14% του συνολικού 

πληθυσµού. Το µικρό ποσοστό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σύζυγοι των 

γεωργών ή και µέλη της οικογένειας έχουν σε αρκετές οικογένειες εξωαγροτικό 

εισόδηµα, µε αποτέλεσµα η εξάρτηση του αγροτικού νοικοκυριού από τη γεωργία 

να περιορίζεται όλο και περισσότερο. Η εξάρτηση του εισοδήµατος ενός αγροτικού 

νοικοκυριού από την γεωργική δραστηριότητα, βασικό χαρακτηριστικό της 

ελληνικής γεωργίας της µεταπολεµικής περιόδου, απέχει πολύ από τη σηµερινή 

πραγµατικότητα. Βαθµιαία οι αγροτικές οικογένειες αναζητούν και δηµιουργούν 

εισοδήµατα από άλλες πηγές, προσαρµοζόµενες στις νέες συνθήκες που 

δηµιουργήθηκαν µετά σειρά αναθεωρήσεων της ΚΓΠ από το 1988 έως σήµερα 

(2014-2020), οι οποίες ωθούν σε σηµαντική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 

του αγροτικού νοικοκυριού. Προκύπτει ότι ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού α) 

συµµετέχει στην εξωαγροτική οικονοµία και β) εξαρτάται οικονοµικά από τη 

χορήγηση συντάξεων και µεταβιβαστικών πληρωµών.  

� Τα πολυδραστήρια νοικοκυριά. Αφορά το µικρότερο ποσοστό των νοικοκυριών 

της περιοχής έρευνας (11,7%), αλλά αποτελεί ένα δείγµα αρκετά µεγάλο σε µέγεθος 

δεδοµένου ότι, η πολυαπασχόληση είναι ένα φαινόµενο που συνεχώς διογκώνεται 

στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Με βάση την αποµόνωση της περιοχής έρευνας και 

την µειονεκτικότητά της είναι εντυπωσιακό το µέγεθος της κατηγορίας αυτής.  

� Τα µικτά νοικοκυριά. Αφορά τα νοικοκυριά, των οποίων το εισόδηµα προέρχεται 

από διάφορες πηγές, τόσο από άλλες µορφές εργασίες, τις οποίες εξασκούν ο 

αρχηγός ή και µέλη του όσο και από συντάξεις. Σχεδόν στην περιοχή έρευνας, η 

µορφή αυτή νοικοκυριού αφορά το 1/5 του πληθυσµού αναφοράς. 

� Τα νοικοκυριά που στηρίζονται στη σύνταξη. Πρόκειται για τα νοικοκυριά, των 

οποίων το εισόδηµα στηρίζεται εν µέρει
83

 στην ύπαρξη σύνταξης. Αποτελεί τη 

                                                 

83
 Το τµήµα αυτό µπορεί να είναι ασήµαντο ή σηµαντικό, εξαρτάται από τη δηµογραφική 

σύνθεση του νοικοκυριού. 
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σηµαντικότερη κατηγορία νοικοκυριών στην περιοχή έρευνας. Συντίθεται από 

πλήθος υποκατηγοριών. Σε όλες τις υποκατηγορίες ένα τουλάχιστον µέλος του 

νοικοκυριού (ο αρχηγός ή και µέλος -µέλη) αποτελεί τον αποδέκτη σύνταξης. Το 

µέγεθος αυτής της κατηγορίας ήταν αναµενόµενο δεδοµένης της γήρανσης του 

πληθυσµού.  

Η µεγάλη συµµετοχή των συντάξεων και των µεταβιβαστικών πληρωµών στη 

διαµόρφωση του εισοδήµατος του νοικοκυριού αγροτικών περιοχών είναι κοινό 

γνώρισµα σε όλες τις νότιες χώρες –µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως Ιταλία, 

Ισπανία και Πορτογαλία αλλά και της Γαλλίας. 

Έχοντας προσδιορίσει τους τύπους εκµετάλλευσης και νοικοκυριού που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή έρευνας, και κατ’ επέκταση τη διαφοροποίηση των 

παραγωγικών µονάδων, ακολουθεί η διερεύνηση των στρατηγικών που διαµορφώνουν οι 

διάφοροι τύποι νοικοκυριών καθώς και του τρόπου λειτουργίας τους. 

 

6.3.3. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

6.3.3.1. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Στην περιοχή έρευνας εντοπίζονται ανοµοιογενή συστήµατα παραγωγής µε βάση την 

εξασφάλιση εισοδηµάτων από την αγροτική και εξωαγροτική δραστηριότητα. Με βάση 

τον περιορισµό σε µια δραστηριότητα ή την διείσδυση σε άλλους τοµείς της τοπικής 

οικονοµίας γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθούν και να ορισθούν τα κύρια 

συστήµατα παραγωγής, που προκύπτουν µε τη συνδροµή και άλλων µεταβλητών, όπως 

η ηλικία του αρχηγού, η πηγή της εξωαγροτικού εισοδήµατος κ.ά. 

Η συµµετοχή του εισοδήµατος από την γεωργική- κτηνοτροφική δραστηριότητα στο 

συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού των δύο συστηµάτων ποικίλλει. 

Πίνακας 6-4. : Συσχέτιση τύπων εκµετάλλευσης και νοικοκυριών 

Τύποι 

Εκµετάλλευσης 

τύποι νοικοκυριών µε βάση την προέλευση του εισοδήµατος 

γεωργία 
γεωργία & 

σύνταξη 

γεωργία και 

πολυδραστηριότητα 
Μικτό Σύνολο 

πολύ ενεργές 46 107 26 36 215 

αρκετά ενεργές 28 79 31 47 185 

σχετικά ενεργές 18 79 22 26 145 

σχετικά µη ενεργές 12 61 16 27 116 

µη ενεργές 14 64 10 18 106 

µικρές 33 205 19 40 297 

Σύνολο 151 595 124 194 1.064 

  ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ 1997, επιτόπια έρευνα 2004-2005, ιδία επεξεργασία 
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Συσχετίζοντας το βάρος- ένταση της γεωργικής – κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες –πηγές δηµιουργίας εισοδήµατος σε επίπεδο νοικοκυριού 

προκύπτουν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις (πίνακας 6-4). Οι οµαδοποιήσεις που 

προέκυψαν ως αποτέλεσµα της προηγούµενης συσχέτισης δεν προσδίδουν µια 

ευδιάκριτη κατηγοριοποίηση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας. 

Για το λόγο αυτό εκτιµήθηκε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η µεταβλητή «ηλικία του 

αρχηγού εκµετάλλευσης», ώστε να επιτευχθεί µια πιο ευδιάκριτη φυσιογνωµία του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Η προσθήκη της συγκεκριµένης µεταβλητής 

συνέβαλε στην διεξαγωγή των ακολούθων συµπερασµάτων: 

� το 14% των εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας αφορά παραγωγούς έως 40 

ετών, οι υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις µοιράζονται στις ηλικιακές κατηγορίες 41-64 

ετών και 64+ ετών των παραγωγών, 

� το 37% των εκµεταλλεύσεων αφορούν νοικοκυριά, των οποίων το εισόδηµα 

διαµορφώνεται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και την ύπαρξη 

σύνταξης, 

� τα νοικοκυριά, των οποίων το εισόδηµα διαµορφώνεται µόνο από την άσκηση της 

γεωργικής - κτηνοτροφικής δραστηριότητας, αντιστοιχούν στο 14% του συνόλου 

των εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας και κυρίως αφορά παραγωγούς, ηλικίας 

άνω των 41 ετών, οµοίως και για τα νοικοκυριά (12%) που εκτός της γεωργικής-

κτηνοτροφικής δραστηριότητας παρουσιάζουν και πολυδραστηριότητα, 

� τα νοικοκυριά, που ανήκουν στην οµάδα «µικτά», εµφανίζονται σε όλες τις 

ηλικιακές κατηγορίες. 

Πίνακας 6-5.: Κατανοµή τύπων νοικοκυριών ανά ηλικιακές κατηγορίες 

ηλικιακές 

κατηγορίες 

Τύποι νοικοκυριών 

Σύνολο 
γεωργία 

γεωργία και 

σύνταξη 

γεωργία και 

πολυδραστηριότητα 
Μικτό 

<= 40 23 65 19 48 155 

41-54 58 70 58 66 252 

55-64 70 72 46 29 217 

65-74 0 244 1 40 285 

75+ 0 144 0 11 155 

Σύνολο 151 595 124 194 1.064 

  ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ 1997, επιτόπια έρευνα, ιδία επεξεργασία 
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Εκτιµάται ότι είναι αναγκαία η αποτύπωση της φυσιογνωµίας των οµάδων, που 

µορφοποιούνται, λαµβάνοντας υπόψη τις εξής παραµέτρους :  

α) οµάδες εκµεταλλεύσεων: κύριο χαρακτηριστικό το φυσικό µέγεθος εκµετάλλευσης 

(φυτικό, ζωικό κεφάλαιο), 

β) οµάδες νοικοκυριών : κύριο χαρακτηριστικό το είδος δραστηριότητας αρχηγού 

εκµετάλλευσης – µελών εκµετάλλευσης, 

γ) ηλικιακή κατηγορία των αρχηγών εκµεταλλεύσεων: κύριο χαρακτηριστικό η ηλικία 

του αρχηγού εκµετάλλευσης, 

πριν σκιαγραφηθεί η λειτουργία των δύο συστηµάτων παραγωγής. 
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Πίνακας 6-6.: Τύποι Νοικοκυριών ανά τύπο εκµετάλλευσης και ηλικιακή κατηγορία αρχηγού 

εκµετάλλευσης 

Τύποι 

Εκµετάλλευση

ς 

ηλικιακές 

κατηγορίες 

τύποι νοικοκυριών 

Σύνολο 
γεωργία 

γεωργία & 

σύνταξη 

γεωργία & 

πολυδραστηριότητα 
µικτό 

πολύ ενεργές 

<= 40 9 36 9 15 69 

41-54 22 36 7 14 79 

55-64 15 14 10 5 44 

65-74  20  2 22 

75+  1   1 

Σύνολο 46 107 26 36 215 

αρκετά 

ενεργές 

<= 40  16 4 13 33 

41-54 13 12 13 19 57 

55-64 15 18 14 10 57 

65-74  32  3 35 

75+  1  2 3 

Σύνολο 28 79 31 47 185 

σχετικά 

ενεργές 

<= 40 2 5 3 8 18 

41-54 6 11 13 13 43 

55-64 10 21 6 2 39 

65-74  34  3 37 

75+  8   8 

Σύνολο 18 79 22 26 145 

σχετικά µη 

ενεργές 

<= 40 4 1 1 7 13 

41-54 2 2 8 5 17 

55-64 6 5 7 6 24 

65-74  27  6 33 

75+  26  3 29 

Σύνολο 12 61 16 27 116 

µη ενεργές 

<= 40 3 3 2 3 11 

41-54 4 1 6 2 13 

55-64 7 7 2 3 19 

65-74  32  8 40 

75+  21  2 23 

Σύνολο 14 64 10 18 106 

µικρές 

<= 40 5 4  2 11 

41-54 11 8 11 13 43 

55-64 17 7 7 3 34 

65-74  99 1 18 118 

75+  87  4 91 

Σύνολο 33 205 19 40 297 

  ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ 1997, επιτόπια έρευνα 2004-2005, ιδία επεξεργασία 
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Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 6-6. προκύπτουν ότι: 

% επί του συνόλου 

των εκµ. 
ερµηνεία 

14% των εκµ αφορούν αρχηγούς εκµετάλλευσης έως 65 ετών και απασχολούµενους 

στη γεωργία αποκλειστικά 

30% των εκµ αφορούν αρχηγούς εκµετάλλευσης που ασχολούνται και σε άλλη µη 

γεωργική-κτηνοτροφική δραστηριότητα 

18% των εκµ αφορούν αρχηγούς εκµετάλλευσης που ασχολούνται αποκλειστικά µε τη 

γεωργία, αλλά το νοικοκυριό, στο οποίο ανήκουν, απαρτίζεται από ένα 

τουλάχιστον συνταξιούχο 

38% των εκµ αφορούν αρχηγούς εκµετάλλευσης που είναι συνταξιούχοι, διαθέτουν 

εκµεταλλεύσεις ποικίλου µεγέθους (από πολύ µεγάλο έως κυρίως πολύ 

µικρό) 

 

6.3.3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αποδεικνύεται µε βάση τα παραπάνω ότι ο περιορισµός της έρευνας στην «γεωργική 

εκµετάλλευση» ως η µονάδα παραγωγής, σύµφωνα µε το παραγωγίστικο µοντέλο 

ανάπτυξης γεωργίας, η οποία εντάσσεται στις συνολικές δραστηριότητες του 

νοικοκυριού, δεν επιτρέπει την κατανόηση παράπλευρων σχέσεων, στρατηγικών και 

αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την ίδια την εκµετάλλευση. Απαιτείται εποµένως, 

παράλληλα, η διερεύνηση και κατανόηση του ρόλου του νοικοκυριού (οικογενειακή 

γεωργική εκµετάλλευση), για να πραγµατοποιηθεί η αξιολόγησή του ως προς το 

οικονοµικό του µέγεθος, αν είναι ανταγωνιστικό και βιώσιµο. Γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο τίθεται ως κεντρική µονάδα παρατήρησης «το νοικοκυριό που ασκεί γεωργική 

δραστηριότητα». Εποµένως η εκµετάλλευση ως παραγωγική µονάδα προσεγγίζεται 

στην περίπτωση αυτή ως ένα υπο-σύνολο της µονάδας παρατήρησης, το οποίο είναι το 

νοικοκυριό. 

Τα νοικοκυριά, που έχουν γεωργική δραστηριότητα, µπορεί να συνδυάζουν διάφορους 

τύπους δραστηριοτήτων: γεωργική δραστηριότητα, αµειβόµενη µη γεωργική 

δραστηριότητα, διάφορες δραστηριότητες συνδεδεµένες µε τη εκµετάλλευση, κλπ. 

Εποµένως αυτά τα νοικοκυριά επωφελούνται και από άλλες πηγές εισοδήµατος, όπως 

συντάξεις ή επιδοτήσεις οικογενειακές, οι οποίες συµβάλλουν στο συνολικό κεφάλαιο 

του νοικοκυριού- εκµετάλλευσης. Ως αποτέλεσµα προκύπτει η διαµόρφωση ενός 

σύνθετου «συστήµατος δραστηριοτήτων και εισοδηµάτων». 

Με βάση αυτή την προσέγγιση η ανάλυση των αποτελεσµάτων της επιτόπιας έρευνας 

µας οδήγησαν στον προσδιορισµό δύο διαφορετικών συστηµάτων λειτουργίας 

νοικοκυριών στην περιοχή έρευνας: 
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α. το σύνθετο σύστηµα λειτουργίας του νοικοκυριού, το οποίο ενσωµατώνει 

δραστηριότητες και πηγές εισοδήµατος εξω-γεωργικές, 

β. το απλό σύστηµα λειτουργίας του νοικοκυριού, το οποίο περιορίζεται και βασίζεται 

στην γεωργική δραστηριότητα. 

 

Στο µεν σύνθετο σύστηµα λειτουργίας του νοικοκυριού περιλαµβάνονται οι εξής 

υποκατηγορίες, των οποίων οι εκµεταλλεύσεις είναι όλες πολυδραστήριες και 

διαφέρουν ως προς το µέγεθος: 

α1. ενεργές εκµεταλλεύσεις (140 εκµεταλλεύσεις ή 13,2% του συνολικού πληθυσµού). 

Αυτή η υπο-οµάδα συγκεντρώνει τις πολυδραστήριες εκµεταλλεύσεις της οµάδας 

των πιο ενεργών και των αρκετά ενεργών εκµεταλλεύσεων, 

α2. σχετικά ενεργές εκµεταλλεύσεις (91 εκµεταλλεύσεις ή 8,6% του συνολικού 

πληθυσµού). Αυτή η υπο-οµάδα αποτελείται από τις πολυδραστήριες 

εκµεταλλεύσεις της οµάδας των σχετικά ενεργών και των σχετικά µη ενεργών 

εκµεταλλεύσεων, 

α3. την εκµετάλλευση ως συµπληρωµατική δραστηριότητα (87 εκµεταλλεύσεις ή 8,2% 

του συνολικού πληθυσµού). Αυτή η υπο-οµάδα συνίσταται από τις πολυδραστήριες 

εκµεταλλεύσεις της οµάδας των µη ενεργών εκµεταλλεύσεων και των µικρών 

εκµεταλλεύσεων. 

 

Στο απλό σύστηµα λειτουργίας του νοικοκυριού, το οποίο βασίζεται στην αγροτική 

δραστηριότητα, περιλαµβάνονται οι εξής υποκατηγορίες, των οποίων οι εκµεταλλεύσεις 

βασίζονται αποκλειστικά στη γεωργική δραστηριότητα και σε ορισµένες η ευρωστία 

τους εξαρτάται από την ύπαρξη συντάξεων : 

β1. ενεργές εκµεταλλεύσεις, που έχουν µόνο γεωργική δραστηριότητα, ή και σύνταξη 

(260 εκµεταλλεύσεις ή 24,4% του συνολικού πληθυσµού). Αυτή η υπο-οµάδα 

περιλαµβάνει εκµεταλλεύσεις της οµάδας των πιο ενεργών και των αρκετά ενεργών 

εκµεταλλεύσεων. 

β2. σχετικά ενεργές εκµεταλλεύσεις που έχουν µόνο γεωργική δραστηριότητα ή και 

σύνταξη (170 εκµεταλλεύσεις ή 16% του συνολικού πληθυσµού). Αυτή η υπο-

οµάδα αποτελείται από εκµεταλλεύσεις της οµάδας των σχετικά ενεργών και των 

σχετικά µη ενεργών εκµεταλλεύσεων. 
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β3. µικρές εκµεταλλεύσεις (269 εκµεταλλεύσεις ή 25,3% του συνολικού πληθυσµού), 

στις οποίες η σύνταξη αποτελεί βασική εισροή εισοδήµατος, ενώ η γεωργική 

δραστηριότητα συµπληρωµατική. Αυτή η υπο-οµάδα αποτελείται από 

εκµεταλλεύσεις της οµάδας των µη ενεργών εκµεταλλεύσεων και των µικρών 

εκµεταλλεύσεων. 

β4. µικρές εκµεταλλεύσεις µε γεωργική δραστηριότητα (47 εκµεταλλεύσεις ή 4,4% του 

συνολικού πληθυσµού). Αυτή η υπο-οµάδα συνίσταται από εκµεταλλεύσεις της 

οµάδας των µη ενεργών εκµεταλλεύσεων και των µικρών εκµεταλλεύσεων. 

Ανεξάρτητα από την ηλικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, οι εκµεταλλεύσεις 

και άρα τα νοικοκυριά αυτής της κατηγορία βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  241

 

Σύστηµα 

της 

περιοχής 

� µε δυναµική γεωργία 

� µεσαία έως µεγάλα 

κοπάδια 

� Με κυρίως µεγάλες 

εκµεταλλεύσεις 

� Μεγάλα κοπάδια 

� Ένταση σε εργασία στην 

γεωργία 

Α. εκµεταλλεύσεις µη συνδεδεµένες µε το οικονοµικό 

σύστηµα της περιοχής 

Β. εκµεταλλεύσεις προς εξαφάνιση 

Πολύ-δραστήρια 

νοικοκυριά 

∆υναµικά αγροτικά 

νοικοκυριά  

Πλήρη ένταξη σε 

 

� τοπικό σύστηµα & 

οικονοµικό ιστό της 

περιοχής 

� λογική της αγοράς 

Πολλαπλές πηγές 

εισοδήµατος 

Βασική πηγή εισοδήµατος: 

γεωργία 

Ενδιάµεσα αγροτικά 

(µεσαίας κλίµακας) 

νοικοκυριά  

Προβληµατικά  

(µικρής κλίµακας) 

νοικοκυριά  

Επιβίωση λόγω σύνταξης 

σχετικά µικρή εκµετάλλευση 

Α. οµάδα που επιβιώνει λόγω κρατικής πρόνοιας 

Β. σχετικά γηρασµένες εκµεταλλεύσεις 

Κλασσική οµάδα 

µε εκµεταλλεύσεις προς εξαφάνιση 

η ύπαρξή τους στηρίζει τη 

λειτουργία του συστήµατος 

λόγω του συνολικού 

µεγέθους τους. 

Σχήµα 6-1.: Τοπικό σύστηµα παραγωγής 
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Προκύπτει ότι το τοπικό οικονοµικό και παραγωγικό σύστηµα της περιοχής έρευνας 

(σχήµα 6-1.) εµπεριέχει τέσσερις τύπους, οι οποίοι είναι : α) πολυδραστήρια 

νοικοκυριά, β) δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά, γ) µεσαίας κλίµακας αγροτικά 

νοικοκυριά και δ) µικρής κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά. Ακολουθεί η αποτύπωση των 

τεσσάρων τύπων µε παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών τους. 

� Πολυδραστήρια νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά της παρούσας κατηγορίας βασίζονται 

τόσο σε αγροτική όσο και σε εξω-αγροτική δραστηριότητα των µελών τους. Το 

κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εξω-αγροτική δραστηριότητα ενός ή περισσότερων 

µελών του νοικοκυριού. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να είναι δεύτερο επάγγελµα 

ή απλώς µια εποχιακή-ευκαιριακή απασχόληση. Επιπλέον µέλη αρκετών 

νοικοκυριών της κατηγορίας αυτής απολαµβάνουν κάποιου είδους σύνταξη. Τα 

νοικοκυριά αυτά είναι πλήρως ενσωµατωµένα στο τοπικό οικονοµικό και 

παραγωγικό σύστηµα, αλλά και στην αγορά.  

� ∆υναµικά αγροτικά νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αυτής της κατηγορίας αφορούν τις 

δυναµικές εκµεταλλεύσεις, των οποίων το σύνολο των µελών ασχολούνται 

αποκλειστικά µε την γεωργία δεδοµένου του µεγάλου φυσικού µεγέθους τους. Σε 

αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και τα νοικοκυριά, που κάποιο µέλος του 

απολαµβάνει σύνταξη, το µέγεθός τους όµως είναι τέτοιο, που επιτρέπει την 

ενσωµάτωση τους σε αυτή την κατηγορία. 

� Μεσαίας κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αυτής της κατηγορίας 

αφορούν τον κλασσικό τύπο νοικοκυριού, που απαντούµε σε ορεινές περιοχές
84

. 

Πρόκειται για νοικοκυριά, των οποίων το φυσικό και οικονοµικό µέγεθος τους 

επιτρέπει την επιβίωση, αλλά η ακολουθούµενη στρατηγική δεν αποσκοπεί στην 

βελτίωση του φυσικού όσο και του οικονοµικού µεγέθους. Οι σχέσεις τους µε την 

αγροτική δραστηριότητα επιτρέπει απλώς την επιβίωσή τους και την συντήρηση της 

εκµετάλλευσης. Αποτελούν το τµήµα του πληθυσµού, που δεν αποβλέπει σε 

                                                 

84
 Νοικοκυριά, όπως υποστηρίζει και ο Βεργόπουλος στο «Αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα», 

που δεν θα επιδιώξουν ούτε το κέρδος ούτε τη συσσώρευση, αλλά απλώς την αναπαραγωγή 

τους. Γεγονός το οποίο σηµειώνει τόσο ο S. Amin, όσο και Tscayanov: ο αγρότης δεν είναι 

ένας επιχειρηµατίας επενδυτής, δεν επιδιώκει ούτε την µεγιστοποίηση του κέρδους για το 

κεφάλαιό του ούτε τη συσσώρευση, αλλά πρωτίστως να ζήσει στη γη η οποία είναι δική 

του. 
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επιπλέον επενδύσεις στην γεωργία. Η ύπαρξη και η λειτουργία τους στην περιοχή µε 

τη χρήση-αξιοποίηση του χώρου (κατοίκηση, καλλιέργεια, βόσκηση) συµβάλλει στη 

λειτουργία του τοπικού συστήµατος. 

� Μικρής κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά. Το σύστηµα των νοικοκυριών αυτής της 

κατηγορίας αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό τµήµα του συνόλου των νοικοκυριών (το 

ένα τρίτο), επιπλέον αφορά δύο τµήµατα του κοινωνικού παραγωγικού συνόλου της 

περιοχής έρευνας: α) το πρώτο τµήµα συγκεντρώνει τις µικρές σε µέγεθος 

εκµεταλλεύσεις µε γηρασµένο αρχηγό εκµετάλλευσης, οι οποίες συνεχίζουν να 

υπάρχουν και να εκµεταλλεύονται φυσικούς πόρους της περιοχής, διότι ο αρχηγός 

είναι κατά παράδοση αγρότης (συνήθως κτηνοτρόφος) και η ενασχόληση µε τη 

γεωργία του εξασφαλίζει  προϊόντα για αυτοκατανάλωση. Η επιβίωση αυτών των 

νοικοκυριών επιτρέπεται από την ύπαρξη της σύνταξης (µιάς ή δύο µέσα στο 

νοικοκυριό) και β) το δεύτερο τµήµα συγκεντρώνει τις µικρές επίσης 

εκµεταλλεύσεις, των οποίων ο αρχηγός δεν είναι ηλικιωµένος και σε ορισµένες 

ελάχιστες περιπτώσεις είναι νεαρός. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές συγκεντρώνουν το 

εισόδηµά τους από την γεωργική δραστηριότητα. Το µικρό φυσικό µέγεθος της 

εκµετάλλευσης και η παντελής έλλειψη άλλης δραστηριότητας δηµιουργεί 

ερωτηµατικά ως προς τη στρατηγική αυτών των νοικοκυριών, τα οποία θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν ως νοικοκυριά προς εξαφάνιση ή «εκµεταλλεύσεις 

αναµονής» σύµφωνα µε την υφιστάµενη πολιτική. Στην περιοχή έρευνας, όπως και 

σε όλο το Μεσογειακό χώρο, η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού γεωργικών 

οικογενειακών εκµεταλλεύσεων µικρού µεγέθους, αδύναµα ενταγµένων στην αγορά, 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση του κοινωνικού γεωργικού ιστού και 

στη διαχείριση του περιβάλλοντος. 

 

Αναλυτικά 

� Η οµάδα των πολυδραστήριων νοικοκυριών αποτελείται από 318 εκµεταλλεύσεις, 

οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 29,9% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων της 

περιοχής έρευνας. Συνιστά το πλέον δυναµικό τµήµα της περιοχής, παρ’ όλο που 

δεν βασίζεται εξ ολοκλήρου στην γεωργική δραστηριότητα. Η οµάδα αυτή 

συνεισφέρει και στην άρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής. 
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� Η οµάδα των δυναµικών αγροτικών νοικοκυριών περιλαµβάνει 260 εκµεταλλεύσεις 

(24,4% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων) πλήρως ενταγµένες στο τοπικό σύστηµα 

αλλά και στην αγορά. 

Το σύνολο αυτών των νοικοκυριών φαίνεται να αποτελεί τη βάση και να συνιστά 

το δυναµικό για την εξέλιξη του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Από τις δύο 

αυτές οµάδες διαπιστώνουµε ότι : 

- η δεύτερη είναι η πιο δυναµική, όσον αφορά την γεωργική δραστηριότητα εφόσον  

συγκεντρώνει το 47,9% του ζωικού κεφαλαίου του συνόλου της περιοχής. Οι 

εκµεταλλεύσεις αυτής της οµάδας στρέφουν το µεγαλύτερο τµήµα της 

καλλιεργούµενης έκτασής τους στην παραγωγή ζωοτροφών δεδοµένου του 

µεγάλου µεγέθους κτηνοτροφικού κεφαλαίου καλύπτοντας έτσι τµήµα των 

διατροφικών αναγκών των ζώων τους. Αυτή η οµάδα κατέχει και τις 

περισσότερες εκτάσεις, στις οποίες καλλιεργούνται προϊόντα µε κατεύθυνση το 

εµπόριο, όπως κηπευτικά, καπνό, κ.ά. Το ίδιο ισχύει και για την 

δενδροκαλλιέργεια, εφόσον οι εκµεταλλεύσεις αυτές καλλιεργούν το 24,2% της 

σχετικής έκτασης, που διατίθεται στην περιοχή. Αυτά τα δεδοµένα εξηγούν τη µη 

ύπαρξη άλλης απασχόλησης από τον αρχηγό ή µέλος αυτών των νοικοκυριών. 

Όλες οι δραστηριότητες, τόσο οι γεωργικές όσο και οι κτηνοτροφικές, είναι 

εντάσεως εργασίας, γεγονός που δεν επιτρέπει την παραχώρηση διαθέσιµων 

ωρών σε άλλου είδους απασχόληση. Στην κατηγορία αυτή το 24,8% των αρχηγών 

έχουν ηλικία µικρότερη ή ίση των 40 ετών. ∆ικαιολογηµένα η κατηγορία 

κατατάσσεται στα «δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά», εφόσον διατηρούν ένα µικτό 

γεωργοκτηνοτροφικό σύστηµα στη βάση µιας γεωργίας πολλαπλών 

κατευθύνσεων. 

- η  πρώτη, όσον αφορά το µέγεθος και τη γεωργική δραστηριότητα, µοιάζει αρκετά 

µε τη δεύτερη οµάδα. Το διαφοροποιό στοιχείο µε τη δεύτερη είναι ότι η παρούσα 

οµάδα νοικοκυριών διαθέτει λόγω του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων τους τον 

απαραίτητο χρόνο, για να αναζητήσουν τα µέλη τους εργασία εκτός των ορίων 

της αγροτικής εκµετάλλευσης. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στα νοικοκυριά µε 

πολυαπασχόληση και µε µεγάλου µεγέθους αγροτικές εκµεταλλεύσεις να 

αποτελούν τα πραγµατικά πιο «δυναµικά νοικοκυριά» της περιοχής. Οι 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν για την προηγούµενη οµάδα, ισχύουν και γι’ αυτή 
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την κατηγορία: εκτρέφουν το 27,8% του ζωικού κεφαλαίου, καλλιεργούν το 

28,6% των εκτάσεων, που έχουν δηλωθεί ότι παράγουν ζωοτροφές, το 32,3% των 

εκτάσεων, που έχουν δηλωθεί ότι παράγουν προϊόντα µε κατεύθυνση το εµπόριο, 

και τέλος το 23,8% των εκτάσεων, που διατίθενται στην δενδροκαλλιέργεια. Το 

22,3% των αρχηγών αυτής της κατηγορίας έχουν ηλικία µικρότερη ή ίση των 40 

ετών.  

Γίνεται εποµένως φανερό, ότι παρόλη την ύπαρξη εξω-αγροτικής απασχόλησης η 

απασχόληση στη γεωργία και στην κτηνοτροφία αγροτική δραστηριότητα είναι 

και σε αυτή την οµάδα σηµαντική. Θα πρέπει να σηµειωθεί τέλος, ότι η γεωργία 

δεν διαδραµατίζει συµπληρωµατικό ρόλο ως προς την κτηνοτροφία, δεδοµένου 

ότι οι παραγωγοί ασχολούνται δυναµικά µε την δενδροκαλλιέργεια και την 

παραγωγή προϊόντων, που διατίθενται στο εµπόριο. 

� Η οµάδα των µεσαίας κλίµακας αγροτικών νοικοκυριών συνίσταται από 170 

εκµεταλλεύσεις (ή 16%), οι οποίες αντιστοιχούν στις µεσαίες εκµεταλλεύσεις, που 

συνήθως συναντώνται στις ορεινές περιοχές. Μόνο 12 εκµεταλλεύσεις, δηλαδή το 

7% του συνόλου της κατηγορίας έχουν νέο αρχηγό (µικρότερο ίσο των 40 ετών). 

Εκτρέφουν µόνο 5.312 αιγοπρόβατα, και πιο αναλυτικά η κάθε εκµετάλλευση 

εκτρέφει πολύ λιγότερα ζώα από το µέσο όρο της περιοχής (31 έναντι 43). 

Ελάχιστες εκµεταλλεύσεις καλλιεργούν προϊόντα µε κατεύθυνση το εµπόριο µε 

βάση τη στρατηγική τους, η οποία αναφέρθηκε ήδη. Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 

διατίθενται κυρίως (71%) στην παραγωγή ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών 

του κοπαδιού τους. Η επόµενη σηµαντική καλλιέργεια είναι η δενδροκαλλιέργεια, 

δραστηριότητα που απαιτεί πολύ λίγες καλλιεργητικές φροντίδες, γεγονός που 

συµβαδίζει µε τη λογική της µη έντασης εργασίας στην οποία εντάσσεται η 

στρατηγική αυτής της οµάδας.  

Παρ’ όλο που είναι φανερό ότι αυτή η οµάδα βρίσκεται και λειτουργεί στο 

περιθώριο του τοπικού παραγωγικού συστήµατος, ωστόσο εκτρέφουν και 

διατηρούν σηµαντικό µέρος του τοπικού ζωικού κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί 

στο 18,4% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου. Αποτελούν εποµένως ένα δυναµικό 

που έχει ένα σηµαίνοντα ρόλο και βάρος στο εσωτερικό του συστήµατος, αλλά και 

γιατί είναι δυνατόν ιδιαίτερα οι νεώτεροι σε ηλικία αρχηγοί εκµεταλλεύσεων να 
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διαδραµατίσουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο σε µια πιο χωρική και διαφοροποιηµένη 

οικονοµία.  

� Μικρής κλίµακας νοικοκυριά. Οι υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις (316), αποτελούν τις 

µικρού µεγέθους εκµεταλλεύσεις, αυτές που συνιστούν την κλασσική περίπτωση 

εκµεταλλεύσεων προς εξαφάνιση, οι οποίες επιβιώνουν λόγω ύπαρξης της σύνταξης 

και για το χρονικό διάστηµα που ζει ο αρχηγός (συνήθως είναι τα νοικοκυριά µε ένα 

µέλος, τον αρχηγό και η µεγάλη πλειονότητα χωρίς διαδοχή). Μόλις 15 

εκµεταλλεύσεις (4,7% του συνόλου της κατηγορίας αυτής) έχουν αρχηγό 

εκµετάλλευσης µικρότερο των 40 ετών. Το τµήµα αυτό ακολουθεί µια δική του 

λογική και στρατηγική ως προς την επιβίωση του. Οι εκµεταλλεύσεις αυτής της 

κατηγορίας δεν παράγουν για την αγορά ενώ εκτρέφουν το 29,8% του συνολικού 

ζωικού κεφαλαίου. Η οµάδα αυτή διαθέτει µεγάλο τµήµα (το 66,8%) των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων της για την παραγωγή ζωοτροφών, ενώ έπονται οι 

εκτάσεις (26,6%), που διατίθενται στην δενδροκαλλιέργεια. 

Το γεγονός, ότι η συγκεκριµένη οµάδα νοικοκυριών αντιπροσωπεύει συνολικά το 

30% του τοπικού ζωικού κεφαλαίου της περιοχής έρευνας, καταδεικνύει τη 

σηµαντικότητά της για τη λειτουργία του τοπικού συστήµατος και την αειφορία 

του µέσω της συµµετοχής του στη διαχείριση των υφιστάµενων κοινών αγαθών. 

 

Η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι στην περιοχή έρευνας δεν εµφανίζεται ένας «µέσος» 

τύπος εκµετάλλευσης, ο οποίος να αντανακλά την οργάνωση και λειτουργία, καθώς 

και το δυναµικό του συνόλου των εκµεταλλεύσεων. Αντίθετα καταγράφεται µια 

πραγµατική διαφοροποίηση των εκµεταλλεύσεων, τόσο ως προς το φυσικό-οικονοµικό 

µέγεθος της εκµετάλλευσης, όσο και ως προς το βαθµό συµµετοχής της στο τοπικό 

σύστηµα παραγωγής, καθώς και λειτουργίας και οργάνωσης των νοικοκυριών. 

∆ιαπιστώνεται άρα, ότι, παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες που παρουσιάζει η περιοχή 

κυρίως λόγω της αποµόνωσής της, περισσότερες από µια στις πέντε εκµεταλλεύσεις 

αποτελούν το δυναµικό πυρήνα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία του 

τοπικού συστήµατος. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος ενός δεύτερου πυρήνα 

εκµεταλλεύσεων, οι οποίες, αν και παρουσιάζουν µικρότερο βαθµό οικονοµικού 

µεγέθους σε σχέση µε την προηγούµενη οµάδα, συµβάλλουν πραγµατικά στην τοπική 
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οικονοµία, δεδοµένου ότι είτε διαθέτουν σηµαντικό µέγεθος -κοπάδι είτε διαθέτουν 

επιπλέον αρκετή καλλιεργούµενη έκταση προς δενδροκαλλιέργεια. 

 

6.3.4. ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η χωρική διασπορά των νοικοκυριών είναι έντονη στην περιοχή έρευνας. Παρόλο που 

παρατηρείται ότι όλες οι κατηγορίες νοικοκυριών εµφανίζονται σε κάθε Τοπική 

Κοινότητα, διαπιστώνεται µια συγκέντρωση (σχήµα 6-2.) των πολυδραστήριων και 

δυναµικών αγροτικών νοικοκυριών στο κέντρο της περιοχής µελέτης (∆.Ε. Αχελώου 

και το βόρειο τµήµα της ∆.Ε. Τετραφυλλίας). Περιφερειακά αυτού του «πυρήνα» 

δυναµικών νοικοκυριών τα 

δηµοτικά διαµερίσµατα εµφανίζουν 

µια ισόρροπη κατάσταση µεταξύ 

των κατηγοριών των νοικοκυριών. 

Εξαίρεση αποτελεί το βόρειο τµήµα 

και ιδιαίτερα οι Τοπικές Κοινότητες 

Πηγών, Μηλιανών, όπου 

υπερτερούν τα µεσαίου µεγέθους 

και τα µικρού µεγέθους νοικοκυριά. 

Ο διαχωρισµός αυτός µπορεί να 

ερµηνευτεί από το γεγονός, ότι 

στην περιοχή της ∆Ε Τετραφυλλίας, 

όπου εµφανίζεται µια ισόρροπη 

κατάσταση των διάφορων 

κατηγοριών νοικοκυριών, αλλά και 

µια έντονη παρουσία των µικρού 

µεγέθους νοικοκυριών αποτελεί το 

µόνο τµήµα της περιοχής έρευνας, 

η οποία παρουσιάζει εύκολη 

πρόσβαση προς το αστικό κέντρο 

της ΠΕ Άρτας. 

Αντίθετα οι περιοχές ∆Ε Αχελώου και Ασπροποτάµου παρουσιάζοντας έντονη 

γεωγραφική αποµόνωση έως πρόσφατα αλλά και δυσκολίες επικοινωνίας λόγω κακής 

Σχήµα 6-2,:  

Συγκέντρωση των τύπων νοικοκυριών στην περιοχή 

έρευνας 

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. 

Φαρασλής 

 

Α 

Γ 

Γ 
Β 
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προσπελασιµότητας εµφανίζουν έντονη αγροτική και άλλη δραστηριότητα µε 

αποτέλεσµα να ακολουθούν µια στρατηγική αναπαραγωγής της εκµετάλλευσής τους 

και άρα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. 

Η περιοχή στο σχήµα 6-2., που:  

� αντιστοιχεί σε περιοχή «πυρήνα» δυναµικών αγροτικών και πολυδραστήριων 

νοικοκυριών, συµβολίζεται µε Α 

� αντιστοιχεί σε περιοχή, µικρών και προβληµατικών νοικοκυριών, συµβολίζεται 

µε Β, 

� αντιστοιχεί σε περιοχή που επικρατεί µια σχετικά ισόρροπη κατάσταση µεταξύ 

των διαφόρων τύπων νοικοκυριών, συµβολίζεται µε Γ. 

 

Παρόλη την οµοιογένεια ως προς τα φυσικά και γεω-µορφολογικά χαρακτηριστικά, 

καθώς και ο σηµαντικός 

βαθµός αποµόνωσης (µεγάλη 

απόσταση από τα αστικά 

κέντρα–πόλους) που 

παρουσιάζει η περιοχή 

έρευνας, ως τµήµα της 

οροσειράς της Πίνδου, 

διακρίνεται σε δύο υποπεριοχές 

(χάρτης 6-1. και 6-2.) σύµφωνα 

µε τη συγκέντρωση των 

δυναµικών εκµεταλλεύσεων 

της, οι οποίες συγκεντρώνονται 

σε οκτώ από τις δεκαεπτά 

τοπικές κοινότητες. Οπότε η 

περιοχή έρευνας διακρίνεται σε 

δύο υπο-περιοχές, δεδοµένου 

ότι δεν υπάρχει ίση κατανοµή 

του δυναµικού πυρήνα 

εκµεταλλεύσεων σε όλη την 

περιοχή έρευνας. 

Χάρτης 6-1..: 

Κατανοµή των τύπων γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην 

περιοχή έρευνας  

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ι. Φαρασλής 
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Εποµένως, η κεντρική περιοχή (πλαισιώνεται µε κόκκινο κύκλο στο χάρτη 6-1.) 

συγκεντρώνει τις δυναµικές εκµεταλλεύσεις, αλλά και νοικοκυριά (όπως φαίνεται 

στο χάρτη 6-2.), το δυναµικό πυρήνα της περιοχής. Παράδοξο ως γεγονός, δεδοµένου 

ότι αποτελεί την πιο αποµονωµένη γεωγραφικά περιοχή
85

. Τα χωριά, που αποτελούν 

την υποζώνη αυτή, γειτνιάζουν µε το Ραπτόπουλο, το οποίο αποτελεί την έδρα της ∆Ε 

Ασπροποτάµου και δεδοµένης της θέσης του εξελίσσεται σε ένα πόλο έλξης για την 

περιοχή µε την ανάπτυξη ορισµένων µικρών υπηρεσιών (ταχυδροµείο, αστυνοµικό 

τµήµα, υποκατάστηµα τράπεζας, κλπ). Ουσιαστικά οι εκµεταλλεύσεις που έχουν µείνει 

σε αυτή τη δύσκολη ζώνη, είναι αυτές, που είχαν την δυνατότητα να αναπτύξουν την 

κτηνοτροφία και να αντισταθούν στους περιορισµούς-εµπόδια, που έθετε η περιοχή. 

                                                 

85
 Το πλέον κοντινό αστικό κέντρο είναι η Άρτα στην οποία πρόσβαση οδική είχε µέχρι πολύ 

πρόσφατα µόνο ο δήµος Τετραφυλλίας. 

Χάρτης 6-2.: 

Κατανοµή των τύπων 

νοικοκυριών στην 

περιοχή έρευνας  

ΠΗΓΗ: Εργαστήριο 

Αγροτικού Χώρου, Ι. 

Φαρασλής 
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Η σύµπτωση της περιοχής συγκέντρωσης των δυναµικών εκµεταλλεύσεων µε την 

περιοχή των δυναµικών νοικοκυριών είναι λογική, δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν και 

τις µόνες, που έχουν διαµορφώσει στρατηγικό σχέδιο, που συµπεριλαµβάνει τη 

διατήρηση και αναπαραγωγή και του νοικοκυριού και ως «leadership» συµβάλλουν 

ενεργά στην λειτουργία και στις εξελίξεις της τοπικής οικονοµίας. 

Η υπόλοιπη ζώνη συγκεντρώνει τις δυνητικά προς εξαφάνιση εκµεταλλεύσεις. Η ζώνη 

αυτή εκτείνεται στις κοινότητες της ∆Ε Τετραφυλλίας και στις κοινότητες της ∆Ε 

Απεραντίων, τα οποία εµφανίζονται λιγότερο αποµονωµένα.  

∆ιαπιστώνουµε εποµένως ότι στις συγκεκριµένες περιοχές, οι οποίες διαθέτουν 

φυσικούς πόρους, διατήρηση της παραδοσιακής τεχνογνωσίας, η αποµόνωση από 

εµπόδιο «µετατρέπεται» σε πρόκληση για αντίσταση και δηµιουργία. ∆εδοµένης της 

εσωστρέφειας (εξαιτίας της αποµόνωσης), που παρουσιάζει η περιοχή, δηµιουργούνται 

συνθήκες επιβίωσης και αντίστασης, που οδηγούν σηµαντικό τµήµα των 

εκµεταλλεύσεων της περιοχής στη δηµιουργία στρατηγικού σχεδίου, το οποίο ν’ 

αποσκοπεί στην διατήρηση και αναπαραγωγή αυτών και των νοικοκυριών, στα οποία 

αντιστοιχούν. 

 

Η παραπάνω ανάλυση οδήγησε στην οµαδοποίηση των εκµεταλλεύσεων σε τέσσερις 

κατηγορίες νοικοκυριών ακολουθώντας την κλασσική µέθοδο κατηγοριοποίησής τους 

µε βάση τα παραγωγικά χαρακτηριστικά τους (συνιστώσες):  

- µέγεθος : αριθµός καλλιεργούµενων εκτάσεων και αριθµός εκτρεφόµενων ζώων 

- ηλικία αρχηγού εκµετάλλευσης 

- ύπαρξη ετεροαπασχόλησης – άλλης πηγής εισοδήµατος 

Η σηµαντική συγκέντρωση των εκµεταλλεύσεων στις ακραίες οµάδες («πολύ ενεργές», 

«µικρές»), αλλά και η ισόρροπη κατανοµή των υπόλοιπων εκµεταλλεύσεων στους 

ενδιάµεσους άλλους τύπους εκµετάλλευσης δείχνουν ότι όλοι οι τύποι των 

εκµεταλλεύσεων έχουν θέση και ρόλο στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα ανεξαρτήτως 

των διαφορών, που παρατηρούνται στις ακολουθούµενες στρατηγικές των νοικοκυριών, 

στα οποία ανήκουν. 

Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής έρευνας διαθέτουν αρχηγό ή και µέλη που 

πολυαπασχολείται σε σηµαντικό βαθµό, γεγονός που πιστοποιεί ότι η τοπική κοινωνία 

λαµβάνοντας υπόψη το «προβληµατικό» γεωµορφολογικό χαρακτήρα καταβάλλει 
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προσπάθεια για την αναζήτηση συµπληρωµατικών εισοδηµάτων. Η κατανόηση της 

επιβίωσης του τοπικού παραγωγικού συστήµατος και άρα η µη εγκατάλειψη της 

περιοχής εκτιµάται ότι θα προκύψει από τον προσδιορισµό των σχέσεων µεταξύ των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων και της σχέσης τους µε το σύστηµα οργάνωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας και της εκµετάλλευσης των κοινών αγαθών –πόρων της 

περιοχής. Εκτίµηση η οποία δεν µπορεί να προκύψει από την αξιολόγηση και τη 

βαρύτητα των δυναµικών εκµεταλλεύσεων, δεδοµένου ότι η περιοχή διαθέτει ένα 

σηµαντικό αριθµό «µικρών» σε µέγεθος εκµεταλλεύσεων. 

Η διάγνωση της λειτουργίας του τοπικού παραγωγικού συστήµατος στην περιοχή 

έρευνας θα πραγµατοποιηθεί µέσα από τη µελέτη των ακολούθων: 

- το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο αποτελεί το κοινωνικό υποσύστηµα και αφορά τον 

ανθρώπινο πληθυσµό, την ευηµερία του, τους θεσµικούς παράγοντες, που 

σχετίζονται µε την κοινωνική οργάνωση µιας κοινωνίας, 

- το κτηνοτροφικό σύστηµα, το οποίο αποτελεί το οικονοµικό και χωρικό υποσύστηµα 

και αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες, που αναπτύσσει µια κοινωνία, 

- το σύστηµα των εκµεταλλεύσεων, το οποίο αφορά τις οικονοµικές συνθήκες, που 

σχετίζονται µε την «υγεία» της οικονοµίας και τις εξαρτήσεις της από το εξωτερικό 

περιβάλλον. 

Η ξεχωριστή προσέγγιση των παραπάνω τριών συνιστωσών συµβάλλει στη διερεύνηση 

του βάρους της κάθε µιας στη λειτουργία του τοπικού παραγωγικού συστήµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Οι οικογενειακές αγροτικές εκµεταλλεύσεις αποτελούν τη βασική συνιστώσα του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος της περιοχής έρευνας. Παρά τις διαφορές στο 

µέγεθος, στον παραγωγικό προσανατολισµό και στις στρατηγικές των νοικοκυριών, στα 

οποία ανήκουν, οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις λειτουργούν στο εσωτερικό του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος αναπτύσσοντας µεταξύ τους στενές σχέσεις και 

αλληλοεξαρτήσεις. Οι σχέσεις αυτές δηµιουργούν ένα πολύπλοκο και πολύµορφο 

σύστηµα παραγωγής, η συνεκτικότητα του οποίου προτείνεται να διερευνηθεί στο 

παρόν κεφάλαιο. Στην ανάλυση, που πραγµατοποιήθηκε έως τώρα, διαγνώστηκε η 

σηµαντικότητα της αγροτικής δραστηριότητας, αλλά και της πολυαπασχόλησης- 

πολυδραστηριότητας. Η διερεύνηση της υπόθεσης, ότι το τοπικό παραγωγικό σύστηµα 

είναι προσαρµοσµένο στις τοπικές παραγωγικές συνθήκες και ικανό να αναπαραχθεί 

ενσωµατώνοντας ταυτόχρονα στοιχεία αειφορίας, βασίζεται στην παρουσίαση και 

ανάλυση των παραγόντων του ίδιου του παραγωγικού συστήµατος: 

α) το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό, 

β) το κτηνοτροφικό σύστηµα, και πιο συγκεκριµένα 

γ) το σύστηµα εκµετάλλευσης. 

Η προσέγγιση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µε βάση τους παραπάνω 

παράγοντες επιχειρεί να προσδιορίσει τις απαιτήσεις του εδαφικού παραγωγικού 

µοντέλου, όσον αφορά τη διαχείριση ιδιαίτερα της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και τη δυνατότητα ιδιοτυποποίησης των τοπικών πόρων και ιδιαίτερα των 

γαλακτοµικών προϊόντων και του κρέατος. Η ανάδειξη των σχέσεων του παραγωγικού 

συστήµατος µε το χώρο προσδιορίζει τη σχέση του µε το περιβάλλον, εξηγεί τη 

διατήρησή του στο χρόνο και τη δυνατότητα σύνδεσης µε την αγορά. 

 

7.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

Το ανθρώπινο δυναµικό ως µια από τις συνιστώσες του τοπικού συστήµατος αποτελεί 

τον παράγοντα, που καθορίζει την πορεία µιας τοπικής κοινωνίας. Τα στοιχεία, ως προς 

τα οποία εξετάζεται αυτή η συνιστώσα, είναι:  
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α) η ηλικιακή διάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού: το ποσοστό νέου ή ηλικιωµένου 

ανθρώπινου δυναµικού είναι αυτό που καθορίζει τη δυναµικότητα µιας περιοχής 

ως προς το ανθρώπινο στοιχείο, και 

β) το είδος της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού : είναι αυτό, το οποίο 

καθορίζει την επαγγελµατική φυσιογνωµία της περιοχής. 

Από την ανάλυση των δεδοµένων, που αφορούν την πολύ-δραστηριότητα των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων- νοικοκυριών στην περιοχή, προκύπτει ότι στο 93% των 

εκµεταλλεύσεων ο αρχηγός είναι ο µόνος που απασχολείται είτε αποκλειστικά στη 

γεωργία είτε στη γεωργία και σε άλλη δραστηριότητα. Μόνο στο 4% των 

εκµεταλλεύσεων ο αρχηγός όσο και η ή ο σύζυγος δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα. 

Στον επόµενο πίνακα φαίνεται η κατανοµή των νοικοκυριών µε ένα ή δύο άτοµα που 

απασχολούνται στους 4 τύπους νοικοκυριών στην περιοχή. 

Από τις 1.057 εκµεταλλεύσεις, στις οποίες φαίνεται µόνο ο αρχηγός να έχει 

δραστηριότητα, οι 241 έχουν αρχηγό εκµετάλλευσης µικρότερο των 40 ετών, ενώ µόλις 

52 εκµεταλλεύσεις εµφανίζονται µε δύο άτοµα να απασχολούνται στη γεωργία και σε 

εξω-αγροτική εργασία. 

Πίνακας 7-1. : Κατάταξη των τύπων νοικοκυριών µε βάση το ανθρώπινο δυναµικό τους 

Τύποι νοικοκυριών 
∆ραστηριοποίηση ανθρώπινου δυναµικού 

Ένα άτοµο  ∆ύο άτοµα  Σύνολο 

Πολυδραστήρια νοικοκυριά 183 51 234 

∆υναµικά αγροτικά νοικοκυριά 296 1 297 

Μεσαίας κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά 207   207 

Μικρής κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά 371   371 

Σύνολο 1.057 52 1.109 

ΠΗΓΗ: ιδία επεξεργασία 

 

Τα δεδοµένα που αναλύθηκαν στην παρούσα παράγραφο προέκυψαν από το 

συνδυασµό των στοιχείων του ΜΑΑΕ και των πληροφοριών που δόθηκαν από τους 

γραµµατείς των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. ∆εδοµένου ότι στις οικογενειακής µορφής 

εκµεταλλεύσεις, όπως είναι οι εκµεταλλεύσεις της περιοχής έρευνας, τα περισσότερα 

µέλη τους προσφέρουν «άτυπη» εργασία, χωρίς να αποτυπώνεται αυτή η συµµετοχή 

τους επίσηµα, οπότε τα επίσηµα στοιχεία δεν αντανακλούν την πραγµατικότητα. 

Επιπλέον το φύλο και η ηλικία είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τη µορφή και την 

ένταση εργασίας (η γυναίκα αναλαµβάνει την καθαριότητα στις σταβλικές 

εγκαταστάσεις, την τυροκόµηση, ενώ ο άνδρας τη βόσκηση, το άρµεγµα, το παιδί ή ένα 

ηλικιωµένο µέλος της οικογένειας συµµετέχει στη βόσκηση και στην υποβοήθηση του 
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αρµέγµατος) που καλείται να προσφέρει το κάθε µέλος της εκµετάλλευσης-

νοικοκυριού. Ως εκ τούτου γίνεται εµφανές ότι στην περιοχή έρευνας κυριαρχεί η 

εκτατική µορφή εργασίας, γεγονός που συνάδει µε την εκτατικότητα του παραγωγικού 

συστήµατός της. 

∆εδοµένου ότι το νοικοκυριό αποτελεί το επίκεντρο της προσέγγισής µας, είναι σωστό 

να επιλεγεί ως στοιχειώδης µονάδα παρατήρησης «το νοικοκυριό που ασκεί γεωργική 

δραστηριότητα», εφόσον η γεωργική εκµετάλλευση δεν είναι πλέον παρά ένα 

υποσύνολο αυτής της µονάδας παρατήρησης. 

Τα νοικοκυριά που έχουν γεωργική δραστηριότητα µπορούν να συνδυάζουν διάφορους 

τύπους δραστηριοτήτων σε ποικίλο ποσοστό (γεωργική δραστηριότητα, µη γεωργική 

δραστηριότητα αµειβόµενη, διάφορες δραστηριότητες συνδεδεµένες στην 

εκµετάλλευση, κ.ά). Αυτές οι δραστηριότητες οργανώνονται ως σύνολο και γι’ αυτό 

µπορούν να αντιµετωπισθούν ως ένα σύστηµα δραστηριότητας νοικοκυριού. Αυτά τα 

νοικοκυριά είναι δυνατό να ωφελούνται ταυτόχρονα και από άλλες πηγές εισοδήµατος, 

όπως συντάξεις ή οικογενειακά επιδόµατα, τα οποία εισρέουν στο ταµείο του συνόλου 

«νοικοκυριό-εκµετάλλευση», και να «σχηµατίζουν έτσι ένα σύνθετο σύστηµα 

δραστηριοτήτων και εισοδηµάτων» (Laurent et al. 1998). 

 

7.1.1. ΕΞΩ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ως το τέλος της δεκαετίας του 1990, λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης της περιοχής 

έρευνας η κύρια δραστηριότητα των παραγωγών αφορούσε τη γεωργία-κτηνοτροφία, 

γεγονός το οποίο παρατηρείται ακόµη και στην περίοδο έρευνας. Από τις επιτόπιες 

έρευνες διαπιστώθηκε ότι ασκούνται επιπλέον δραστηριότητες, όπως οικοδοµικές 

εργασίες και έργα του ∆ήµου, µεταφορές (µεταφορά παιδιών, ζωοτροφών, οικοδοµικών 

υλικών, κ.ά.), λειτουργία καφενείων – ψησταριών, κλπ. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι 

της περιοχής αναπτύσσουν πολλαπλές δραστηριότητες µε στόχο την αύξηση του 

οικογενειακού τους εισοδήµατος από πολλές πηγές
.
 δραστηριότητες οι οποίες 

αναπτύσσονται χωρικά στα όρια της περιοχής αναδεικνύοντας τη µη γεωγραφική 

κινητικότητα των κατοίκων της και ενισχύοντας την εκτατικότητα του παραγωγικού 

συστήµατος
86

. 

                                                
86

 «Οι επιλογές της τοπικής κοινωνίας ως προς τη δραστηριότητα που θα ασκήσει/αναπτύξει, 

σχεδιάζονται και εφαρµόζονται βασιζόµενες στη γεωγραφική κινητικότητα, η οποία 

εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι µεταφορικές υποδοµές και 
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Η προσφυγή των παραγωγών σε άλλα επαγγέλµατα και γενικά η στροφή σε πρόσθετες 

(συµπληρωµατικές) απασχολήσεις αποτελεί ένα από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του 

αγροτικού τοµέα. Η αναζήτηση αυτή είτε αφορά αποκλειστική άσκηση ενός άλλου 

επαγγέλµατος, µε παράλληλη δευτερεύουσα συµµετοχή στην λειτουργία µιας 

εκµετάλλευσης, είτε αποβλέπει σε ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα, µε παράλληλη 

κύρια εργασία στη γεωργική εκµετάλλευση. Αναφερόµαστε εδώ σε αρχηγούς και µέλη 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που εξακολουθούν να διαµένουν και να εργάζονται στην 

περιοχή έρευνας, και όχι σε κατόχους γης, που διαµένουν και εργάζονται σε αστικά 

κέντρα. Η αναζήτηση άλλης κύριας ή και δευτερεύουσας απασχόλησης πέραν της 

αγροτικής καθίσταται αναγκαία σε περιοχές, όπως η περιοχή έρευνας, αφ’ενός για να 

εξασφαλισθούν όροι επιβίωσης και κοινωνικής αναπαραγωγής της αγροτικής 

οικογένειας -του αγρότη δεδοµένου του µεγέθους και της παραγωγικής κατεύθυνσης 

της εκµετάλλευσης και αφ’ετέρου για να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία-

διαχείριση της περιοχής (λόγω της µεγάλης απόστασης από τις Υπηρεσίες της 

Πολιτείας, ακόµη και αυτές των Περιφερειακών Ενοτήτων). 

Όπως υπογραµµίζει ο Βεργόπουλος στο έργο του «Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα. 

Η κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας» (1975), τόσο οι λόγοι αναζήτησης 

εξωαγροτικής απασχόλησης, το βάρος του εισοδήµατος που προέρχεται από αυτή στο 

συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού, όσο και οι γενικότερες επιπτώσεις της εξω-

αγροτικής απασχόλησης µπορεί να µην συνδέονται πάντα µε το µέγεθος της 

εκµετάλλευσης, καθώς και της καλλιεργήσιµης γης, της οποίας, η καθοριστικότητα 

στην παραγωγή µειώνεται συνεχώς. ∆ιαπίστωση, η οποία για την περιοχή έρευνας 

προκύπτει από την παρατήρηση, ότι η πλειονότητα των παραγωγών που ασκούν 

παράλληλη εξω-αγροτική δραστηριότητα αφορά αρχηγούς και µέλη µεγάλης κλίµακας 

εκµεταλλεύσεων. 

Στην περίπτωση των µικρών εκµεταλλεύσεων έχει επισηµανθεί η δυσµενής θέση τους 

και η δυσκολία αναπαραγωγής τους. Η αγορά και οι κρατικές αγροτικές πολιτικές στα 

πλαίσια της λογικής των βιώσιµων εκµεταλλεύσεων λειτουργούν συµπιεστικά σε βάρος 

των µικρών εκµεταλλεύσεων αποβλέποντας στην οριστική αποµάκρυνσή τους από την 

παραγωγική διαδικασία. Στην προσπάθειά τους οι παραγωγοί µικρής κλίµακας 

εκµεταλλεύσεων, να διατηρηθούν στην διαδικασία αυτή και να αποφύγουν την 

                                                                                                                                          
µεταφορικά µέσα καθώς και από τη θέση του οικισµού στο οικιστικό πλέγµα της εδαφικής 

περιοχής» (Γούσιος, ∆., Ντυκέν, ΜΝ., 2001). 
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υποβάθµιση του επιπέδου ζωής τους και των συνθηκών εργασίας τους, αναζητούν 

πρόσθετη εργασία ή πλήρη απασχόληση σε άλλους οικονοµικούς τοµείς, 

απασχολούνται παράλληλα και στον αγροτικό τοµέα διατηρώντας την εκµετάλλευση, 

επιµηκύνοντας έτσι τη «ζωή» της εκµετάλλευσης (Βεργόπουλος Κ., 1975). 

 

7.1.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Οι εκµεταλλεύσεις στην περιοχή έρευνας δεν χρησιµοποιούν εποχικό ή µόνιµο 

προσωπικό για την διεκπεραίωση των εργασιών στην γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Τόσο ο αρχηγός της εκµετάλλευσης, όσο και η οικογένειά του ασχολούνται συλλογικά 

µε τις εργασίες της, όπως γίνεται εµφανές από την ανάλυση. Το µέγεθος της κάθε 

εκµετάλλευσης – καλλιεργούµενη έκταση και εκτρεφόµενα ζώα – εξαρτάται από τη 

διαθέσιµη εργατική δύναµη του νοικοκυριού. 

Μόνο οι καπνοπαραγωγοί
87

 στις τοπικές κοινότητες, όπου εµφανίζονται, 

χρησιµοποιούν εργατικά χέρια εκτός του νοικοκυριού µη αµειβόµενα, δεδοµένου ότι οι 

συγκεκριµένοι παραγωγοί και οι οικογένειές τους «ανταλλάσσουν» εργασία µεταξύ 

τους. Όπως υποστηρίζει ο Β. Νιτσάκος (1991), «οι οικονοµικές σχέσεις, η οικονοµική 

δραστηριότητα γενικά στην αγροτική κοινότητα είναι συνυφασµένη µε τις συγγενικές 

σχέσεις και όλο εκείνο το πλέγµα των ηθών που απορρέουν απ’αυτές και συνεπάγονται 

συγκεκριµένες µη οικονοµικού περιεχοµένου αµοιβαιότητες», φαινόµενο, το οποίο 

είναι έντονο για δραστηριότητες, όπως κτηνοτροφία και καλλιέργεια καπνού, δηλαδή 

δραστηριότητες εντάσεως εργασίας.  

Από µελέτες και «µε λεπτοµερή ανάλυση στατιστικών δεδοµένων και σχέσεων σε 

αγροτικές κοινότητες απεδείχθη ότι τόσο το ζήτηµα του καταµερισµού της εργασίας, 

απασχόλησης, όσο και το ζήτηµα ιδιοκτησίας, µεταβίβασης περιουσίας, καθορίζονται 

από τις σχέσεις συγγένειας και το σύστηµα καταγωγής» (Νιτσάκος, 1991). Το ζήτηµα 

του καταµερισµού της εργασίας είναι εµφανές και στην περιοχή έρευνας, όπου σε 

πολλές µικτές εκµεταλλεύσεις παρατηρείται ο πατέρας να ασχολείται µε την εκτροφή 

των ζώων και ο γιός να ασχολείται µε τη φυτική παραγωγή στην εκµετάλλευση. Είναι 

αρκετές οι περιπτώσεις στην περιοχή έρευνας, κατά τις οποίες τη στιγµή της 

συνταξιοδότησης του πατέρα ο αριθµός των ζώων µειώνεται δραστικά. ∆ιαλύεται 

ακόµη και καλά οργανωµένη κτηνοτροφική εκµετάλλευση, όταν τα επιπλέον εργατικά 

                                                
87

 Την εποχή της καταγραφής -1999- αλλά και της επιτόπιας έρευνας –2002 έως 2005- η 

καλλιέργεια του καπνού ήταν σηµαντική καλλιέργεια 
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χέρια εκλείπουν µαζί µε το «µεράκι» του παλιού κτηνοτρόφου. Είναι κατανοητή αυτή η 

µεταστροφή ως προς τη δραστηριότητα των νέων και ειδικά των διάδοχων 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, καθώς πολλές ανθρωπολογικές –κοινωνιολογικές 

έρευνες έχουν ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο ζήτηµα (Νιτσάκος, 1991, Maurel M.C. 

1997). Οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας στην κτηνοτροφία ωθούν τους νέους, 

που θα παραµείνουν στη γεωργία, να προτιµήσουν τη γεωργική από την κτηνοτροφική 

δραστηριότητα, δεδοµένου ότι είναι κοινωνικά πιο αποδεκτή και, όπως λέγεται από 

τους ίδιους, «πιο καθαρή» εργασία. (Sivignon M., 1992). 

Στην περιοχή έρευνας δεν παρατηρείται αυτό το φαινόµενο, δεδοµένου ότι κυριαρχεί η 

κτηνοτροφική δραστηριότητα. Όσοι νέοι παραµένουν στην γεωργική δραστηριότητα 

ασχολούνται πρωτίστως µε την κτηνοτροφία και δευτερευόντως µε τη γεωργία, κυρίως 

για να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις αλλά και λόγω του συµπληρωµατικού ρόλου 

της γεωργίας. Στην περιοχή έρευνας λόγω της ορεινότητας η φυτική παραγωγή 

περιορίζεται σε περιοχές, όπου είναι δυνατή η άρδευση δηλαδή εκατέρωθεν του 

ποταµού, καθώς και σε περιοχές, όπου είναι δυνατή µόνο η δενδροκαλλιέργεια 

(καστανιά, καρυδιά). Το σοβαρότερο ζήτηµα στην περιοχή είναι η έλλειψη διαδοχής 

στα νοικοκυριά, γεγονός, που θα επηρεάσει τόσο το τοπικό σύστηµα, όσο και την 

πληθυσµιακή πυκνότητα της περιοχής µελλοντικά. 

 

7.1.2.1. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Υπάρχει διαχωρισµός των εργασιών µεταξύ των µελών της οικογένειας, αν και τις 

περισσότερες φορές δεν είναι σαφής. Ο διαχωρισµός αυτός βασίζεται στο φύλο και την 

ηλικία και είναι φαινόµενο όλων των κοινωνιών µε παραδοσιακή δοµή και λειτουργία. 

� Ο σύζυγος και αρχηγός της εκµετάλλευσης ασχολείται µε όλες τις εργασίες και έχει 

την εποπτεία και την ευθύνη της εκµετάλλευσης. Είναι δε επιφορτισµένος µε τη 

βόσκηση και το άρµεγµα. 

� Η γυναίκα – σύζυγος ασχολείται κυρίως µε την καθαριότητα των χώρων διαµονής 

των ζώων και των σκευών που χρησιµοποιούνται κατά την τυροκόµηση, καθώς και 

την τυροκόµηση. 

� Η γυναίκα επιπλέον, όπως και τα παιδιά, συµµετέχουν –υποβοηθούν στη διαδικασία 

του αρµέγµατος. 

� Τα παιδιά επίσης απασχολούνται ως βοηθητικά µέλη, βοηθώντας στη βόσκηση των 

ζώων. 
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� Τα ηλικιωµένα µέλη της οικογένειας συµβάλλουν στη λειτουργία (conduite) της 

εκµετάλλευσης είτε ακολουθώντας τα ζώα στη βοσκή είτε βοηθώντας στον 

καθαρισµό των χώρων διαµονής των ζώων. 

Μεταξύ των εκµεταλλεύσεων υπάρχει άτυπη συνεργασία σε ορισµένες εργασίες (όπως 

ο κούρος, βόσκηση κα.) και υπό προϋποθέσεις σύµφωνα µε την άποψη των 

παραγωγών. Συνήθως αυτή η συνεργασία απαντάται µεταξύ φίλων και νέων σε ηλικία 

αρχηγών εκµετάλλευσης που διαθέτουν διαφορετικού µεγέθους κοπάδι. ∆εν είναι 

σύνηθες το φαινόµενο της σµίξης ζώων µεταξύ των κοπαδιών υπό τη µορφή 

τσελιγκάτου- άτυπα, φαινόµενο το οποίο είναι γνωστό σε άλλες περιοχές της χώρας 

(Άγραφα, Βόρεια Πίνδος, κλπ). 

Οπότε προκύπτει ότι η λειτουργία του συστήµατος βασίζεται σε «ατοµική» λειτουργία, 

και συλλογικά αντιµετωπίζει ορισµένες ενέργειές του καθώς και τη διαχείριση των 

κοινών αγαθών της περιοχής. 

 

7.1.2.2. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

� Αλλοδαποί 

Οι οικονοµικοί µετανάστες αποτέλεσαν το εργατικό αγροτικό δυναµικό που δεν ήταν 

πλέον διαθέσιµο στην αγροτική εκµετάλλευση
88

. Παρόλο που η ύπαρξη οικονοµικών 

µεταναστών συνέβαλε αποφασιστικά στη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας 

στην ελληνική ύπαιθρο από το 1990 και µετά, στην περιοχή έρευνας ελάχιστοι είναι οι 

αλλοδαποί που διαµένουν και εργάζονται εκεί, και επιπλέον είναι άνισα κατανεµηµένοι 

στο εσωτερικό της περιοχής. 

Στο τµήµα της περιοχής που βρίσκεται στη ∆.Ε. Αχελώου δεν υπάρχουν αλλοδαποί. 

Ακόµη και στην περίπτωση που «θα περνούσαν, δεν θα µένανε» όπως υποστηρίζουν οι 

κάτοικοι της εν λόγω περιοχής διότι δεν θα τους χρησιµοποιούσαν ως εργάτες. Οι αιτίες 

αυτής της στάσης είναι το γεγονός ότι το συγκεκριµένο τµήµα είναι το πιο 

αποµονωµένο και οι κάτοικοι, αρχηγοί εκµεταλλεύσεων και µη, δράττουν την ευκαιρία 

άσκησης οποιασδήποτε εργασίας παρουσιαστεί, αποσκοπώντας κυρίως στην 

συµπλήρωση του εισοδήµατος του νοικοκυριού τους. 

Αντίθετα, στο υπόλοιπο τµήµα της περιοχής έρευνας υπάρχουν ορισµένοι αλλοδαποί 

(αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι δεν ξεπερνούν συνολικά τους πέντε) σε κάθε τοπική 

                                                
88

 διότι τα βοηθητικά µέλη της οικογένειας –παιδιά εγκατέλειπαν την αγροτική εκµετάλλευση και 

το χωριό είτε για σπουδές είτε προς αναζήτηση άλλης δραστηριότητας 
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κοινότητα. Παρόλα αυτά, δεν έχουν ενταχθεί στο αγροτικό εργατικό δυναµικό της 

περιοχής. Ασχολούνται στις οικοδοµικές εργασίες περιστασιακά και όσον αφορά στη 

κτηνοτροφία κυρίως χρησιµοποιούνται στη βόσκηση. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

µονάδων µε µεγάλο αριθµό ζώων (περισσότερα από 200 κεφάλια) βοηθούν και στο 

άµελγµα. 

Η περιορισµένη συµµετοχή του αλλοδαπού ανθρώπινου δυναµικού στις 

δραστηριότητες (κτηνοτροφικές και µη) της περιοχής έρευνας συµβάλλει στη 

διαφοροποίηση της περιοχής σε σχέση µε άλλες περιοχές της χώρας, όπου η αξιοποίηση 

αλλοδαπού ανθρώπινου στην αγροτική δραστηριότητα είναι επιβεβληµένη, ενώ 

ενισχύει ταυτόχρονα την ιδιαιτερότητα της αποµακρυσµένης γεωγραφικά περιοχής. 

 

� Παραµονή των νέων στην κτηνοτροφία 

Τόσο από την προ-έρευνα όσο και από τις αναλύσεις προκύπτει ότι οι νέοι σε ηλικία 

αρχηγοί διαθέτουν στις περισσότερες των περιπτώσεων τις πλέον δυναµικές µονάδες 

(µεγάλο φυσικό και οικονοµικό µέγεθος). Σε όλους τους οικισµούς υπάρχει 

τουλάχιστον ένας νέος σε ηλικία παραγωγός, ο οποίος έκανε χρήση του κανονισµού 

που επιδοτεί την εγκατάσταση νέου αγρότη στη γεωργία, γεγονός που δείχνει µια 

δυναµική στο τοπικό σύστηµα και µια διάθεση κάποιων νέων ατόµων να παραµείνουν 

στον τόπο τους και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία. 

Οι µαρτυρίες, όσες αφορούν τις αιτίες παραµονής των νέων στην κτηνοτροφία, 

διίστανται και η διαφοροποίηση ποικίλει ανάλογα µε την ηλικία του ερωτώµενου. Έτσι 

µε βάση τις συνεντεύξεις : 

� οι ηλικιωµένοι (άνω των 50 – 55 ετών) απάντησαν ότι η ανεργία που µαστίζει τις 

υπόλοιπες περιοχές δεν επέτρεπε την αποµάκρυνση του νέου από την κτηνοτροφία 

παρ’ όλες τις δυσκολίες (οικονοµικές, κοινωνικές και εργασιακές) που εµφανίζει 

αυτό το επάγγελµα. 

� οι νεότεροι (κάτω των 45 ετών) παρουσιάζουν µια άλλη πραγµατικότητα. Οι νέοι 

πιστεύουν ότι παρά τις δυσκολίες που εµφανίζει το επάγγελµα του κτηνοτρόφου 

αποδίδει ένα ικανοποιητικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Επιπλέον είναι µια εργασία 

που την γνωρίζουν και τέλος τους αρέσει η ζωή στο χωριό.  
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Στην ερώτηση προς τους νεαρούς αρχηγούς «υποθέτουµε ότι έχεις 
εισόδηµα από την κτηνοτροφία 100€ κατ’ έτος και βρίσκεις άλλη µορφή 
απασχόλησης που σου αποδίδει εισόδηµα επίσης 100€ κατ’ έτος αλλά µε 
διαφορετικές συνθήκες εργασίας και διαµονής, θα παρέµενες στην 
κτηνοτροφία ή θα έφευγες;»,  

η απάντηση ήταν : «αν τα χρήµατα είναι τα ίδια, δεν υπάρχει περίπτωση να 
φύγω, εάν τα χρήµατα είναι περισσότερα θα κοιτάξω τι δουλειά είναι89» 

 

Στην ερώτηση «αν είναι εύκολο για ένα νέο να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια στην 

περιοχή» στο σύνολό τους οι απαντήσεις ήταν αρνητικές. Οι αιτίες είναι πολλές, : «δεν 

υπάρχουν γυναίκες ανύπαντρες στην περιοχή», «δεν δέχονται ούτε οι αλλοδαπές να 

παραµείνουν στην περιοχή», αλλά ακόµη και να υπήρχαν γυναίκες το επίπεδο των 

κοινωνικών υπηρεσιών και υποδοµών είναι πολύ χαµηλό (υπάρχει πρόβληµα µε την 

ιατρική περίθαλψη αλλά και µε τη σχολική εκπαίδευση), που θεωρείται δεδοµένο ότι 

µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα η οικογένεια θα αναγκαστεί να µετακοµίσει σε 

αστικό κέντρο κυρίως για την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης των παιδιών της. Βέβαια 

διατυπώθηκε και η άποψη από τον πρόεδρο
90

 του συνεταιρισµού της Μεγαλόχαρης ότι 

«εφόσον υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα, όλα είναι εφικτά». 

Οι παραγωγοί αντιλαµβάνονται διαφορετικά τόσο την κτηνοτροφία ως δραστηριότητα 

όσο και την παραµονή τους στην περιοχή ανάλογα µε την ηλικία τους και τα βιώµατά 

τους. Οι ηλικιωµένοι προτάσσουν την αρνητική εικόνα του επαγγέλµατος λόγω και των 

δυσκολιών που έχουν αντιµετωπίσει λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης της περιοχής. 

Αντίθετα οι νέοι παραγωγοί δίνουν µια διαφορετική διάσταση η οποία υποστηρίζει την 

αλλαγή του αγροτικού χώρου από χώρο παραγωγής σε χώρο παραγωγής και 

κατανάλωσης παρ’ όλες τις δυσκολίες του επαγγέλµατος του κτηνοτρόφου. 

 

Η δραστηριοποίηση των κατοίκων στην περιοχή έχει ως στόχο : 

� την αύξηση του εισοδήµατος 

σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις των οποίων ο αρχηγός 

εκµετάλλευσης: α) εργάζεται κατά αποκλειστικότητα στη γεωργία, β) είναι 

                                                
89

 Εννοώντας τις συνθήκες εργασίες και κυρίως τις ώρες ενασχόλησης 
90

 Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού της Μεγαλόχαρης είναι αδερφός βουλευτή, έχει κάνει πολλές 

επενδύσεις µέσω διαρθρωτικών προγραµµάτων και κατοικεί στο ∆. Τετραφυλλίας, η οποία έχει 

εύκολη πρόσβαση προς αστικό κέντρο. 
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πολυδραστήριος και εργάζεται µερικώς στην γεωργία και γ) εργάζεται µερικώς στη 

γεωργία και δεν έχει άλλη αµειβόµενη εργασία 

� την παραγωγή για την οικογενειακή κατανάλωση 

το σύνολο των αγροτών στην περιοχή παράγουν πλέον των προϊόντων για την 

αγορά και προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας τους (ιδιο-

κατανάλωση). 

Παράλληλα ορισµένοι κυρίως νέοι σε ηλικία αγρότες της περιοχής έρευνας 

αναπτύσσουν συνεργασίες µε άλλους αγρότες της περιοχής κυρίως αναζητώντας 

ελεύθερο χρόνο, για να µπορέσουν να ικανοποιήσουν και άλλες ανάγκες τόσο της 

εκµετάλλευσης όσο και προσωπικές. 

 

Σε µια δύσκολη γεωγραφικά περιοχή, όπως η περιοχή έρευνας, ο ενεργός πληθυσµός 

συµµετέχει στην τοπική οικονοµία ανάλογα µε την ηλικία και την στρατηγική του 

νοικοκυριού, στο οποίο ανήκει. Συνδυάζει τη λειτουργία της γεωργικής οικογενειακής 

εκµετάλλευσης µε την αξιοποίηση άλλων πηγών µικρο-εισοδηµάτων µέσω κοινών 

πρακτικών, δικτύου κοινωνικών σχέσεων, ενισχύοντας την ανάπτυξη άλλων εν δυνάµει 

δραστηριοτήτων (οικοτεχνίας, βιοτεχνίας, αγροτουρισµού, υπηρεσιών). Επιπλέον το 

γεγονός ότι η εφαρµογή των διαρθρωτικών προγραµµάτων στη γεωργία 

«αδρανοποιείται» κατά περιόδους, καθώς και το γεγονός της µη «επαρκούς» 

υποστήριξης (τεχνικής και συµβουελυτικής) των παραγωγών ως δυνητικών επενδυτών, 

συνετέλεσε στο να χαθεί η ευκαιρία εισροής ικανοποιητικών χρηµατοδοτήσεων είτε για 

εκσυγχρονισµό της κτηνοτροφικής δραστηριότητας είτε για τη διαφοροποίησή της, οι 

οποίες θα συνέβαλαν στην αλλαγή της φυσιογνωµίας της περιοχής αλλά και τη θέση 

της στην αγορά. 

 

7.2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

7.2.1. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το σύστηµα παραγωγής που οργανώνεται στην περιοχή βασίζεται στην εκτατική 

κτηνοτροφία. Στην περιοχή έρευνας εκτρέφονται συνολικά 45.656 αιγοπρόβατα, τα 

οποία έχουν διαθέσιµα προς βόσκηση 91.742 στρέµµατα εκ των οποίων τα 9.742 

στρέµµατα είναι ιδιωτικά (ΜΑΑΕ 1997) και τα 82.000 στρέµµατα κοινοτικά 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2001). Η γεωργία παίζει συµπληρωµατικό ρόλο όχι στη στήριξη της 

κτηνοτροφίας αλλά του εισοδήµατος του νοικοκυριού. Με βάση την επιτόπια έρευνα 
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συλλέχθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά τη διάρθρωση του 

κτηνοτροφικού συστήµατος. 

 

7.2.1.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Περίπου το 23,9% των εκµεταλλεύσεων συγκεντρώνονται σε 2 από τους 18 ΟΤΑ 

(Ραπτόπουλο, Πηγές), που είναι βεβαίως και οι πιο δυναµικοί (πιο έντονος ο 

κοινωνικός ιστός) από άποψη συνόλου εκµεταλλεύσεων (διαθέτουν 131 και 153 

εκµεταλλεύσεις αντίστοιχα), και επιπλέον αποτελούν τους ΟΤΑ όπου απαντώνται οι 

στοιχειώδεις κοινωνικές, οικονοµικές υπηρεσίες. Το 60% περίπου των εκµεταλλεύσεων 

συγκεντρώνονται στους υπόλοιπους 10 ΟΤΑ, µε µεγέθη των οποίων ο αριθµός 

κυµαίνεται από 50 έως 100 εκµεταλλεύσεις. Τέλος το 16,3% των εκµεταλλεύσεων 

συγκεντρώνεται στους υπόλοιπους 5 ΟΤΑ, στους οποίους ο αριθµός των 

εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται από 23 έως 45. 

 

Ο αριθµός εκµεταλλεύσεων ανά οικισµό, ως µια µεταβλητή κοινωνικο-οικονοµικής 

ανάλυσης του πρωτογενούς τοµέα, αποδίδει το βαθµό προβληµατικότητας σε µια 

περιοχή από την άποψη του ικανοποιητικού κοινωνικού και παραγωγικού ιστού. Η 

κατανοµή των εκµεταλλεύσεων ανά δηµοτικό διαµέρισµα στην περιοχή έρευνας όπως 

φαίνεται στον πίνακα 7-2. ενισχύει την άποψη ότι η περιοχή έρευνας διαθέτει το 

απαραίτητο κοινωνικό και παραγωγικό ιστό για να αναπαραχθούν στο µέλλον. 
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Πίνακας 7-2.: Αριθµός εκµεταλλεύσεων ανά Τοπική Κοινότητα 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997, ιδία επεξεργασία 

 

Η διαχείριση της εκµετάλλευσης και οι σηµαντικότερες αποφάσεις για την λειτουργία 

της λαµβάνονται από τον αρχηγό, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και ο 

πρεσβύτερος του νοικοκυριού. Εποµένως η πορεία της εκµετάλλευσης εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του αρχηγού να την διαχειριστεί µε αποτελεσµατικό 

τρόπο και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η υπάρχουσα εφαρµοζόµενη 

αγροτική πολιτική. Η δυνατότητα πρόσβασης στην ενηµέρωση-πληροφορία, που αφορά 

την οικονοµική τους δραστηριότητα (µέτρα και ενισχύσεις που καθορίζεται από την 

αγροτική πολιτική), είναι προβληµατική-ελλειµµατική για τους παραγωγούς της 

περιοχής µε συνέπεια τη µη αξιοποίηση των ευκαιριών της ΚΓΠ.  

 

7.2.1.2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Η ποικιλοµορφία των εκµεταλλεύσεων συνδέεται κυρίως µε τον αριθµό των ζώων που 

αυτές εκτρέφουν. Το φαινόµενο έχει άµεση σχέση µε τη θέση, που κατέχει η 

κτηνοτροφική παραγωγή στο σύνολο των δραστηριοτήτων του νοικοκυριού. 

Στο σύνολο της περιοχής το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων (µε βάση την 

καλλιεργούµενη έκτασή τους) ανέρχεται σε µόλις περίπου 12 στρέµµατα, το οποίο 

θεωρείται µικρό, αν λάβουµε υπόψη ότι σε επίπεδο χώρας οι 863.158 εκµεταλλεύσεις 

του ΜΑΑΕ έχουν µέσο όρο 39,3 στρέµµατα καλλιεργούµενης έκτασης (από την οποία 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σύνολο αριθµού εκµεταλλεύσεων 

Λιθοχώρι 23 

Κέδρα 39 

Καταφύλλι 42 

Λεπιανά 45 

Αργύρι 45 

Αστροχώρι 50 

Πρασιά 53 

Νέο Αργύρι 58 

Γρανίτσα 62 

Μηλιανά 63 

Ελάτη 71 

Βραγκιανά 79 

Καστανιά 88 

Μεγαλόχαρη 92 

Μεσόπυργος 94 

Ραπτόπουλο 131 

Πηγές 153 

Σύνολο:  1.188 
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έχουν αφαιρεθεί οι βοσκότοποι, τα λιβάδια και οι γαίες σε αγρανάπαυση)). Ακόµη, και 

αν αφαιρεθούν από το σύνολο του πληθυσµού της περιοχής έρευνας οι 59 

εκµεταλλεύσεις (5%) µε µεγάλο µέγεθος (άνω των 50 στρεµµάτων), καλλιεργήσιµης 

γης, το µέσο µέγεθος της καλλιεργήσιµης έκτασης ανά εκµετάλλευση δεν 

διαφοροποιείται παρά µόνο κατ ελάχιστον (µείωση της τάξης : 1 ή 2 στρεµµάτων) 

δηλαδή ο µέσος όρος από 12 στρέµµατα µειώνεται σε 10-11 στρέµµατα. 

 

Η µέση συνολική έκταση (γεωργική γη) ανά εκµετάλλευση ανά τοπική κοινότητα 

κυµαίνεται από 14,7 έως 33,8 στρέµµατα. ∆ιακρίνουµε τρεις κατηγορίες οικισµών 

ανάλογα µε την µέση έκταση ανά εκµετάλλευση. Στην πρώτη κατηγορία οικισµών 

(µέση έκταση ανά εκµετάλλευση : 14,7 – 16 στρέµµατα) ανήκουν οι Πρασιά, Γρανίτσα, 

Κέδρα, Μηλιανά, Πηγές και Αργύρι. Στη δεύτερη κατηγορία οικισµών (µέση έκταση 

ανά εκµετάλλευση : µε 18 - 19 στρέµµατα) ανήκουν οι Λεπιανά, Ελάτη, Μεσόπυργος, 

Βραγκιανά. Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία οικισµών (µέση έκταση ανά 

εκµετάλλευση : 28 - 29 στρέµµατα) ανήκουν οι Λιθοχώρι, Καστανιά, Μεγαλόχαρη και 

Καταφύλλι. Αποµένουν το Νέο Αργύρι µε πολύ µεγάλη µέση έκταση (33,8 στρέµµατα 

ανά εκµετάλλευση) και το Ραπτόπουλο και Αστροχώρι µε µεσαία έκταση (23 

στρέµµατα ανά εκµετάλλευση). 
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Πίνακας 7-3.: Φυσιογνωµία της γεωργίας –κτηνοτροφίας ανά τοπική κοινότητα 

Τοπική 

Κοινότητα 

Συνολική 

γεωργική 

γη (στρ) 

Καλ/µενη 

Έκταση 

(στρ) 

Βοσκότοποι
91

 
Αριθµό

ς ζώων 

Αριθµός 

εκµ/σεων 

Μέση 

συνολική 

έκταση 

/εκµ. 

% καλ. 

έκτασης 

επί του 

συνόλου 

µ.ο. 

ζώων / 

εκµ. 

Αριθ. 

Ζώων 

/στρ 

βοσκ 

Ιδιόκτη

τοι 

Κοινοτι

κοί 

Σύνολο 

Γρανίτσα 3.000 975 0 2.000 2.000 1.913 62 15,7 32,5 30,9 0,96 

Κέδρα 1.000 599 0 0 0 2.712 39 15,4 59,9 69,5  

Λεπιανά 1.000 894 0 0 0 1.087 45 19,9 89,4 24,2  

Λιθοχώρι 1.000 670 0 0 0 1.050 23 29,1 67,0 45,7  

Νέο Αργύρι 4.000 1.958 10.000 1.000 11.000 2.765 58 33,8 49,0 47,7 0,25 

Πρασιά 1.000 778 10.000 1.000 11.000 2.961 53 14,7 77,8 55,9 0,27 

Ραπτόπουλο 4.000 3.079 7.000 4.000 11.000 4.525 131 23,5 77,0 34,5 0,41 

Αστροχώρι 2.000 1.195 0 1.000 1.000 2.418 50 23,9 59,8 48,4 2,42 

Ελάτη 2.000 1.345 0 2.000 2.000 2.739 71 18,9 67,3 38,6 1,37 

Καστανιά 4.000 2.585 0 1.000 1.000 1.848 88 29,4 64,6 21,0 1,85 

Μεγαλόχαρη 2.000 2.637 12.000 0 12.000 4.658 92 28,7 131,9 50,6 0,39 

Μεσόπυργος 2.000 1.813 3.000 1.000 4.000 5.034 94 19,3 90,7 53,6 1,26 

Μηλιανά 2.000 1.035 0 2.000 2.000 1.504 63 16,4 51,8 23,9 0,75 

Πηγές 5.000 2.403 0 2.000 2.000 6.736 153 15,7 48,1 44,0 3,37 

Αργύρι 1.000 721 4.000 0 4.000 1.056 45 16,0 72,1 23,5 0,26 

Βραγκιανά 2.000 1.533 0 9.000 9.000 3.194 79 19,4 76,7 40,4 0,35 

Καταφύλλι 2.000 1.243 5.000 0 5.000 2.512 42 29,6 62,2 59,8 0,50 

Σύνολο 

περιοχής 
38.000 25.463 51.000 26.000 77.000 48.712 1.188 21,4 67,0 41,0 0,63 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ 1997, ΕΛΣΤΑΤ 2001, ιδία επεξεργασία 

 

Παρόλο που υπάρχουν «δυναµικές»
92

 εκµεταλλεύσεις στην περιοχή έρευνας, η 

ανυπαρξία εκσυγχρονισµού στο τρόπο λειτουργίας τους επιβάλλει τη διατήρηση της 

«παραδοσιακής» τους οργάνωσης. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας των εκµεταλλεύσεων 

ενισχύεται από το µεγάλο αριθµό κτηνοτροφικών ή µικτών εκµεταλλεύσεων µε µικρό 

αριθµό εκτρεφόµενων ζώων ανά εκµετάλλευση (41 αιγοπρόβατα). 

 

7.2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδώ και πενήντα περίπου χρόνια µέχρι σήµερα, σε επίπεδο οικισµού και συνολικής 

περιοχής παρουσιάζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το µέγεθος, ως προς το 

σύστηµα λειτουργίας και ως προς το οικονοµικό µέγεθος των κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων. Εποµένως θεωρείται σκόπιµο να διερευνηθεί ο πληθυσµός αναφοράς 

βασιζόµενος σε δύο παράγοντες: στη συχνότητα και το βάρος των εκµεταλλεύσεων. Με 

αυτό τον τρόπο θα γίνει εµφανής η κατανοµή και η συγκέντρωση των εκµεταλλεύσεων 

                                                
91

 Από ΕΛΣΤΑΤ χρήσεις γης 
92

 Ο δυναµισµός των εκµεταλλεύσεων αυτών βασίζεται στο µεγάλο αριθµό εκτρεφόµενων 

ζώων και στη νεαρή ηλικία του αρχηγού εκµετάλλευσης. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 266

σε κατηγορίες και θα είναι εφικτή η περιγραφή και η ανάλυση της φυσιογνωµίας και 

της λειτουργίας του κτηνοτροφικού συστήµατος της περιοχής. Η κατηγοριοποίηση 

αυτή στοχεύει στη διερεύνηση αφ’ ενός των συγκεντρώσεων των εκµεταλλεύσεων και 

αφ’ ετέρου της ύπαρξης και λειτουργίας εκµεταλλεύσεων, που δεν ικανοποιούν τα όρια 

οικονοµικής βιωσιµότητας. 

Οι κατηγορίες που δηµιουργούνται είναι κατά το δυνατό οµοιογενείς. Οι παράγοντες 

στους οποίους βασίζεται αυτή η κατηγοριοποίηση αφορούν: 

� η µεν συχνότητα, στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων που εµφανίζουν τον ίδιο 

αριθµό ζώων, 

� το δε βάρος, στον όγκο (αριθµό) των εκµεταλλεύσεων ανά κατηγορία ως προς τον 

αριθµό των εκτρεφόµενων ζώων. 

 

Το βασικό κριτήριο διάκρισης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων αποτελεί το µέσο 

µέγεθος  οικονοµικής βιωσιµότητα τους το οποίο ανέρχεται στα 90 αιγοπρόβατα. Με 

βάση αυτό το κριτήριο δηµιουργήθηκαν δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

διαπιστώνεται (πίνακας 7-4.) σηµαντική συγκέντρωση εκµεταλλεύσεων (89,4%), που 

δεν ικανοποιούν τα όρια βιωσιµότητας, και πάρα πολύ σηµαντική συγκέντρωση 

αιγοπροβάτων (61,5%). Στη δε δεύτερη κατηγορία συγκεντρώνονται σε σχετικά 

ικανοποιητικό βαθµό (10,5%) οι πολύ µεγάλες εκµεταλλεύσεις (άνω των 90 

εκτρεφόµενων αιγοπροβάτων). 

 

Πίνακας 7-4.: Κατηγοριοποίηση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων µε βάση τη συχνότητα 

και το βάρος τους. 

Οµάδα 

Κατηγορίες µε βάση τον 

αριθµό των  ζώων ανά 

εκµετάλλευση 

Σύνολο 

ζώων 
 % 

Αριθµός 

εκµεταλλεύ

σεων 

% 

1
η
 0 0  0,0 83 7,5 

2
η
 1-14 1.574  3,3 154 14,0 

3
η
 15-30 8.561 8.561 18,2 397 36,0 

4
η
 31-50 7.726 7.726 16,4 192 17,4 

5
η
 51-90 11.109 11.109 23,6 160 14,5 

6
η
 91-114 3.466 

8.546 
7,4 34 3,1 

7
η
 115-150 4.971 10,5 38 3,4 

8
η
 151-197 2.752 

9.733 
5,8 16 1,5 

9
η
 200 + 6.981 14,8 28 2,5 

Σύνολο 47.249  100 1.102 100 

ΠΗΓΗ: ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, 1997 – ιδία 

Επεξεργασία 
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Παρατηρείται ότι στην περιοχή έρευνας υπάρχει και λειτουργεί µεγάλος όγκος 

εκµεταλλεύσεων, οι οποίες δεν θεωρούνται βιώσιµες από άποψη του µεγέθους τους 

σύµφωνα µε το υφιστάµενο µοντέλο ανάπτυξης. ∆εδοµένου του όγκου των 

εκµεταλλεύσεων που συγκεντρώνονται εκεί πραγµατοποιήθηκε µια πιο ευρεία 

κατηγοριοποίησή τους, ώστε να διαπιστώσουµε τις παραµέτρους (ηλικία αρχηγού 

εκµεταλλεύσεων, αριθµό εκτρεφόµενων ζώων, µέλη νοικοκυριού, δραστηριότητα 

αρχηγού και µελών του νοικοκυριού, αλληλεγγύη, κ.ά.) που χαρακτηρίζουν την 

λειτουργία αυτών των πολύ µικρών εκµεταλλεύσεων, οι οποίες είναι ανύπαρκτες για 

την πολιτική και το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης, αλλά διατηρούνται. 

Αξιοποιώντας εκ νέου τη µέθοδο Bertin οµαδοποιήθηκαν οι εκµεταλλεύσεις της 

περιοχής µε βάση (α) τον αριθµό των εκµεταλλεύσεων που διατηρούν περίπου τον ίδιο 

αριθµό ζώων, γεγονός που θεωρήθηκε ότι αποτελεί έναν ενδιαφέροντα οδηγό για τις 

στρατηγικές των νοικοκυριών, αλλά και (β) το συνολικό αριθµό ζώων της κάθε 

αναδυόµενης οµάδας (π.χ. στην οµάδα «15-30 ζώων» συγκεντρώνονται το 36% των 

εκµεταλλεύσεων και το 18,2% των ζώων). 

H επεξεργασία που πραγµατοποιήθηκε (συστηµατική οπτική διαδικασία ιεραρχικής 

ταξινόµησης) οµαδοποιεί τον πληθυσµό αναφοράς (1.102 εκµεταλλεύσεις µε 47.140 

εκτρεφόµενα αιγοπρόβατα (έτος 1997)) σε 136 συνολικά περιπτώσεις, οι οποίες 

διακρίνονται σε εννιά (9) κατηγορίες ανάλογα µε τη συγκέντρωση και το βάρος των 

ζώων ανά εκµετάλλευση. 

Πιο αναλυτικά διαπιστώνεται (πίνακας 7-4.) ότι στην περιοχή έρευνας α) κυριαρχούν 

αριθµητικά οι εκµεταλλεύσεις που ασκούν οικόσιτη αιγοπροβατοτροφία (έως 30 

ζώα) –δηλαδή 50% των εκµεταλλεύσεων εκτρέφουν το 21,5% των ζώων, έπονται β) οι 

«µικρο-µεσαίες» (αυτές που εκτρέφουν 30-90 ζώα), -δηλαδή 32% των 

εκµεταλλεύσεων εκτρέφουν το 40% των ζώων, ενώ τέλος γ) µόλις το 10% του 

συνόλου των εκµεταλλεύσεων εκτρέφουν το 38,5% των ζώων και το µέγεθος ανά 

µονάδα ξεπερνά τα 90 ζώα. 

Η παραπάνω οµαδοποίηση σκιαγραφεί τη φυσιογνωµία του τοπικού κτηνοτροφικού 

συστήµατος, αλλά δεν µπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη και δυναµική µικρών σε 

µέγεθος εκµεταλλεύσεων. Επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η εκτατική κτηνοτροφία στις 

ορεινές περιοχές βασίζεται σε ποικίλες ως προς το µέγεθος εκµεταλλεύσεις οι οποίες 

δεν απαντούν στο παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης, θέτοντας το ερώτηµα της 

διατήρησης αυτών και της λειτουργίας τους. 
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Για το λόγο αυτό εκτιµάται και τίθεται προς διερεύνηση η επίδραση επιπλέον 

παραγόντων (όπως η ηλικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, η δραστηριότητά του 

καθώς και αυτή των µελών του νοικοκυριού, η ύπαρξη ή όχι διαδοχής, καθώς και το 

πλήθος των µελών ενός νοικοκυριού) οι οποίοι είναι σε θέση να συµβάλλουν στη 

λεπτοµερή αποτύπωση της φυσιογνωµίας του τοπικού κτηνοτροφικού συστήµατος. Με 

την εξέταση των παραπάνω παραγόντων διερευνάται εποµένως, αν η ύπαρξη 

σηµαντικού όγκου µικρού µεγέθους εκµεταλλεύσεων βασίζεται σε διάφορες µορφές 

συνεργασίες (σε επίπεδο πρακτικών, αγοράς ζωοτροφών, πώλησης του γάλακτος, κ.ά.) 

που αναπτύσσονται µεταξύ των εκµεταλλεύσεων. 

Για να επιτευχθεί η προτεινόµενη διερεύνηση αξιοποιήθηκε στατιστικό πακέτο 

(λογισµικό: SPSS) για την ιεραρχική ταξινόµηση του πληθυσµού αναφοράς αφού 

κωδικοποιήθηκαν οι παραπάνω παράγοντες ως εξής: 

� µεταβλητή «δραστηριότητα αρχηγού»:  

κωδικός ερµηνεία 

1 κατ’ αποκλειστικότητα κτηνοτρόφος-γεωργός 

2 κτηνοτρόφος-γεωργός και συνταξιούχος 

3 κτηνοτρόφος-γεωργός µε δραστηριότητα και εκτός γεωργίας 

4 
κτηνοτρόφος-γεωργός και συνταξιούχος και µε δραστηριότητα και 

εκτός γεωργίας 

5 
κτηνοτρόφος-γεωργός µε πολύ λίγα ζώα (λιγότερα από 15) και άνω 

των 74 ετών 

 

� µεταβλητή «δραστηριότητα µελών νοικοκυριού»:  

κωδικός ερµηνεία 

1 κατ’αποκλειστικότητα κτηνοτρόφος-γεωργός 

2 κτηνοτρόφος-γεωργός και συνταξιούχος 

3 κτηνοτρόφος-γεωργός µε δραστηριότητα και εκτός γεωργίας 

4 
κτηνοτρόφος-γεωργός και συνταξιούχος και µε δραστηριότητα και 

εκτός γεωργίας 

5 κτηνοτρόφος-γεωργός µε πολύ λίγα ζώα (λιγότερα από 15) και άνω 

των 74 ετών 

 

� µεταβλητή «διάδοχης κατάστασης»:  

κωδικός ερµηνεία 

1 νοικοκυριό µε διαδοχή 

2 νοικοκυριό χωρίς διαδοχή 

3 νοικοκυριό µε δυνητική διαδοχή 
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 Για την κατανόηση του πίνακα 7-5. σηµειώνεται ότι στις στήλες (7), (8), (9) ανά οµάδα 

παρουσιάζεται ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων που συγκεντρώνονται σε κάθε κωδικό 

µεταβλητής, όπως παρουσιάζονται παραπάνω. 

 
Πίνακας 7-5.: Κατηγοριοποίηση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων µε βάση την ηλικία και τη 

δραστηριότητα του αρχηγού,  τη δραστηριότητα του νοικοκυριού και την διαδοχή 

Οµά

δα 

Αριθµ

ός 

ζώων 

Σύνολο 

ζώων 

Αριθµός 

εκµεταλλε

ύσεων 

Εύρος 

ηλικιών 

αρχηγού 

µ.ο. 

ηλικίας 

αρχηγού 

Κωδικοποίηση 

δραστηριότητας 

αρχηγού* 

Κωδικοποίηση 

δραστηριότητα

ς νοικοκυριού* 

Κωδικοποίηση 

διαδοχής* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1
η
 0 0 83 24-86 62 28: 1        2: 2 

14: 3        1: 4 

37: 5 

19: 1         4: 2 

15: 3         9: 4 

36: 5 

9: 1 

54 : 2 

20: 3 

2
η
 1-14 1.574 154 26-95 68 25: 1        7: 2 

19: 3        3: 4 

100 : 5 

12: 1       11: 2 

16: 3       16: 4 

99 : 5 

13: 1 

122: 2 

19: 3 

3
η
 15-30 8.561 397 27-92 62 122: 1   166: 2 

68: 3     11: 4 

30: 5 

43: 1     198: 2 

46: 3       82: 4 

28 : 5 

68: 1 

249: 2 

80: 3 

4
η
 31-50 7.726 192 27-86 56 87: 1   59: 2 

39: 3    5 : 4 

2: 5 

31: 1     102: 2 

20: 3       37: 4 

2: 5 

43: 1 

85: 2 

64: 3 

5
η
 51-90 11.109 160 25-83 53 90: 1   35: 2 

33: 3     2: 4 

0: 5 

26: 1    84: 2 

21: 3    29: 4 

0: 5 

60: 1 

35: 2 

65: 3 

6
η
 91-

114 

3.575 34 29-70 49 19: 1   7: 2 

8: 3   0: 4 

0: 5 

6: 1     16: 2 

4: 3       8: 4 

0 : 5 

10: 1 

8: 2 

16: 3 

7
η
 115-

150 

4.971 38 28-70 47 30: 1   3: 2 

5: 3   0: 4 

0: 5 

10: 1     20: 2 

4: 3       4: 4 

0: 5 

7: 1 

6: 2 

25: 3 

8
η
 151-

197 

2.752 16 30-77 51 13: 1   2: 2 

1: 3   0: 4 

0: 5 

5: 1      9: 2 

1: 3      1: 4 

0: 5 

8: 1 

0: 2 

8: 3 

9
η
 200 + 6.981 28 34-74 49 20: 1   4: 2 

4: 3   0: 4 

0: 5 

6: 1     16: 2 

2: 3       4: 4 

0: 5 

11: 1 

4: 2 

13: 3 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 
* Πχ. στη µεταβλητή «δραστηριότητα αρχηγού» (στήλη 7) το 28: 1 σηµαίνει ότι 28 εκµεταλλεύσεις που 

ανήκουν σε αυτή την οµάδα έχουν αρχηγό εκµετάλλευσης κατ’ αποκλειστικότητα κτηνοτρόφος -

γεωργός – κωδικός 1. 

 

Η αξιοποίηση των επιπλέον µεταβλητών συνέβαλε στις ακόλουθες διαπιστώσεις ανά 

µεταβλητή: 

Καταρχήν παρατηρείται ότι η µεταβλητή «ηλικία αρχηγών» δεν επηρεάζει την 

διάκριση του πληθυσµού σε κατηγορίες, διότι σε όλες τις οµάδες ανεξαιρέτως οι 
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αρχηγοί είναι διαφόρων ηλικιών (νέοι σε ηλικία αρχηγοί έως και ηλικιωµένοι καθώς 

και συνταξιούχοι (άτοµα της τέταρτης ηλικίας)). Παρ’όλα αυτά διαπιστώνεται ότι : 

� οι τέσσερις πρώτες οµάδες οι οποίες αφορούν µικρού µεγέθους κοπάδια (από 0 έως 

50 ζώα) παρουσιάζουν αρχηγό ηλικίας µε µέσο όρο µεγαλύτερου του 55 ετών,  

� οι τέσσερις τελευταίες οµάδες που αφορούν µεγάλα σε µέγεθος κοπάδια (µε άνω των 

90 ζώων) έχουν αρχηγό µε µο ηλικίας µικρότερο των 51 ετών 

� τέλος τα µεσαία-µεγάλα κοπάδια τα οποία εκτρέφουν από 50 έως 90 ζώα διαθέτουν 

αρχηγό εκµετάλλευσης µε µο ηλικίας ίσο µε 53 ετών. 

Εποµένως, οι νέοι σε ηλικία αγρότες κυριαρχούν ως αρχηγοί εκµετάλλευσης σε 

εκµεταλλεύσεις µε πλέον των 90 ζώων, ενώ οι ηλικιωµένοι σε «οικόσιτες», γεγονός το 

οποίο φαίνεται λογικό. 

Όσον αφορά τη µεταβλητή «δραστηριότητα του αρχηγού» παρατηρείται ότι είναι 

σηµαντικός ο αριθµός (19,3%) των αρχηγών, που δραστηριοποιούνται και εκτός 

γεωργίας, είτε σε άτυπη µορφή (µεροκάµατα) είτε σε τυπική (καφενείο). Η µεταβλητή 

αυτή από µόνη της δεν προσδίδει κάποια ιδιαιτερότητα στο κτηνοτροφικό σύστηµα της 

περιοχής έρευνας. Σε όλες τις οµάδες υπάρχουν αρχηγοί, οι οποίοι εκτός της αγροτικής 

δραστηριότητάς τους είτε είναι συνταξιούχοι είτε ασκούν και εξωαγροτική 

δραστηριότητα. 

Παρατηρείται ότι η συσχέτιση (µε βάση τη στατιστική επεξεργασία της βάσης 

δεδοµένων της περιοχής έρευνας) της µεταβλητής «δραστηριότητα του αρχηγού» µε 

την µεταβλητή «ηλικία αρχηγού» δεν δίνει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσµα σε αυτό το 

επίπεδο, δεδοµένου ότι σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν και νεαροί και ηλικιωµένοι 

που ασκούν και εξωαγροτική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η 

επιλογή της πολυδραστηριότητας δεν συνδέεται στενά µε την ηλικία του αρχηγού.  

 

Μεταβλητή «δραστηριότητα νοικοκυριού». Ένα σηµείο πολύ ενδιαφέρον που 

παρατηρείται είναι ότι σε όλες τις οµάδες εµφανίζονται µε µικρό ποσοστό νοικοκυριά 

τα οποία δραστηριοποιούνται κατά αποκλειστικότητα στον αγροτικό τοµέα (γεωργία-

κτηνοτροφία), αλλά και αυτά που παράλληλα διατηρούν µια δεύτερη απασχόληση 

εκτός του αγροτικού τοµέα. Αντίθετα παρουσιάζουν υψηλή συµµετοχή τα νοικοκυριά, 

στα οποία ένα µέλος (αρχηγό ή και µέλος) ή περισσότερα εκτός των άλλων 

δραστηριοτήτων είναι και συνταξιούχοι. 
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Όσον αφορά την µεταβλητή «διαδοχή» είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι είναι 

αρκετά τα νοικοκυριά, τα οποία δεν εµφανίζουν διαδοχή και αυτά συγκεντρώνονται 

στις πρώτες οµάδες (µικρές εκµεταλλεύσεις µε ηλικιωµένους αρχηγούς). Συνολικά το 

52% των εκµεταλλεύσεων δεν παρουσιάζουν διαδοχή είτε πρόκειται για µονοµελή είτε 

για διµελή νοικοκυριά, των οποίων τα παιδιά έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και κατ’ 

επέκταση το αγροτικό επάγγελµα. Μόνο το 20% των εκµεταλλεύσεων εµφανίζει 

διαδοχή. Αντίθετα το 28% των εκµεταλλεύσεων εµφανίζει δυνητική διαδοχή, και 

αφορά είτε τις εκµεταλλεύσεις που έχουν πολύ µικρά παιδιά (αβέβαιη διαδοχή) είτε τις 

εκµεταλλεύσεις, των οποίων ο αρχηγός είναι έως 45 ετών, συνήθως ανύπαντρος, αλλά 

έχει τη πιθανότητα να παντρευτεί και να αποκτήσει διάδοχο. 

 

Μεταβλητή «αριθµός µελών». Παρατηρείται µια πληθώρα διαφόρων τύπων 

νοικοκυριού ως προς τον αριθµό των µελών τους, µε βάση τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν µε επιτόπια έρευνα. Η συµπεριφορά και η στρατηγική που αναπτύσσει 

ένα νοικοκυριό εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από τον αριθµό των µελών του και 

κατ’ επέκταση από την ηλικία τους και τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν.  

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρουσιάζονται οι τύποι νοικοκυριών ανά κατηγορία µελών 

(νοικοκυριά µονοµελή, διµελή κτλ). Η ανάλυση που επιχειρείται αποσκοπεί µέσω της 

συσχέτισης του συνόλου των παραπάνω µεταβλητών να συλλεχθούν πιο λεπτοµερείς 

πληροφορίες, όσον αφορά τη συµπεριφορά των νοικοκυριών σε σχέση µε την 

απασχόληση των µελών τους.  

 

7.2.2.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ …. 

  …………… από το σύνολο των µεταβλητών που τέθηκαν σε επεξεργασία για να 

διαπιστωθεί η συµβολή τους στη διαµόρφωση του κτηνοτροφικού συστήµατος της 

περιοχής διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο βάρος διαθέτουν οι µεταβλητές: 

� ηλικία αρχηγού εκµετάλλευσης, 

� µέγεθος νοικοκυριού ως προς τα µέλη του, 

� µέγεθος εκµετάλλευσης ως προς τον αριθµό των εκτρεφόµενων ζώων, 

� διάδοχη κατάσταση. 

 

Καταρχήν παρατηρείται η κυριαρχία των µονοµελών και διµελών νοικοκυριών σε όλες 

τις οµάδες του κτηνοτροφικού συστήµατος µε σηµαντική ένταση στις οµάδες µικρού 
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µεγέθους εκµετάλλευσης. Η κυριαρχία αυτή αποτελεί αποτέλεσµα της αγροτικής 

εξόδου, της µη ανανέωσης και της γήρανσης του πληθυσµού. Εξηγείται επίσης από τις 

δυσκολίες, που συναντούν οι νέοι κτηνοτρόφοι για να παντρευτούν, γεγονός που 

βεβαιώνεται από το µεγάλο σχετικά αριθµό ανύπαντρων ανδρών και καθιστά την 

επισφαλή τη διαδοχή των εκµεταλλεύσεων. 

Τα µονοµελή και διµελή νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν το 55,6% του συνόλου των 

νοικοκυριών. Από αυτά µόνο το 6,5% αφορά είτε νέους σε ηλικία αρχηγούς 

ανύπανδρους είτε νεαρά σε ηλικία ζευγάρια και τα οποία µπορεί στο µέλλον να 

εξασφαλίσουν διαδοχή. Επιπλέον παρατηρείται µια συσχέτιση του νεαρού της ηλικίας 

των αρχηγών εκµεταλλεύσεων µε το µειωµένο αριθµό µελών του νοικοκυριού και το 

µέγεθος του κοπαδιού. Αυτές οι περιπτώσεις ακριβώς λόγω του νεαρού της ηλικίας των 

αρχηγών εκµετάλλευσης διατηρούν τις δυνατότητες δυνητικής διαδοχής. 

Η παραγωγική και κοινωνική δοµή του κτηνοτροφικού συστήµατος είναι πυραµοειδής 

και διαµορφώνεται ως εξής: στη βάση βρίσκονται τα νοικοκυριά µε κοπάδι µικρού 

µεγέθους, τα οποία αντιστοιχούν σε 57,5% του συνολικού πληθυσµού τους και σε αυτό 

κυριαρχούν οι ηλικιωµένοι (55,4%) και οι δίχως διάδοχη κατάσταση εκµεταλλεύσεις 

(67%). Ανεβαίνοντας στην πυραµίδα του παραγωγικού συστήµατος διαπιστώνεται 

συγκέντρωση των µεγάλου µεγέθους κοπαδιών, τα οποία ανέρχονται στο 7,4% των 

κοπαδιών και στα οποία κυριαρχούν οι νέοι σε ηλικία (89%) αρχηγοί µε διάδοχη 

(34,3%) ή δυνητικά διάδοχη (56,2%) κατάσταση.  

 

7.2.3. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η λειτουργία του τοπικού κτηνοτροφικού συστήµατος στηρίζεται στην αξιοποίηση των 

ιδιωτικών και δηµόσιων βοσκοτόπων καθώς και της δασικής έκτασης της περιοχής 

έρευνας. Με βάση τις µαρτυρίες των κατοίκων, των κτηνοτρόφων και των τοπικών 

αρχών της περιοχής έρευνας κατά την επιτόπια έρευνα παρουσιάζεται στη συνέχεια η 

κατάσταση και ο τρόπος διαχείρισης των φυσικών αυτών πόρων µε στόχο τη 

διαπίστωση του βαθµού αξιοποίησής τους, των προβληµάτων –συγκρούσεων που 

προκύπτουν από τη χρήση τους, αλλά και τη συµβολή τους στο ζήτηµα της αειφορίας 

του τοπικού παραγωγικού συστήµατος, καθώς και τους φορείς που εµπλέκονται στην 

αξιοποίησή τους. 
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7.2.3.1. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ : ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  

Οι βοσκότοποι στην περιοχή έρευνας, αλλά και γενικότερα στη χώρα αποτελούν ένα 

βασικό πόρο στην οργάνωση της εκτατικής µορφής κτηνοτροφίας. Η ορθολογική 

σύνδεση αυτών και του εκτρεφόµενου ζωικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε τους Γούσιο ∆. 

(1989) και Sivignon M. (1992), συµβάλλει στην αποτελεσµατική απόδοση των 

κτηνοτροφικών µονάδων και στη µείωση του κόστους τους παραγωγής. Η µη 

ορθολογική αξιοποίηση των βοσκοτόπων συνοδευόµενη από τη στασιµότητα ή και την 

ανάπτυξη του ζωικού πληθυσµού συµβάλλει στην ανάγκη αναζήτησης όλο και 

αυξανόµενης ποσότητας των απαραίτητων παραγόµενων ζωοτροφών (σπόρια και 

σανό), δηµιουργώντας εξαρτήσεις των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων της περιοχής 

έρευνας µε άλλες περιοχές παραγωγής ζωοτροφών και άρα οικονοµικές εκροές. Το 

ανάγλυφο της περιοχής, οι κλιµατολογικές συνθήκες και η περιορισµένη έκταση 

γεωργικής γης της περιοχής έρευνας, καθώς και ο χαµηλός βαθµός εκσυγχρονισµός των 

εκµεταλλεύσεων συνεπικουρούν στην παραπάνω εξάρτηση. 

Στο σύνολο των ορεινών περιοχών, αλλά και ειδικότερα στην περιοχή έρευνας, οι 

εκτάσεις που διατίθενται για τη βόσκηση ζώων αφορούσαν και αφορούν γαίες είτε 

χαµηλής παραγωγικότητας είτε ευρισκόµενες σε υψόµετρο απαγορευτικό για 

καλλιέργεια και µακριά από τον οικισµό. Οι κτηνοτρόφοι ρύθµιζαν και ρυθµίζουν 

εµπειρικά το χρόνο εισόδου και εξόδου καθώς και τη διάρκεια της βόσκησης στη 

διάρκεια του έτους σύµφωνα µε την διαθέσιµη βοσκοϊκανότητα. Η ύπαρξη βοσκήσιµης 

έκτασης και το µέγεθός της αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα σε παλιότερες εποχές 

για την άσκηση της κτηνοτροφίας. Σήµερα ο παράγοντας αυτός είναι επίσης 

σηµαντικός στην άσκηση της εκτατικής κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα της βιολογικής 

κτηνοτροφίας, αλλά η άσκηση της κτηνοτροφίας εξαρτάται πλέον και από τις 

παραγόµενες ζωοτροφές, που στην περιοχή έρευνας εισάγονται από άλλες περιοχές, 

όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Στην περιοχή έρευνας δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες και έρευνες, όσον αφορά τη 

βοσκοικανότητα και τη βοσκοφόρτωση των βοσκήσιµων εκτάσεών της. Από µαρτυρίες 

των κτηνοτρόφων προκύπτει ότι οι βοσκήσιµες εκτάσεις θεωρούνται υποβαθµισµένες, 

διότι δεν έχουν πραγµατοποιηθεί παρεµβάσεις βελτίωσής τους (µε σπορά, κ.ά.) και 

διότι είτε υπερχησιµοποιούνται είτε δεν χρησιµοποιούνται καθόλου. 

Η συνολική βοσκήσιµη έκταση στην περιοχή έρευνας σύµφωνα µε τον πίνακα 7-6., 

είναι σηµαντική και σε συνδυασµό µε τα ισχύοντα στην εκτατική κτηνοτροφία 
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συµβάλλει στο να διαπιστωθεί µια πρώτη εκτίµηση για την βοσκοφόρτωσή της. Με 

δεδοµένο λοιπόν ότι για την εκτατική κτηνοτροφία ισχύει ότι σε επίπεδο έτους, ένα (1) 

ζώο έχει ανάγκη για τη διατροφή του 4-5 στρέµµατα ξηρικής βοσκήσιµης έκτασης, 

σύµφωνα µε τον πίνακα 7-6., σε όλες τις κοινότητες υπολείπεται η αναγκαία βοσκήσιµη 

έκταση. Η πρώτη αυτή εκτίµηση οφείλει βέβαια να συνοδευτεί µε µελέτη 

βοσκοικανότητας από ειδικούς λιβαδοπόνους, καθώς και ακριβή αποτύπωση των 

βοσκήσιµων χώρων που αξιοποιούνται, για να είναι σε θέση κάποιος να εκφράσει 

άποψη για τη βοσκοφόρτωση της βοσκήσιµης έκτασης. 

Πίνακας 7-6.: Βοσκήσιµες εκτάσεις ανά τοπική κοινότητα 

ΟΤΑ 
Αρ. 

εκµ 

Αρ. 

ζώων 

Σύνολο 

βοσκήσιµης 

έκτασης στην 

εκµετάλλευση 

Βοσκότοποι 

(δηµόσιοι) 

Συνολική 

έκταση 

βοσκοτόπων 

Αναγκαία 

ξηρική 

βοσκήσιµη 

έκταση 

(1) (2) (3) (4)*** (5) (6) = (4)+(5) (7)=(3) Χ 5** 

Γρανίτσα 51 1.510 633 2.000 2.633 7.550 

Κέδρα    * 38 2.681 519 0 519 13.405 

Λεπιανά  * 38 841 683 0 683 4.205 

Λιθοχώρι  * 23 1.050 558 0 558 5.250 

Νέο Αργύρι 49 2.414 1.260 11.000 12.260 12.070 

Πρασιά 43 2.737 518 11.000 11.518 13.685 

Ραπτόπουλο 127 4.521 2.142 11.000 13.142 22.605 

Αστροχώρι 41 2.104 891 1.000 1.891 10.520 

Ελάτη 62 2.162 724 2.000 2.724 10.810 

Καστανιά 77 1.588 1.524 1.000 2.524 7.940 

Μεγαλόχαρη 85 4.418 1.971 12.000 13.971 22.090 

Μεσόπυργος 80 5.354 1.410 4.000 5.410 26.770 

Μηλιανά 49 1.345 734 2.000 2.734 6.725 

Πηγές 133 5.499 2.014 2.000 4.014 27.495 

Αργύρι 43 1.000 558 4.000 4.558 5.000 

Βραγκιανά 70 2.872 1.278 9.000 10.278 14.360 

Καταφύλλι 38 2.322 1.087 5.000 6.087 11.610 

Σύνολο 

περιοχής 
1.047 44.418 18.504 77.000 95.504 222.090 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 2001, Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες 

έρευνες (2002-2005) – ιδία επεξεργασία 

* Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι κοινότητες Κέδρα, Λεπιανά και Λιθοχώρι δεν έχουν 

βοσκοτόπους στις χρήσεις γης. Από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι οι κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις αυτών των χωριών βόσκουν τα ζώα τους δε εκτάσεις εκτός των χωριών που 

γειτνιάζουν και είναι προσεγγίσιµες. 

** όπου 5 εννοείται τα 5 στρέµµατα ξηρικού φυσικού βοσκοτόπου που έχει ανάγκη 1 ζώο για 

να διατραφεί, σύµφωνα µε τον κανονισµό της εκτατικής κτηνοτορφίας 

*** αφορά έκταση της ΧΓΕ που καλλιεργείται για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών είτε ως 

γρασίδια για βόσκηση των ζώων. 

 

Τέλος οι βοσκότοποι ανεξαρτήτως µεγέθους, περιβάλλονται από δασικές περιοχές 

κυρίως χαµηλής βλάστησης (πουρνάρια), η οποία διατίθεται επίσης για βόσκηση, αλλά 
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και παρέχει καύσιµη ύλη για το κάθε νοικοκυριό (Thiery Rebour, 2000). Αρκετές φορές 

αυτή η γειτνίαση συµβάλλει στη δηµιουργία συγκρούσεων µε τις αρµόδιες αρχές 

(δασική υπηρεσία) λόγω της ανυπακουής των κτηνοτρόφων στις απαγορεύσεις των 

Υπηρεσιών. 

 

� Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ -απογραφή 2001 το σύνολο των εκτάσεων των 

βοσκοτόπων ανέρχεται σε 77 χιλιάδες στρέµµατα. Στις ΤΚ Κέδρων, Λεπιανών και 

Λιθοχωρίου δεν καταγράφονται βοσκότοποι σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, οι κάτοικοι 

ενοικιάζουν βοσκοτόπους σε γειτονικές κοινότητες, για να βοσκήσουν τα ζώα τους και 

αξιοποιούν σηµαντική γεωργική γη (γρασίδια).  

Η δηµογραφική µεταβολή της κοινωνίας µιας ορεινής περιοχής συµβάλλει στην αλλαγή 

των βασκήσιµων εκτάσεων που αξιοποιούνται. Υπάρχει µια χωρική διαφοροποίηση ως 

προς τη αξιοποίηση των βοσκήσιµων εκτάσεων, οι µεν ηλικιωµένοι συνεχίζοντας να 

ασχολούνται µε την κτηνοτροφία, αλλά µε µικρότερου µεγέθους κοπάδι αξιοποιούν 

βοσκήσιµες εκτάσεις (ιδιωτικές ή δηµόσιες), που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από 

τον οικισµό, ενώ οι νεώτεροι αξιοποιούν τις βοσκήσιµες εκτάσεις σε µεγαλύτερα 

υψόµετρα. Η συγκέντρωση σηµαντικού αριθµού εκτρεφόµενων ζώων οδηγεί συχνά σε 

υπερβόσκηση, καθώς και στην ποιοτική υποβάθµιση των βοσκήσιµων εκτάσεων. 

Με βάση την προέρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε οκτώ ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

της περιοχής έρευνας µε σκοπό τον προσδιορισµό τάσεων στην περιοχή, διαπιστώθηκε 

ότι : 

α. οι βοσκότοποι που χρησιµοποιούνται από τα µεγάλου µεγέθους κοπάδια είναι οι 

πλέον παραγωγικοί –αποδοτικοί, βρίσκονται σε υψόµετρο άνω των 1.500 µ και 

απέχουν πάνω από πέντε χιλιόµετρα από τον κάθε οικισµό. Στους χώρους αυτούς 

έχουν υλοποιηθεί παρεµβάσεις από ∆ασικές Υπηρεσίες, 

β. οι βοσκότοποι χαµηλής παραγωγικότητας ή τµήµατα δασικής έκτασης συνιστούν τις 

βοσκήσιµες εκτάσεις για εκµεταλλεύσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους και 

εκµεταλλεύσεις µε ηλικιωµένο αρχηγό και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση στον 

οικισµό ή τον περιβάλλον. 

Εκτός των βοσκοτόπων και σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΜΑΑΕ (1997), στην περιοχή 

έρευνας 18,5 χιλιάδες στρέµµατα γεωργικής γης καλλιεργούνται µε γρασίδια οπότε και 

συνιστούν βοσκήσιµες εκτάσεις σε επίπεδο εκµετάλλευσης (καλλιεργούµενη έκταση 
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για παραγωγή ζωοτροφών καθώς λιβάδια και γρασίδια), αντιστοιχούν δε στο 76% της 

συνολικής καλλιεργούµενης γης της περιοχής. 

 

� Κατανοµή βοσκοτόπων ανά οικογένεια 

Στην περιοχή έρευνας δεν συναντάµε και µάλλον δεν θα πρέπει να υπήρξε, από ότι 

υποστηρίχθηκε από τους παραγωγούς, ποτέ κοινοτική εκµετάλλευση (τσελιγκάτο) κάτω 

από την καθοδήγηση τσέλιγκα. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Sivignon (1992)  στο έργο 

του για τη Θεσσαλία. Αυτή η µορφή οργάνωσης των κτηνοτρόφων σύµφωνα µε 

µαρτυρίες είχε αναπτυχθεί στα βόρεια της περιοχής που εξετάζουµε. Επίσης από 

µαρτυρίες παραγωγών δεν έγινε ποτέ κατανοµή των βοσκοτόπων µιας κοινότητας σε 

οικογένειες, φαινόµενο συχνό σε περιοχές, όπου επικρατούσε ο θεσµός του 

τσελιγκάτου. Ο βοσκότοπος ήταν πάντα κοινός για όλους.  

 

� Σύστηµα διαχείρισης βοσκοτόπων 

Σύµφωνα µε µαρτυρίες παραγωγών δεν υπήρξε ποτέ οργανωµένο σύστηµα διαχείρισης 

των βοσκότοπων. Η είσοδος των ζώων στο βοσκότοπο (κοινοτικό, δηµόσιο, 

διακατεχόµενο, ιδιωτικό) γίνεται µέσα Μαΐου και η αναχώρηση από εκεί τέλη 

Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα τα ζώα παραµένουν σταβλισµένα, (εκτός 

των δυτικών τοπικών κοινοτήτων της ∆.Ε. Τετραφυλλίας, όπου είναι συνεχώς 

σταυλισµένα), δεδοµένου ότι οι καιρικές συνθήκες καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη 

βόσκηση. Η βόσκηση διεξάγεται ανάλογα και µε τις καιρικές συνθήκες σε εκτάσεις α) 

ιδιόκτητες µε γρασίδια ή και β) δηµόσιες-κοινοτικές κοντά στον οικισµό. Η επιλογή του 

χώρου βόσκησης εξαρτάται από το µέγεθος του κοπαδιού και από την ηλικία του 

αρχηγού. Τα µεγάλα κοπάδια βόσκουν στους µακρινούς βοσκοτόπους, ενώ τα µικρά 

κοπάδια ή ακόµη και τα µεσαίου µεγέθους µε ηλικιωµένο αρχηγό βόσκουν σε χώρους 

κοντά στην οικία του νοικοκυριού. 

Για τη χρήση των βοσκοτόπων που διαχειρίζεται ο δήµος, οι παραγωγοί δίδουν αντίτιµο 

βόσκησης (φόρος βόσκησης) για τα εκτρεφόµενα ζώα. Μια εκµετάλλευση που εκτρέφει 

έως 10 ζώα δεν πληρώνει φόρο βόσκησης. Αυτή η πρακτική βοηθά τις πολύ µικρές 

εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εκτρέφουν στην πραγµατικότητα αυτά τα ζώα για να 

καλύψουν τις ανάγκες ιδιοκατανάλωσης του νοικοκυριού τους. 
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� Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βοσκότοποι 

Όσον αφορά το ζήτηµα των βοσκότοπων παρουσιάζονται σε όλη την περιοχή έρευνας 

τα εξής προβλήµατα: 

� υποβάθµιση της ποιότητας των βοσκοτόπων εξαιτίας της : 

α. συνεχής χρήσης και συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού εκτρεφόµενου ζώων και  

β. εγκατάλειψής τους και πρόκλησης διαβρώσεων, οι οποίες εντείνονται λόγω της 

µεταβολής των καιρικών συνθηκών, 

� συγκρούσεις µικρής έκτασης µεταξύ των παραγωγών και του ∆ασαρχείου. Οι 

συγκρούσεις είναι µικρής έντασης, διότι το ∆ασαρχείο διενεργεί «ελαστικούς» 

ελέγχους και παρεµβαίνει µόνο κατόπιν καταγγελιών. 

Η ανελαστικότητα του ελληνικού θεσµικού πλαισίου (δασική νοµοθεσία) περιορίζει 

την άσκηση κτηνοτροφικής δραστηριότητας στους δασικούς βοσκότοπους και 

φυσικά δεν επιτρέπει την εγκατάσταση µόνιµων σταβλικών εγκαταστάσεων, µε 

αποτέλεσµα αυτό να έχει επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης τόσο των 

κτηνοτρόφων όσο και των ζώων τους και άρα στις αποδόσεις των ζώων. Επιτρέπει 

µόνο την υλοποίηση ορισµένων σηµειακών παρεµβάσεων (ποτίστρας, διάνοιξης 

δασικού οδικού δικτύου, κ.ά.) τα οποία αποφασίζονται και υλοποιούνται από το 

∆ασαρχείο στους δασικούς βοσκοτόπους κατόπιν διαχειριστικών µελετών. 

Σε αρκετές τοπικές κοινότητες το σύνολο των κοινοτικών και ιδιωτικών 

βοσκοτόπων είτε δεν επαρκούν είτε δεν έχουν βελτιωθεί µε κατάλληλες 

παρεµβάσεις, ώστε να αναβαθµιστεί η βοσκοϊκανότητά τους, µε αποτέλεσµα να 

είναι εµφανές το πρόβληµα της στενότητας του χώρου βόσκησης. Το πρόβληµα 

αυτό εντείνεται από τη µη ορθολογιστική διαχείριση –χρήση της βοσκήσιµης γης. 

Η έρευνα έφερε στην επιφάνεια τη διαφορά απόψεων, που υπάρχει µεταξύ των 

παραγωγών ως προς την ποιότητα των βοσκοτόπων. Οι απόψεις αυτές 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία ως εξής : 

� οι ηλικιωµένοι παραγωγοί υποστήριξαν ότι η ποιότητα του βοσκότοπου, όσον 

αφορά το χορτάρι του, είναι σχετικά καλή, αντίθετα  

� οι νεώτεροι σε ηλικία παραγωγοί υποστήριξαν ότι υπάρχει πρόβληµα λόγω της 

συνεχούς χρήσης τους, «το χορτάρι είναι λιγότερο και χαµηλότερης ποιότητας».  

Οι νέοι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι προσπαθούν να καθυστερούν σε ορισµένες 

περιπτώσεις την «είσοδό τους» σε βοσκότοπο προσπαθώντας να επιτρέψουν τη 

βελτίωσή του. Και οι δύο οµάδες απαντήσεων συνδέουν την υποβάθµιση της 
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ποιότητας των βοσκοτόπων µε την αλλαγή των καιρικών συνθηκών. Η σύνδεση της 

διαφοράς των απόψεων µε την ηλικία εξηγείται επίσης από το γεγονός, ότι, όπως 

προαναφέραµε, οι νεότεροι αρχηγοί αναζητούν ποιοτικούς βοσκοτόπους σε πιο 

µακρινές αποστάσεις σε αντίθεση µε τους πιο ηλικιωµένους, οι οποίοι περιορίζονται 

στους όµορους µε τον οικισµό βοσκότοπους. Αλλά επίσης από το γεγονός, ότι οι 

νεώτεροι σε ηλικία κτηνοτρόφοι στοχεύουν περισσότερο στην αύξηση της 

γαλακτοπαραγωγής του κοπαδιού τους. 

 

� Αντιµετώπιση των προβληµάτων στο ζήτηµα των βοσκοτόπων 

Παρόλο που σηµαντικό τµήµα των κτηνοτρόφων υποστηρίζει ότι υπάρχει πρόβληµα ως 

προς την ποιότητα του βοσκοτόπου, δεν έχουν κάνει οι ίδιοι καµµιά προσπάθεια για να 

το αντιµετωπίσουν. Σύµφωνα µε τους παραγωγούς το πρόβληµα της ποιότητας του 

βοσκοτόπου έπρεπε να είχε αντιµετωπιστεί από το Κράτος. ∆εν πιστεύουν ότι είναι 

δική τους ευθύνη ή ότι οι ίδιοι µπορούν και οφείλουν να ενεργοποιηθούν για το 

συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Η βελτίωση των βοσκοτόπων, όπου έχει πραγµατοποιηθεί, είναι αποτέλεσµα δράσεων 

του ∆ασαρχείου. Αλλά ακόµη και αυτές οι ενέργειες περιορίζονται σε διάνοιξη δρόµων 

(που είναι σηµαντική ως παρέµβαση) και κατασκευή ποτιστρών, καταφυγίων και 

στεγάστρων για τους κτηνοτρόφους και στεγάστρων για τα ζώα. Σε όλους τους 

παραγωγούς έχει διαµορφωθεί η άποψη ότι βελτίωση βοσκοτόπων σηµαίνει κατασκευή 

υποδοµών και όχι η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των βοσκοτόπων. 

Μόνο µια φορά έχει γίνει αερολίπανση στα Κέδρα και στη Μεγαλόχαρη, δράση η οποία 

κατά τους παραγωγούς δεν µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των 

βοσκοτόπων. Παράλληλα δεν µπορούν να αντιληφθούν τη δική τους ενεργή συµµετοχή 

σ’ αυτή τη διαδικασία µέσω της ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών (σποράς, 

αλλαγής των συνηθειών και χρόνων βόσκησης, κ.ά.). Η µακροχρόνια εφαρµογή του 

µοντέλου ανάπτυξης από την Πολιτεία, το οποίο βασιζόταν στη δηµιουργία υποδοµών 

και την ενθάρρυνση της ατοµικότητας, κάνει εµφανή τα αποτελέσµατά της πλέον στο 

ζήτηµα της διαχείρισης κοινών αγαθών, όπως αυτό της βοσκήσιµης έκτασης, και στην 

αντίληψη της συµµετοχικότητας. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 279

 

Η εκτροφή των ζώων στην περιοχή έρευνας θα µπορούσε σε παλιότερη εποχή να 

χαρακτηριστεί ως ελευθέρας βοσκής, δεδοµένου ότι η εποχή εισόδου στους 

βοσκοτόπους συνέπιπτε µε την εποχή του τέλους της γαλακτοπαραγωγής, οπότε δεν 

ήταν απαραίτητη η φύλαξή τους, και η µη ύπαρξη λύκων και αρκούδων δεν καθιστούσε 

απαραίτητη την επίβλεψη της βόσκησής τους. Τα τελευταία έτη η εµφάνιση λύκου
93

 

στην περιοχή επιβάλλει πλέον την παρουσία βοσκού καθ’ όλη την περίοδο βόσκησης 

των ζώων (Μάϊος έως Οκτώβριος) µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι ώρες που 

διατίθενται στη βόσκηση. 

 

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αυτή είναι η νοτιότερη περιοχή της Πίνδου όπου ζει ο 

γκρίζος λύκος, ο αυτόχθονας σύµφωνα µε τον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ» (µΚΟ που ασχολείται µε 

τη προστασία άγριων ζώων, όπως ο λύκος και η αρκούδα), ο οποίος εκτός των άλλων 

τελεί και υπό εξαφάνιση. Ωστόσο, επειδή στα βόρεια της περιοχής έρευνας τα έργα για 

την εκτροπή του Αχελώου, τα οποία όπως υποστηρίζει µέλος της περιβαλλοντικής 

οργάνωσης «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» εκτός ότι έχουν προκαλέσει πολλά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα, διέκοψαν και τον ρου της πορείας του λύκου, θεωρείται απίθανη η εκδοχή 

να είναι λύκος το ζώο, που προκαλεί καταστροφές στα κοπάδια και επιβάλει στους 

κτηνοτρόφους την παρουσία τους κατά την περίοδο βόσκησης. 

 

Αναλυτικά η έρευνα µας έδωσε τα παρακάτω στοιχεία –πληροφορίες ως προς τη 

διαχείριση των βοσκήσιµων εκτάσεων. 

� Στο Αργύρι οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι µικρού µεγέθους. Σε κάθε 

εκµετάλλευση ο αριθµός των ζώων κυµαίνεται από 1 έως 50. Οι βοσκήσιµες 

εκτάσεις βρίσκονται κοντά στον οικισµό και είναι συγκεντρωµένες στη βόρεια – 

ανατολική πλευρά του και του συνοικισµού του, Μεγάλη Πέτρα. Στους οικισµούς 

αυτούς υπάρχουν διαθέσιµες προς βόσκηση εκτάσεις, οι αποκαλούµενες 

«Λάκκες», οι οποίες είναι εκτάσεις µικρές σε έκταση. Στο δεύτερο συνοικισµό του 

Αργυρίου, στον Μακρύκαµπο, δεν υπάρχει διαθέσιµη κοινή βοσκήσιµη έκταση, 

για αυτό οι παραγωγοί χρησιµοποιούν µέρος της γεωργικής γης τους για τη 

                                                
93

 Οι παραγωγοί της ανατολικής πλευράς της περιοχής έρευνας (τµήµα που ανήκει στη ΠΕ 

Καρδίτσας και ΠΕ Ευρυτανίας) εκφράζουν την άποψη ότι στις περιοχές βόσκησης δεν 

πρόκειται για λύκο, αλλά για σκυλί-λυκόσκυλο, που αφέθηκε ελεύθερο είτε από οικολόγους 

είτε από ασυνείδητους. 
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βόσκηση των ζώων. Οι βοσκήσιµες εκτάσεις είναι ίδιες τόσο το χειµώνα όσο και 

το καλοκαίρι. Συνήθως αφήνουν να βόσκουν τα ζώα µόνα τους είτε κλεισµένα 

στον ειδικό χώρο είτε στο βοσκότοπο. 

� Στα Βραγκιανά υπάρχουν βοσκήσιµες εκτάσεις, οι οποίες βρίσκονται 5 χιλιόµετρα 

από τον κεντρικό οικισµό, στα όρια του δηµοτικού διαµερίσµατος µε τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα Στεφανιάδας και Μάραθου. Οι βοσκότοποι βρίσκονται σε περιοχή, 

της οποίας το υψόµετρο κυµαίνεται από 1.600µ. έως 2.000µ. 

� Στο Μάραθο οι βοσκήσιµες εκτάσεις βρίσκονται επίσης σε µεγάλο υψόµετρο και 

συγκεντρώνονται - χωροθετούνται στα όρια του δηµοτικού διαµερίσµατος µε τη 

Στεφανιάδα και τα Βραγκιανά. 

� Στα Κέδρα ο βοσκότοπος βρίσκεται σε έκταση µεταξύ των ∆ηµοτικών 

∆ιαµερισµάτων  Πρασιάς και Λεοντίτου σε υψόµετρο που κυµαίνεται από 1.200 µ. 

έως 2.100 µ. Την χειµερινή περίοδο σήµερα τα ζώα είναι οικόσιτα. 

� Στη Μεγαλόχαρη τα κοπάδια βόσκουν την καλοκαιρινή περίοδο στον κοινό 

βοσκότοπο που µοιράζονται µε άλλες πέντε γειτονικές κοινότητες, ενώ στη 

χειµερινή περίοδο είναι οικόσιτα και βόσκουν σε βοσκές - γρασίδια. 

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι στο σύνολο της περιοχής, παλαιότερα –πριν την 

δεκαετία του 1970- παρ’ όλο που υπήρχε µεγαλύτερος αριθµός ζώων και 

εκµεταλλεύσεων, η βόσκηση διαρκούσε όλο το χρόνο διότι οι ζωοτροφές, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν ήταν επαρκείς. Η βόσκηση καθ’ όλο το έτος οφείλεται και στο 

γεγονός ότι η ράτσα των ζώων ήταν προσαρµοσµένη στις συνθήκες της περιοχής και 

χρησιµοποιούνταν όλες οι προς βόσκηση περιοχές / εκτάσεις.  

Η εκτροφή βελτιωµένων φυλών σήµερα στην περιοχή έρευνας σε συνδυασµό µε την 

επιδίωξη των παραγωγών για αύξηση του παραγόµενου γάλακτος ανά ζώο συµβάλλει 

στο να παρατείνεται ο χρόνος στάβλισης και άρα η ελεγχόµενη σίτιση των ζώων, µε 

συνέπεια την εντεινόµενη χρήση ζωοτροφών και άρα εξάρτηση από την εξωτερική 

αγορά. Το γεγονός αυτό  δηµιουργεί περιορισµούς σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

ιδιοτυποποίησης των προϊόντων της περιοχής. 

 

7.2.3.2. ∆ΑΣΟΣ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Το δάσος αποτελεί ένα φυσικό πόρο της περιοχής, ο οποίος κυριαρχεί καλύπτοντας το 

63% της συνολικής έκτασής της. Οι δασικές εκτάσεις καλύπτονται κυρίως από Ελάτη, 

∆ρυ και διάφορα αειθαλή πλατύφυλλα, καθώς και από Κέδρο, Μαλακόκεδρο, 
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Καστανιά, Γαύρο, Φιλίκι, Κουµαριά, Φράξο, Σφένδαµο, Κοκορεβυθιά, Κρανιά, 

Πλατάνι. Ανάµεσα στα δένδρα των δασικών εκτάσεων φύονται διάφοροι θάµνοι και 

ποώδη φυτά (Βάτος, Φτέρη, Αγριοτριανταφυλλιά, Κληµατίδα, κ.ά.). 

Το ανάγλυφο του εδάφους της περιοχής παρουσιάζει µεγάλες κλίσεις, ενώ το υπέδαφος 

εµφανίζει τάσεις αποσάθρωσης. Το δάσος αποτελεί τη µοναδική προστασία των 

ορεινών εδαφών της περιοχής από διαβρώσεις και ταυτόχρονα συµβάλλει στην 

οικονοµία του νερού της περιοχής. Παρατηρούνται βέβαια, όπως σε όλες τις περιοχές, 

όπου ασκείται η εκτατική κτηνοτροφία, ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ δασικών και 

κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.  

Η πανίδα της περιοχής έρευνας χαρακτηρίζεται ως υποβαθµισµένη εξαιτίας της 

παράνοµης θήρας και της καταστροφής φυσικών τόπων διαβίωσης και αναπαραγωγής 

των ειδών. Τα πιο κοινά είδη πτηνών είναι: λαγός, µπεκάτσες, πέρδικα, καρδερίνα, 

ορτύκια, σπουργίτια, κοτσύφια, γεράκια, κάργιες, κίσσες, κουκουβάγιες, σταυραετοί 

κ.λπ. Όσον αφορά τη χερσαία πανίδα συναντώνται: αλεπούδες, νυφίτσες, κουνάβια, 

αρκούδες (υποστηρίζεται ότι υπάρχει πέρασµα), λύκοι (σε εξαφάνιση), αγριογούρουνα 

(υπήρχαν στη περιοχή της κοινότητας Καταφυλλίου), λαγοί, σκίουροι, ασβοί, 

σκαντζόχοιροι, καθώς και διάφορα είδη ποντικών, χελώνας, σαύρας και φιδιών. 

Η σχέση βόσκησης και δασικής παραγωγής εξαρτάται από την ένταση της κάθε 

δραστηριότητας. Ο εµπλουτισµός τόσο των αντιπυρηνικών ζωνών, όσο και των γυµνών 

επιφανειών µε λιβαδικά φυτά είναι δυνατόν να προσφέρει βοσκήσιµη ύλη, αλλά και να 

συµβάλλει στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. Απαιτείται κατά συνέπεια 

τόσο η δασική, όσο και η λιβαδοπονική διαχείριση των περιοχών. Κατά κανόνα 

απαιτείται η συντηρητική φόρτιση των δασών και η προσαρµογή σε αυτή του αριθµού 

των ζώων. Ο αριθµός αυτός πρέπει να προσαρµόζεται τόσο στη βοσκήσιµη ύλη όσο και 

στο διαθέσιµο νερό. 

Τέλος παρόλη την κυριαρχία του δασικού πλούτου στην περιοχή έρευνας δεν έχουν 

γίνει δράσεις και έργα, που να συµβάλλουν στην εκµετάλλευσή του ως 

πλουτοπαραγωγικού πόρου ούτε παραγωγικά ούτε τουριστικά. Η υλοτόµηση, που 

πραγµατοποιείται µε βάση διαχειριστικές µελέτες που εκπονούνται ανά πενταετία, από 

εργολάβο, δεν αποδίδει στην περιοχή παρά µόνο τα έσοδα των δασεργατών, που 

αξιοποιούνται κατά την υλοτόµηση. 
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7.2.3.3. Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν ένα σηµαντικό πόρο για την περιοχή. Παρόλο που στο 

σύνολό της η περιοχή διασχίζεται από ποτάµια διαφόρου µεγέθους, αυτά συµβάλλουν 

ελάχιστα ως πλουτοπαραγωγικός πλούτος. Ο Αχελώος, ο κυρίαρχος υδάτινος πόρος 

στην περιοχή έρευνας, αποτελεί το φυσικό όριο των περιφερειακών ενοτήτων 

Καρδίτσας και Άρτας. Στο σηµείο, όπου η ύπαρξη υδάτινου στοιχείου συνοδεύεται από 

οµαλές κλίσεις εδάφους, αναπτύσσεται η γεωργική δραστηριότητα και στα σηµεία αυτά 

η καλλιέργεια είναι 100% αρδευόµενη. 

Σύµφωνα εξάλλου µε τα στοιχεία των συνεντεύξεων η άρδευση στην περιοχή έρευνας 

πραγµατοποιείται µε φυσική ροή. Σε ορισµένα δηµοτικά διαµερίσµατα όπως Αργύρι, 

Κέδρα, Βραγκιανά, έχουν κατασκευαστεί δεξαµενές για τη συγκράτηση και διαχείριση 

του νερού. Οι δεξαµενές αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους νερού, που 

χρησιµοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων, που βρίσκονται σε 

κάποιο υψόµετρο και µακριά από φυσικό υδατικό πόρο (ποτάµι ή χείµαρρο ή πηγή). 

Στη περιοχή, όπου εκτείνεται η γεωργική έκταση του Νέου Αργυρίου και του 

Ραπτόπουλου υπάρχουν δύο αρδευτικά έργα, τα οποία αντλούν νερό από τον Αχελώο 

και το χρησιµοποιούν για την άρδευσή της. Το ίδιο συµβαίνει και στο συνοικισµό 

Τσιφλίκι στη Μεγαλόχαρη και στο συνοικισµό Αδράνοβο στο Καταφύλλι. Τα 

αρδευτικά έχουν υλοποιηθεί από την Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων της αντίστοιχης ΠΕ. 

Το νερό µεταφέρεται µε αγωγούς και αποθηκεύεται σε δεξαµενές, πριν διατεθεί προς 

άρδευση. 

Στα σηµεία, όπου έχουν αναπτυχθεί –εξασφαλισθεί αρδευτικά συστήµατα παρατηρείται 

αύξηση της γεωργικής δραστηριότητας και της καλλιεργούµενης αρδευόµενης έκτασης. 

Η γεωργική γη εκτείνεται εκατέρωθεν του ποταµού και των χειµάρρων και όλη η 

υπόλοιπη έκταση της περιοχής είτε διατίθεται προς βόσκηση είτε αποτελεί δασική 

έκταση. 

 

7.2.4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Από την έρευνα διαπιστώνεται µια διάσταση στις απαντήσεις των παραγωγών και των 

αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ζήτηµα των προοπτικών της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας στην περιοχή. 

� οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποστηρίζουν ότι η στήριξη της 

κτηνοτροφίας θα επέλθει εµµέσως, µε τη δηµιουργία άλλων δραστηριοτήτων στην 
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περιοχή, όπως η δηµιουργία µικρών υδροηλεκτρικών, η ανάπτυξη τουριστικού 

ρεύµατος µε την χρήση πόρων της περιοχής (δασικού πλούτου, του Αχελώου, κ.ά.), 

τα οποία  θα αποφέρουν κέρδη στο ∆ήµο, θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας αλλά 

και συµπληρωµατικό εισόδηµα στους κατοίκους. Όπως υποστηρίχθηκε και από τους 

τρεις δηµοτικούς άρχοντες της περιοχής, γίνεται µια προσπάθεια διαδηµοτικής 

συνεργασίας µεταξύ των τριών όµορων και παραποτάµιων δήµων µε στόχο την 

κοινή ανάπτυξη µέσω της δηµιουργίας «ορεινού κέντρου» µε δραστηριότητες και 

πρωτοβουλίες, που αφορούν τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την οργάνωση 

πολιτιστικών δρώµενων, τουριστικής ανάπτυξης, κλπ. 

Γενικά θεωρούν ότι η διατήρηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα προέλθουν από 

την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων. Θεωρούν ότι η κτηνοτροφία θα στηριχθεί ή 

θα συνεχίσει να υπάρχει ως δραστηριότητα στην περιοχή, αν ο αρχηγός ή και µέλος 

της εκµετάλλευσης αναπτύξει συµπληρωµατικά µια νέα δραστηριότητα. Η 

δραστηριότητα αυτή µπορεί να επιδιωχθεί από τον ίδιο τον παραγωγό ή να 

δηµιουργηθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

� οι απόψεις των παραγωγών ποικίλλουν ανάλογα µε την ηλικία τους. Οι ηλικιωµένοι 

παραγωγοί υποστηρίζουν ότι «η κτηνοτροφία θα εκλείψει στην επόµενη δεκαετία», 

καθώς και το ότι «η κτηνοτροφία θα εξαφανιστεί µε την έλλειψη παροχής 

επιδοτήσεων», διότι πιστεύουν ότι η εκτροφή ζώων δεν θα συµφέρει οικονοµικά. Οι 

νέοι σε ηλικία παραγωγοί και κυρίως αυτοί που έχουν ενταχθεί σε κάποιο 

κανονισµό υποστηρίζουν ότι «η πραγµατικότητα στην κτηνοτροφική δραστηριότητα 

είναι µεν δύσκολη, αλλά δίδονται αρκετοί διέξοδοι που επιτρέπουν τη διατήρηση και 

τη συνέχισή της». Οι νέοι σε ηλικία παραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουν εκσυγχρονισθεί 

αλλά ακολουθούν τις τεχνικές και µεθόδους, που διδάχθηκαν από τους πατεράδες 

τους, έχουν την ίδια άποψη µε τους ηλικιωµένους παραγωγούς, χωρίς ωστόσο να 

αποκλείουν τη δυνατότητα θετικών προοπτικών. 

 

7.2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το τοπικό κτηνοτροφικό σύστηµα και οι συνιστώσες του (ανθρώπινο δυναµικό, ζωικό 

κεφάλαιο, βοσκήσιµες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, νερό) στην περιοχή έρευνας, όπως 

παρουσιάστηκε µέσα από τις αναλύσεις και τις µαρτυρίες των παραγωγών, αποτελούν 

παρά την ποιότητά τους κοινότυπους (generique) πόρους (Γουσιος ∆., 2013) για την 
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περιοχή έρευνας γεγονός που ενδυναµώνει τη µειονεξία της περιοχής έρευνας στο 

πλαίσιο του κυρίαρχου µοντέλου ανάπτυξης. Τόσο η περιοχή όσο και το παραγωγικό 

σύτηµα και οι συνιστώσεις του διαθέτουν χαρακτηριστικά, όπως η ιστορία, η 

κληρονοµιά, ο πολιτισµός, οι τεχνικές -πρακτικές, κ.ά., η αξιοποίηση των οποίων 

µπορεί να προσδώσει χωρικούς δεσµούς στα παραγόµενα προϊόντα –υπηρεσίες αλλά 

και στο ίδιο το τοπικό κτηνοτροφικό σύστηµα µετατρέποντάς το σε παράγοντα 

ανάπτυξης (Campagne P., Pecqueur B., 2012, Γούσιος ∆., 2013). 

 

7.3. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η γεωργική εκµετάλλευση αντιµετωπιζόµενη ως ένα σύστηµα οργανωµένο και όχι ως 

µια παράθεση µονάδας παραγωγής ή και τρόπων και τεχνικών παραγωγής, αν λάβουµε 

υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως οι εσωτερικές σχέσεις και την άρθρωσή τους οι 

οποίες είναι µεταβαλόµενες, δύναται να συµβάλλει στη κατανόηση της λειτουργίας του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος γενικότερα και της σχέσης του µε το εξωτερικό 

περιβάλλον του. Στη παρούσα παράγραφο µελετάται η εκµετάλλευση στην περιοχή 

έρευνας για να γίνει κατανοητή η διατήρηση και αναπαραγωγή ενός σηµαντικού 

πυρήνα εκµεταλλεύσεων πέραν από τη λογική του κυρίαρχου µοντέλου ανάπτυξης. 

 

7.3.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ 

Η κυριαρχία της αιγοπροβατοτροφίας ως δραστηριότητας εξηγεί, γιατί τα κύρια 

προϊόντα που παράγονται στην περιοχή είναι το γάλα και το κρέας των αιγοπροβάτων. 

Το µαλλί και το δέρµα αποτελούν υποπροϊόντα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, τα 

οποία σήµερα δεν έχουν σηµαντική οικονοµική αξία λόγω µείωσης της ζήτησης και 

των χαµηλών τιµών. 

Έχει αναφερθεί ήδη ότι δεν υπάρχει µεταποιητική µονάδα –γαλακτοκοµικές 

επιχειρήσεις εντός της περιοχής έρευνας. Η κτηνοτροφική εκµετάλλευση µεταποιεί 

γάλα µόνο για να καλύψει τις ανάγκες της ιδιοκατανάλωσης, καθώς και τις ανάγκες 

απόδηµων συγγενών, φίλων και γνωστών. Παρά τη φήµη των προϊόντων αυτών για την 

ποιότητά τους δεν υπάρχει επίσηµη πιστοποίηση που θα συνέβαλε στην ιδιοτυπία τους. 

 

7.3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

Η αλληλεξάρτηση των τύπων εκµεταλλεύσεων και νοικοκυριών και ως εκ τούτου η 

συνοχή του τοπικού συστήµατος βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: 
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� µέγεθος εκµεταλλεύσεων, 

� φυσικά χαρακτηριστικά: γεωργική γη, καλλιέργειες, ζωοτροφές, ζωικό κεφάλαιο,  

� κοινωνικά-δηµογραφικά χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης, 

� δραστηριότητα αρχηγού εκµετάλλευσης, 

� τεχνο-οικονοµικός προσανατολισµός (ΤΟΠ), 

� οικονοµικό µέγεθος, 

� βαθµός προβληµατικότητας εκµεταλλεύσεων, 

� συσχέτιση της προβληµατικότητας των εκµεταλλεύσεων µε το επάγγελµα των 

αρχηγών. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση του κάθε παράγοντα: 

� το µέγεθος εκµεταλλεύσεων,  

από τη συσχέτιση (πίνακας 7-7.) των τύπων εκµεταλλεύσεων και των τύπων 

νοικοκυριών ανά κατηγορία κτηνοτροφικής οµάδας (όπως αυτές προέκυψαν από την 

τυπολόγηση του κτηνοτροφικού συστήµατος σελ.264 (πίνακας7-4.) διαπιστώνεται ότι 

οι κτηνοτροφικές οµάδες µε µικρό αριθµό ζώων συγκεντρώνονται στους τύπους 

νοικοκυριού: «πολυδραστήριο» και «µικρής κλίµακας». Οι κτηνοτροφικές οµάδες, που 

αφορούν τις εκµεταλλεύσεις µε µικρό αριθµό ζώων (από 0-50 ζώα), είναι διάσπαρτες 

σε όλους τους τύπους εκµεταλλεύσεων και νοικοκυριών. Αντίθετα στις κτηνοτροφικές 

οµάδες µε αρκετό έως πάρα πολύ σηµαντικό αριθµό ζώων (90+ ζώα) διαπιστώνεται µια 

συγκέντρωση των εκµεταλλεύσεων στους τύπους νοικοκυριού: «πολυδραστήριο» και 

ιδιαίτερα «δυναµικό αγροτικό». 
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Πίνακας 7-7.: Συσχέτιση τύπου εκµετάλλευσης – τύπου νοικοκυριού ανά κτηνοτροφική 

οµάδα 

Κτηνοτροφικέ

ς οµάδες 

Τύποι 

εκµετάλλευσης 

Τύποι νοικοκυριού 

Σύνολο 
Πολύ-

δραστήρι

ο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 

ζώα = 0 

µικρές 12     32 44 

µη ενεργές 2     9 11 

σχετικά µη 

ενεργές 

4   6   10 

σχετικά ενεργές 2   1   3 

αρκετά ενεργές 2 5     7 

πολύ ενεργές 1       1 

Σύνολο 23 5 7 41 76 

ζώα : 1-9  

µικρές 4     23 27 

µη ενεργές 1     1 2 

σχετικά µη 

ενεργές 

2   2   4 

αρκετά ενεργές 1 1     2 

Σύνολο 8 1 2 24 35 

ζώα : 10 -30 

µικρές 38     173 211 

µη ενεργές 17     45 62 

σχετικά µη 

ενεργές 

27   47   74 

σχετικά ενεργές 34   45   79 

αρκετά ενεργές 27 25     52 

πολύ ενεργές 9 12     21 

Σύνολο 152 37 92 218 499 

ζώα : 31 - 50  

µικρές 4     9 13 

µη ενεργές 4     14 18 

σχετικά µη 

ενεργές 

4   11   15 

σχετικά ενεργές 10   34   44 

αρκετά ενεργές 27 43     70 

πολύ ενεργές 8 18     26 

Σύνολο 57 61 45 23 186 

ζώα : 51 - 90 

µικρές 1     1 2 

µη ενεργές 4     9 13 

σχετικά µη 

ενεργές 

6   7   13 

σχετικά ενεργές 2   15   17 

αρκετά ενεργές 19 29     48 

πολύ ενεργές 18 43     61 

Σύνολο 50 72 22 10 154 

ζώα : 91 -114 

σχετικά ενεργές     1   1 

αρκετά ενεργές 2 4     6 

πολύ ενεργές 10 17     27 

Σύνολο 12 21 1   34 
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(συνέχεια) 

Κτηνοτροφικέ

ς οµάδες 

Τύποι 

εκµετάλλευσης 

Τύποι νοικοκυριού 

Σύνολο 
Πολύ-

δραστήρι

ο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 

ζώα : 115-150 

σχετικά ενεργές     1   1 

πολύ ενεργές 8 28     36 

Σύνολο 8 28 1   37 

ζώα : 151-197 
πολύ ενεργές 2 13     15 

Σύνολο 2 13     15 

ζώα >=200 
πολύ ενεργές 6 22     28 

Σύνολο 6 22     28 

Σύνολο 

µικρές 59 0 0 238 297 

µη ενεργές 28 0 0 78 106 

σχετικά µη 

ενεργές 

43 0 73 0 116 

σχετικά ενεργές 48 0 96 0 144 

αρκετά ενεργές 78 107 1 0 186 

πολύ ενεργές 62 153 0 0 215 

Σύνολο 318 260 170 316 1.064 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 

 

Επιβεβαιώνεται µε την ανάλυση αυτού του παράγοντα και η µετατόπιση του βάρους 

των εκµεταλλεύσεων ανάλογα µε το µέγεθός τους µεταξύ των τύπων νοικοκυριών. 

 

� φυσικά χαρακτηριστικά: γεωργική γη, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο,  

Από την ανάλυση του παράγοντα φυσικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών 

διαπιστώνεται ότι η οµάδα των µικρής κλίµακας νοικοκυριών διαθέτουν τη µεγαλύτερη 

γεωργική έκταση, την οποία χρησιµοποιούν για τη παραγωγή ζωοτροφών, για 

καλλιέργεια δένδρων και ως βοσκότοπο, καθώς και το µεγαλύτερο όγκο των ζώων. 

Ακολουθούν τα πολυδραστήρια νοικοκυριά, τα οποία δίδουν βάρος στην καλλιέργεια 

ζωοτροφών, βοσκήσιµης έκτασης, αλλά και στις καλλιέργειες µε κατεύθυνση το 

εµπόριο. Έπονται τα δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά και τα µεσαίας κλίµακας αγροτικά 

νοικοκυριά. 

Προκύπτει λοιπόν ότι συνολικά για την περιοχή ο κάθε τύπος νοικοκυριού αξιοποιεί 

σχεδόν εξίσου σηµαντική έκταση (γεωργική και µη) και εκτρέφει εξίσου σηµαντικό 

αριθµό ζώων. Αναδεικνύεται µε αυτό τον τρόπο η σηµαντικότητα της ύπαρξης της 

µικρής και µεσαίας κλίµακας νοικοκυριών για τη διαχείριση της περιοχής και την 

παραγωγική ζωή της. 
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Πίνακας 7-8.: Φυσικά χαρακτηριστικά ανά τύπο νοικοκυριού 

Τύποι 

νοικοκυριών 

στοιχεία 

εκµεταλλεύσεων 

Πολύ-

δραστήριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 
Σύνολο 

Καλλιεργούµενη 

έκταση για 

παραγωγή 

προϊόντων ως 

αρ 

εκµ 

µέγεθος αρ εκµ µέγεθος αρ 

εκµ 

µέγεθος αρ 

εκµ 

µέγεθος αρ 

εκµ 

µέγεθος 

300 3.647 246 3.302 169 2.128 312 4.064 1.027 13.141 

Βρώσιµα* 300 201 245 195 169 110 312 173 1.026 679 

Ζωοτροφές** 300 2.604 246 2.270 169 1.514 312 2.714 1.027 9.102 

για εµπόριο*** 300 160 246 148 169 97 312 91 1.027 496 

Σπορεία**** 300 5 246 0 169 5 312 4 1.027 14 

∆ενδροκαλλιέργεια

**** 

300 677 246 689 169 402 312 1.082 1.027 2.850 

µη καλλιεργούµενη έκταση 

σύνολο 300 3.035 246 2.432 169 1.893 312 2.733 1027 10.093 

αγρανάπαυση 300 154 246 192 169 164 312 165 1027 675 

βοσκότοποι 300 2.881 246 2.240 169 1.729 312 2.568 1027 9.418 

 

γεωργική γη 6.682  5.734  4.021  6.797  23.234 

 

αιγοπρόβατα 300 12.478 246 10.917 169 8.100 312 13.372 1027 44.867 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 

* στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι καλλιέργειες που παράγουν βρώσιµα προϊόντα: 

όσπρια, κηπευτικά 

** στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα τα οποία 

χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές: κτηνοτροφικά φυτά, σιτηρά, γρασίδια 

*** στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα που 

εµπορεύονται: καπνό, … 

**** στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι καλλιέργειες που αντιστοιχούν σε σπορεία 

***** στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι δενδροκαλλιέργειες 

 

 

� τα κοινωνικά-δηµογραφικά χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης 

Τα κοινωνικά – δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων της περιοχής 

έρευνας συνδέονται άµεσα µε τη γήρανση του πληθυσµού της περιοχής. 

Με βάση τον ακόλουθο πίνακα τα «πολυδραστήρια» και τα «δυναµικά αγροτικά» 

νοικοκυριά διαθέτουν το πιο νέο δυναµικό τόσο σε άτοµα κάτω των 40 ετών, όσο και 

κάτω των 54 ετών. 

Με βάση τον παράγοντα «δηµογραφικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού» εκτιµάται 

ότι υπάρχουν νέοι σε ηλικία, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και παρόλο που 

είναι µικρό το ποσοστό τους (15%), δηµιουργούν ένα πυρήνα που µπορεί να δώσει µια 

προοπτική στην περιοχή. Η συγκέντρωση αυτών στα «πολυδραστήρια» και τα 
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«δυναµικά αγροτικά» νοικοκυριά συµβάλλει στην ενδυνάµωση της 

πολυλειτουργικότητας µιας αγροτικής περιοχής. 

Πίνακας 7-9.: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ανά τύπο νοικοκυριού 

Τύποι 

νοικοκυριών 

ηλικία αρχηγών 

εκµετάλλευσης 

Πολυδραστή

ριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 
Σύνολο 

Νέοι Αγρότες 

(<= 40 ετών) 

67 61 12 15 155 

21,1% 23,5% 7,1% 4,7% 14,6% 

Αγρότες ηλικίας 

<=54 ετών 

127 116 137 277 657 

40% 44,6% 80,6% 87,7% 61,7% 

Σύνολο εκµ 318 260 170 316 1.064 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) - ιδία επεξεργασία 
 

Στον επόµενο πίνακα η ανάλυση των αρχηγών εκµεταλλεύσεων µε βάση την ηλικιακή 

κατηγορία, στην οποία ανήκουν, επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση : τα 

πολυδραστήρια και τα δυναµικά νοικοκυριά εµφανίζονται «νεανικά», ενώ τα υπόλοιπα 

ιδιαίτερα «γηρασµένα». 

 

Πίνακας 7-10.: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικιακές κατηγορίες) ανά τύπο 

νοικοκυριού 

Τύποι 

νοικοκυριών 

ηλικιακές 

κατηγορίες 

Πολυδραστήρ

ιο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 
Σύνολο 

<= 40 
αριθµός 67 61 12 15 155 

% 21,1% 23,5% 7,1% 4,7% 14,6% 

40-54 
αριθµός 124 83 21 24 252 

% 39,0% 31,9% 12,4% 7,6% 23,7% 

54-64 
αριθµός 75 62 42 38 217 

% 23,6% 23,8% 24,7% 12,0% 20,4% 

64-74 
αριθµός 41 52 61 131 285 

% 12,9% 20,0% 35,9% 41,5% 26,8% 

74+ 
αριθµός 11 2 34 108 155 

% 3,5% 0,8% 20,0% 34,2% 14,6% 

Σύνολο 
αριθµός 318 260 170 316 1.064 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) - ιδία επεξεργασία 

 

Η έρευνα, όπως αναφέρθηκε και στη µεθοδολογία βασίστηκε στην ερευνητική εργασία 

του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου : «Μελέτη – Έρευνα, Χωρικός διαχωρισµός της 

γεωργίας ανάλογα µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και επαναπροσδιορισµός του 
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προβληµατικού γεωργικού χώρου µε έµφαση στις ορεινές, παραµεθόριες και νησιωτικές 

περιοχές». Οι βασικές µεταβλητές, που προσδιορίστηκαν σε αυτή την εργασία και 

αξιοποιήθηκαν για την κοινωνικο-δηµογραφική ανάλυση στην περιοχή έρευνας και 

ειδικότερα την ανάλυση του πρωτογενούς τοµέα, είναι οι ακόλουθες: 

• Αριθµός εκµεταλλεύσεων ανά κοινότητα, 

• ∆ιαφορά µεταξύ της έδρας της εκµετάλλευσης και του τόπου διαµονής του αρχηγού.  

• Ποσοστιαία κατανοµή των αρχηγών εκµεταλλεύσεων κατά κατηγορία επαγγέλµατος 

(αγρότες, µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και συνταξιούχοι), 

• Κατανοµή των αρχηγών εκµεταλλεύσεων κατά τάξεις ηλικίας µέσα στην κοινότητα, 

 

Στη συνέχεια και µε βάση την προαναφερόµενη ερευνητική εργασία παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι µεταβλητές: 

• αριθµός εκµεταλλεύσεων ανά κοινότητα 

« Η παρούσα µεταβλητή δηµιουργεί το δείκτη «µέγεθος της κοινότητας» και η 

επεξεργασία του αριθµού των εκµεταλλεύσεων ανά κοινότητα οδήγησε σε 

ταξινόµηση των κοινοτήτων στις ακόλουθες κατηγορίες:  

♦ κοινότητες µε λιγότερες από 15 εκµεταλλεύσεις, οι οποίοι αντιµετωπίζουν - εκ των 

προτέρων - έντονο πρόβληµα µελλοντικής επιβίωσης των γεωργικών 

δραστηριοτήτων, ειδικά σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές,  

♦ κοινότητες µε 15 έως 29 εκµεταλλεύσεις,  

♦ κοινότητες µε 30 έως 44 και τέλος, 

♦ κοινότητες µε πάνω από 44 εκµεταλλεύσεις. 

Η ταξινόµηση των οικισµών µε βάση τον παραπάνω δείκτη (πυκνότητα 

εκµεταλλεύσεων ανά γεωγραφική ενότητα) επιτρέπει µια πρώτη προσέγγιση του 

προβληµατικού χώρου µε την έννοια ότι η ύπαρξη ελάχιστων οικογενειακών 

εκµεταλλεύσεων προκαλεί θέµα διαχείρισης του χώρου της και γενικότερα επιβίωσης 

των γεωργικών δραστηριοτήτων.» (Γούσιος ∆., 1999γ). 

Από τις εξεταζόµενες κοινότητες της περιοχής έρευνας καµµιά δεν κατατάσσεται 

στην πρώτη κατηγορία (κοινότητα µε κάτω των 15 εκµεταλλεύσεων)
94

, γεγονός που 

οδηγεί στο πρώτο συµπέρασµα, ότι καταρχήν δεν υπάρχουν κοινότητες που 

                                                
94

 Ο αριθµός 15 θεωρείται ως όριο, γιατί µε βάση την ηλικιακή διάρθρωση των αρχηγών 

εκµεταλλεύσεων στατιστικά εντοπίζονται σ’ αυτό τον αριθµό τουλάχιστον 2-3 

εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό κάτω των 45 ετών και 5-6 µε αρχηγό κάτω των 55 ετών. 
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αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα µελλοντικής εξαφάνισης. Εντοπίζεται η κοινότητα 

Λιθοχώρι η οποία ανήκει στη δεύτερη κατηγορία (15-29 εκµεταλλεύσεις), καθώς και 

δύο κοινότητες που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία (30-44 εκµεταλλεύσεις), τα 

Κέδρα και το Καταφύλλι αντίστοιχα, οι οποίες είναι πολύ µικρές. Τέλος οι υπόλοιπες 

δέκα τέσσερις κοινότητες ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία (µε πάνω από 44 

εκµεταλλεύσεις). ∆εν διαθέτουµε στοιχεία για τον Μάραθο, διότι δεν υπάρχουν 

εγγραφές στο ΜΑΑΕ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σχεδόν το σύνολο των κοινοτήτων έχουν κοινωνικό 

ιστό, που να τους επιτρέψει τη συνέχιση τόσο της κοινωνικής ζωής, όσο και τη 

διατήρηση και συνέχιση της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας για τα 

επόµενα (τουλάχιστον 20-30 χρόνια) και να διασφαλίσουν µέσω αυτής τη διαχείριση 

του χώρου τους. 

 

• ∆ιαφορά µεταξύ της έδρας της εκµετάλλευσης και του τόπου διαµονής του αρχηγού 

«αποτελεί τη δεύτερη µεταβλητή που χρησιµοποιήθηκε. Αντλούνται σηµαντικές 

πληροφορίες, όσον αφορά τη δυνατότητα ενός νοικοκυριού να οργανώσει την 

επαγγελµατική του δραστηριότητα επιλέγοντας ως τόπο κατοικίας εκείνον που έστω 

και σε απόσταση από την επαγγελµατική έδρα διαθέτει εξυπηρετήσεις για το σύνολο 

του νοικοκυριού. Η απόσταση της έδρας εκµετάλλευσης και του τόπου διαµονής του 

αρχηγού επηρεάζει ως ένα βαθµό την παραγωγική κατεύθυνση και την επιλογή των 

καλλιεργούµενων ειδών µιας εκµετάλλευσης.» (Γούσιος ∆., 1999γ). 

Με βάση αυτή τη µεταβλητή υπολογίστηκε το ποσοστό των εκµεταλλεύσεων, των 

οποίων οι αρχηγοί διαµένουν εκτός των κοινοτήτων της έδρας της εκµετάλλευσης 

τους, και προσδιορίζεται ο τόπος συγκέντρωσης (µικρό ή µεγάλο αστικό κέντρο), που 

βρίσκεται εκτός της περιοχής µελέτης. Η επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν 

τις εκµεταλλεύσεις της περιοχής µελέτης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι πολύ 

λίγες (18) οι εκµεταλλεύσεις που εµφανίζουν διαφορά µεταξύ της έδρας της 

εκµετάλλευσης και του τόπου διαµονής του αρχηγού της. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές 

παρουσιάζονται στις κοινότητες: Λιθοχώρι (1 εκµ.), Αστροχώρι (1 εκµ.) Ελάτη (5 

εκµ.), Καστανέα (6 εκµ.), Μεγαλόχαρη (2 εκµ.), Μεσόπυργος (1 εκµ.) και Μηλιανά 

(2 εκµ.).  

Η διαφορά µεταξύ της έδρας εκµετάλλευσης και του τόπου διαµονής του αρχηγού 

εκµετάλλευσης καθορίζει το είδος της καλλιέργειας και προσδιορίζεται και από το 
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µέγεθος της εκµετάλλευσης. Η καλλιέργεια σιτηρών ή δενδρώνων καθώς και η µικρή 

έκταση της εκµετάλλευσης συνδέεται µε διαφορά της έδρας εκµετάλλευσης και του 

τόπου διαµονής του αρχηγού της. 

• Ποσοστιαία κατανοµή των αρχηγών εκµεταλλεύσεων κατά κατηγορία επαγγέλµατος 

«(αγρότες, µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και συνταξιούχοι). Ο δείκτης αυτός 

είναι ένας από τους σηµαντικούς δείκτες µε βάση τους οποίους προσδιορίζεται η 

προβληµατικότητα του αγροτικού χώρου» (Γούσιος ∆., 1999γ). 

Η κατανοµή των εκµεταλλεύσεων µε βάση τις οµάδες επαγγέλµατος ανά οικισµό 

δείχνει ακόµη σήµερα ότι η πλειοψηφία των αρχηγών παραµένουν καθαρά αγρότες. 

Ελάχιστοι είναι οι µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες (2,5%), αλλά οι συνταξιούχοι 

αγγίζουν το 26% του συνόλου των αρχηγών εκµεταλλεύσεων. Μοναδική εξαίρεση 

είναι οι τοπικές κοινότητες Πηγές, Ελάτη και Καστανιά, όπου το ποσοστό των µη 

κατά κύριο επάγγελµα αγροτών και των συνταξιούχων φτάνει το 15%, 12% και 10% 

αντίστοιχα. 

Όπως ήδη σηµειώθηκε, η πολυαπασχόληση στην περιοχή έρευνας αποτελεί 

συνηθισµένο φαινόµενο, παρ’ όλο που η κτηνοτροφία παραµένει ο σηµαντικότερος 

οικονοµικός κλάδος µε ένταση εργασίας. ∆εν υπάρχουν επίσηµα καταγεγραµµένα 

στοιχεία, όσον αφορά την πολυαπασχόληση. Η απουσία αστικού κέντρου στην 

περιοχή δεν προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη της πολυαπασχόλησης των 

αρχηγών ή και των συζύγων τους στον τοµέα των υπηρεσιών. Υπάρχει άτυπη 

απασχόληση στους τοµείς κυρίως της οικοδοµής (κτίστες, οικοδόµοι, κλπ). 

 

• Κατανοµή των αρχηγών εκµεταλλεύσεων κατά τάξεις ηλικίας στο εσωτερικό της 

κοινότητας, «αποτελεί µια σηµαντική ένδειξη για την προβληµατικότητα µιας 

αγροτικής περιοχής. Επιπλέον, το γεγονός ότι σηµαντικά µέτρα όπως ενισχύσεις για 

εγκατάσταση νέων αγροτών θέτουν ως όριο την ηλικία κάτω των 40 χρόνων, η 

µεταβλητή αυτή είναι όντως εξαιρετικά σηµαντική για την αξιολόγηση της 

µελλοντικής πορείας µιας περιοχής.» (Γούσιος ∆., 1999γ). 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της περιοχής µελέτης προέκυψε ότι µόνο 23,5% 

(το ¼ του συνολικού πληθυσµού των εκµεταλλεύσεων) των αρχηγών 

εκµεταλλεύσεων είναι κάτω των 40 ετών, ποσοστό σχετικά χαµηλό, που ίσως θέσει 

ζήτηµα µελλοντικών προοπτικών του αγροτικού τοµέα. Όµως το γεγονός, ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι άγαµοι (δεν δηλώνουν νυµφευµένοι), δηλώνει ότι η 
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δηµογραφική προοπτική φαίνεται µάλλον να είναι επισφαλής. Στο σύνολο των 17 

κοινοτήτων, πέντε παρουσιάζουν σχετικά µεγαλύτερο ποσοστό νεαρών αρχηγών 

εκµεταλλεύσεων. Πρόκειται για τις κοινότητες Νέο Αργύρι (67,2%), Κέδρα (48,7%), 

Καταφύλλι (40,5%), Ραπτόπουλο (35,9%), Αργύρι (35,6%), Αστροχώρι (32%), 

Λιθοχώρι (30,4%) και Πρασιά (30,2%). Αυτές οι κοινότητες έχουν καλύτερη 

γεωγραφική θέση δεδοµένου ότι είτε αποτελούν έδρα πρωην ∆ήµου µε αρκετές 

εξυπηρετήσεις είτε γειτνιάζουν µε τη έδρα είτε έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αστικό 

κέντρο. 

 

� δραστηριότητα αρχηγού εκµετάλλευσης 

Με βάση τις αναλύσεις όπως αυτές περιγράφηκαν στο κεφάλαιο (κεφάλαιο 6), 

διαπιστώνεται ότι στην κατηγορία «πολυδραστήρια» νοικοκυριά οι αρχηγοί ανήκουν σε 

όλες τις κατηγορίες, όπως αυτές εµφανίζονται στον πίνακα 7-11. και υπερισχύει η 

κατηγορία των αρχηγών, οι οποίες εκτός της αγροτικής δραστηριότητας ασκούν και 

άλλη δραστηριότητα. Στα δυναµικά νοικοκυριά κυριαρχούν οι αγρότες. Στα µεσαία 

αγροτικά νοικοκυριά εµφανίζονται µε την ίδια δυναµικότητα τόσο οι αρχηγοί που είναι 

αγρότες, όσο και αυτοί που εκτός από αγρότες είναι και συνταξιούχοι. Στα µικρής 

κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά κυριαρχούν οι αρχηγοί που είναι αγρότες και 

συνταξιούχοι και µάλιστα συνταξιούχοι άνω των 75 ετών. 

Συνολικά είναι αναµενόµενο, δεδοµένου του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής 

έρευνας, η περιοχή να κυριαρχείται από αγρότες και να έπονται οι αγρότες που έχουν 

συνταξιοδοτηθεί. Παράλληλα είναι σηµαντική η παρουσία αρχηγών εκµετάλλευσης 

που ασκούν και άλλη δραστηριότητα, γεγονός που υποδηλώνει τη ύπαρξη πολλαπλών 

δυνατοτήτων απασχόλησης στην περιοχή. 
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Πίνακας 7-11.: ∆ραστηριότητα αρχηγού ανά τύπο νοικοκυριού 

Τύποι 

νοικοκυριών 

∆ραστηριότητα αρχηγού 

Πολύ-

δραστήριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας Σύνολο 

Αγρότης 
αριθµός 76 202 71 73 422 

% 23,9 77,7 41,8 23,1 39,7 

Αγρότης & 

συνταξιούχος 

αριθµός 26 54 75 117 272 

% 8,2 20,8 44,1 37,0 25,6 

Αγρότης  

& άλλη 

δραστηριότητα 

αριθµός 190    190 

% 59,7       17,9 

Αγρότης, άλλη 

δραστηριότητα & 

συνταξιούχος 

αριθµός 21    21 

% 6,6       2,0 

Αγρότης και 

Συνταξιούχος 4ης 

ηλικίας 

αριθµός 5 4 24 126 159 

% 1,6 1,5 14,1 39,9 14,9 

Σύνολο αριθµός 318 260 170 316 1.064 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 

 

� τεχνο-οικονοµικός προσανατολισµός (ΤΟΠ) 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζονται τα συστήµατα παραγωγής που παρουσιάζονται στην 

περιοχή έρευνας µε βάση τους κυρίαρχους τεχνικο-οικονοµικούς προσανατολισµούς 

(Τ.Ο.Π.) (Γούσιος 1999γ), η ερµηνεία των οποίων φαίνεται στον πίνακα 7-12.  

«Ο τεχνικο-οικονοµικός προσανατολισµός (Τ.Ο.Π.) αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριµένο 

παραγωγικό κλάδο ή µια οµάδα κλάδων και αφορά τη βασική εξειδίκευση της 

εκµετάλλευσης. Ο τεχνικο-οικονοµικός προσανατολισµός µιας εκµετάλλευσης 

προσδιορίζει και την οικονοµική κατάστασή της οπότε η παραγωγική κατεύθυνση της 

εκµετάλλευσης καθορίζει (σε συνδυασµό βέβαια και µε άλλους παράγοντες όπως 

διαθέσιµη εργασία) και σε ποιο τύπο νοικοκυριού / τύπο εκµετάλλευσης θα ανήκει. 

Η µέθοδος απόδοσης του Τ.Ο.Π. έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της γενικότερης 

µεθοδολογίας του RICA, το οποίο και ταξινοµεί τις εκµεταλλεύσεις σε 18 κύριους ΤΟΠ 

οι οποίοι µε τη σειρά τους προέρχονται από την οµαδοποίηση 72 ειδικών ΤΟΠ. 

Ο υπολογισµός των κύριων ΤΟΠ βασίζονται στον υπολογισµό - εκτίµηση του 

συνολικού Τυπικού Ακαθάριστου Κέδρους (ΤΑΚ
95

) ανά εκµετάλλευση αλλά και ανά 

δραστηριότητα (γεωργική και κτηνοτροφική) της εκµετάλλευσης. Το συνολικό ΤΑΚ 

                                                
95

 Το Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος υπολογίζεται εάν από την Ακαθάριστη Πρόσοδο αφαιρεθούν 

ορισµένες µεταβλητές όπως ορίζει η µεθοδολογία του RICA. Το ΤΑΚ υπολογίζεται ανά µονάδα 

στρέµµατος ή ζωικού κεφαλαίου ανάλογα µε τον παραγωγικό κλάδο 
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ανά εκµετάλλευση είναι το άθροισµα του ΤΑΚ που προέρχεται από τη γεωργική 

παραγωγή
96

 και του ΤΑΚ που προέρχεται από τη κτηνοτροφική παραγωγή
97

.» (Γούσιος 

∆., 1999γ). 

Πίνακας 7-12.: Τεχνικο-οικονοµικοί προσανατολισµοί 

Όνοµα 

παραγωγικής 

κατεύθυνσης 

Περιγραφή 

0 Περιλαµβάνει τις εκµεταλλεύσεις για τις οποίες δεν διατίθενται στοιχεία 

∆ηµητριακά άνω 2/3 συνολικού ΤΑΚ από σιτηρά 

Καπνός άνω 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ µόνο από Καπνό 

Κηπευτικά άνω 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ από κηπευτικά 

Ελαιοκοµικά άνω 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ από ελαιόδενδρα 

Προβατοειδή άνω 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ µόνο από προβατοειδή 

Αιγοειδή > 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ µόνο από αιγοειδή 

Βοοειδή 
> 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ µόνο από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και 

κρεατοπαραγωγής ή συνδυασµός των δύο 

Λοιπές αροτραίες 

> 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ από αροτραίες καλ/γειες όπως πατάτα, 

ζαχαρότευτλα (σιτηρά και σκαλιστικά), άλλα βιοµ. Καλ/γειες ή ακόµη 

συνδυασµός µεγάλων καλλιεργειών εκτός δηµητριακά, καπνό, βαµβάκι 

Λοιπές µόνιµες 

> 2/ 3 Συνολικού ΤΑΚ από µόνιµες καλ/γειες (εκτός από εσπεριδοειδή) 

καρποφόρα δένδρα ή/και ξηροί καρποί ή ακόµη διάφοροι συνδυασµοί 

αρκεί τα εσπεριδοειδή, τα ελαιόδενδρα, τα αµπέλια να είναι < 2/3 

Πολυκαλλιέργειες 

Συνδυασµός διαφόρων καλλιεργειών όπως: 

Κηπευτικά > 1/3 και µόνιµες καλ/γειες > 1/3 

Λαχανικά > 1/3 και µεγάλες καλ/γειες > 1/3 

Μεγάλες καλ/γειες > 1/3 και αµπέλια > 1/3 

Πολυκαλλιέργειες µε κατεύθυνση αροτραίες καλ/γειες 

Πολυκαλλιέργειες µε κατεύθυνση κηπουρική, κλπ 

Συνδυασµός 

εκτροφών 

Συνδυασµός διαφόρων τύπων κτηνοτροφία χωρίς µια κτηνοτροφική 

κατηγορία να είναι πολύ σηµαντική 

Μικτή εκτροφή 

µηρυκαστικών 

Συνδυασµός προβατοειδή – αιγοειδή – βοοειδή όµως κάθε κατηγορία 

µόνη της να είναι < 2/3 του συνολικού ΤΑΚ και δεν υπάρχει αρκετά 

καρποφάγα για να ανήκει στην κατηγορία «συνδυασµός εκτροφών» 

Μικτή φυτική και 

ζωική παραγωγή 

50% από φυτική παραγωγή – 50% από ζωική παραγωγή 

Μελισσοκοµικά  

ΠΗΓΗ: ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «Χωρικός διαχωρισµός της Γεωργίας ανάλογα µε την 

οικονοµική αποτελεσµατικότητα και επαναπροσδιορισµός του προβληµατικού 

γεωργικού χώρου µε έµφαση στις ορεινές, παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές» µε 

επιστηµονικό υπεύθυνο το ∆ Γούσιο, (1999γ), χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο 

Γεωργίας 

 

                                                
96

 Συνολικό ΤΑΚ Φυτικής Παραγωγής = ΤΑΚ καλλιέργειας Χ Έκταση καλλιέργειας 
97

 Συνολικό ΤΑΚ Ζωικής Παραγωγής = ΤΑΚ τύπου κτηνοτροφίας Χ Αριθµό ζώων του τύπου 

(κλάδου) 
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Οµαδοποίηση εκµεταλλεύσεων µε βάση τους τεχνικο-οικονοµικούς προσανατολισµούς 

(ΤΟΠ) 

∆ιαπιστώθηκε ότι στο σύνολο της περιοχής έρευνας, οι εκµεταλλεύσεις αναπτύσσονται 

σε 12 παραγωγικές κατευθύνσεις (πίνακας 7-13). Τα πρώτα συµπεράσµατα που 

απορρέουν από τον πίνακα είναι ότι: 

- επειδή ο αριθµός των αγελάδων –παχυνόµενων µοσχαριών που εκτρέφονται στην 

περιοχή είναι πολύ µικρός (~50), θεωρούµε ότι η κατηγορία «συνδυασµός 

εκτροφών» και «µικτή εκτροφή µηρυκαστικών» αποτελεί µια κατηγορία για την 

περιοχή έρευνας, 

- η κατηγορία «µικτή φυτική και ζωική παραγωγή» συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό 

εκµεταλλεύσεων στο τύπο των «µικρού µεγέθους εκµεταλλεύσεων», γεγονός που 

φανερώνει ότι στη κατηγορία αυτή συγκεντρώνονται εκµεταλλεύσεις µε ποικίλο 

παραγωγικό προσανατολισµό µε σκοπό την επιβίωση, 

- το ίδιο γεγονός εµφανίζεται και στον τύπο «µη δυναµικές εκµεταλλεύσεις» 

- η κατηγορία «πολυκαλλιέργεια» οφείλει να συνδεθεί µε την κατηγορία «λοιπές 

µόνιµες» και να αποτελέσουν µια κατηγορία, δεδοµένου ότι και στις δύο αυτές 

κατηγορίες για την περιοχή έρευνας συγκεντρώνονται εκµεταλλεύσεις µε 

καλλιέργεια κηπευτικών και δένδρων, κύριες καλλιέργειες της περιοχής. 
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Πίνακας 7-13.: Κατηγορίες παραγωγικής κατεύθυνσης ανά τύπο εκµετάλλευσης 

Τύποι  

εκµεταλλεύσεων 

 

Κατηγορίες 

παραγωγικής 

κατεύθυνσης 

µικρές 
µη 

ενεργές 

σχετικά 

µη 

ενεργές 

σχετικά 

ενεργές 

αρκετά 

ενεργές 

πολύ 

ενεργές 
Σύνολο 

∆ηµητριακά 4 1 0 0 0 0 5 

Καπνός 2 0 2 0 4 0 8 

Κηπευτικά 9 1 1 1 1 0 13 

Προβατοειδή 17 4 0 17 12 24 74 

Αιγοειδή 6 7 3 3 4 12 35 

Λοιπές αροτραίες 
12 2 5 3 3 4 29 

Λοιπές µόνιµες 
12 4 7 4 12 5 44 

Πολυκαλλιέργειες 
40 18 43 29 33 33 196 

Συνδυασµός 

εκτροφών 13 10 20 57 54 41 195 

Μικτή εκτροφή 

µηρυκαστικών 

12 17 13 23 38 66 169 

µικτή φυτική και 

ζωική παραγωγή 167 41 23 7 23 12 273 

µελισσοκοµικά 
0 0 0 0 3 0 3 

Σύνολο 294 105 117 144 187 197 1044 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 

 

∆ιαπιστώνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανά τύπο εκµετάλλευσης: 

� στην οµάδα «µικρού µεγέθους εκµεταλλεύσεων» και «µη ενεργών 

εκµεταλλεύσεων» εµφανίζεται διασπορά των εκµεταλλεύσεων σε όλες τις 

κατηγορίες τεχνικο-οικονοµικού προσανατολισµού. Παρά τη διασπορά 

διαπιστώνεται µια συγκέντρωση εκµεταλλεύσεων στην κατηγορία «φυτικής και 

ζωικής παραγωγής» γεγονός αναµενόµενο, αφού οι εκµεταλλεύσεις αυτού του 

τύπου εκτρέφουν µικρό ζωικό κεφάλαιο και καλλιεργούν µικρή έκταση, 

� στην οµάδα «σχετικά µη ενεργών εκµεταλλεύσεων» παρουσιάζεται µια σχετική 

διασπορά των εκµεταλλεύσεων ανά παραγωγική κατεύθυνση και µια έντονη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 298

παρουσία –συγκέντρωση στην κατηγορία «εκτροφές»
98

 και µια πολύ έντονη 

συγκέντρωση (53%) στην κατηγορία «καλλιέργειες»
99

.  

� στις υπόλοιπες τρεις οµάδες εκµεταλλεύσεων, «σχετικά ενεργές», «αρκετά 

ενεργές», «πολύ ενεργές», εµφανίζεται η ίδια κατάσταση, δηλαδή συγκέντρωση 

των εκµεταλλεύσεων στις «εκτροφές», γεγονός που είναι αναµενόµενο, διότι σε 

αυτές τις οµάδες συγκεντρώνονται οι πολύ µεγάλου µεγέθους εκµεταλλεύσεις, οι 

οποίες παρουσιάζουν καθαρά ως παραγωγική κατεύθυνση την εκτροφή ζωικού 

κεφαλαίου. 

Πίνακας 7-14.: Κατηγορίες παραγωγικής κατεύθυνσης ανά τύπο νοικοκυριού 

Τύποι 

νοικοκυριών 

 

Κατηγορίες παραγωγικής 

κατεύθυνσης 

Πολύ-

δραστήριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 

Σύνολο 

δηµητριακά 0 0 0 5 5 

Καπνός 1 4 1 2 8 

Κηπευτικά 3 0 0 10 13 

Προβατοειδή 11 29 15 34 89 

Αιγοειδή 6 14 4 21 45 

Βοοειδή 0 0 0 1 1 

Λοιπές αροτραίες 7 5 6 14 32 

Λοιπές µόνιµες 
10 10 9 15 44 

Πολυκαλλιέργειες 
54 47 45 50 196 

Συνδυασµός εκτροφών 
43 63 58 31 195 

Μικτή εκτροφή 

µυρικαστικών 29 78 33 34 174 

µικτή φυτική και ζωική 
55 24 19 175 273 

µελισσοκοµικά 2 0 0 1 3 

Μη ύπαρξη στοιχείων 0 0 0 4 4 

 Σύνολο 221 274 190 397 1.082 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 

 

  

∆ιαπιστώνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανά τύπο νοικοκυριού : 

� στην οµάδα «µικρής κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά» εµφανίζεται αφ’ ενός 

διασπορά των νοικοκυριών σε όλες τις κατηγορίες παραγωγικής κατεύθυνσης και 

                                                
98

 ως «εκτροφές» ορίζεται η άθροιση των κατηγοριών «µικτή εκτροφή µηρυκαστικών» και 

«συνδυασµός εκτροφών». 
99

 ως «καλλιέργειες» ορίζεται η άθροιση των κατηγοριών «πολυκαλλιέργειες» και «λοιπές 

µόνιµες». 
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αφ’ ετέρου συγκέντρωση στις κατηγορίες «πολυκαλλιέργειες» (12,6%) και «µικτή 

φυτική και ζωική παραγωγή» (44,1%). Πρόκειται για νοικοκυριά, τα οποία 

περιορίζονται σε προσπάθειες συντήρησής τους χωρίς δυνατότητες 

αναπαραγωγής, 

� στην οµάδα «µεσαίας κλίµακας αγροτικά νοικοκυριά» εµφανίζεται συγκέντρωση 

στην κατηγορία «πολυκαλλιέργειες» (17,2%) και στην κατηγορία «συνδυασµός 

εκτροφών» (30,5%), 

� στην οµάδα «δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά» εµφανίζεται συγκέντρωση στην 

κατηγορία «πολυκαλλιέργειες» (17%), στην κατηγορία «συνδυασµός εκτροφών» 

(23%) και στην κατηγορία «µικτή εκτροφή µηρυκαστικών» (28,5%), 

� στην οµάδα «πολυδραστήρια νοικοκυριά» εµφανίζεται µια ισορροπηµένη 

συγκέντρωση των νοικοκυριών στις κατηγορίες «συνδυασµός εκτροφών» 

(19,5%), «πολυκαλλιέργειες» (24,4%) και «µικτή φυτική και ζωική παραγωγή» 

(24,9%). 

 

Συµπερασµατικά στην περιοχή έρευνας υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήµατα 

παραγωγής. Το πρώτο σύστηµα παραγωγής αφορά κτηνοτροφική δραστηριότητα 

και εµφανίζεται µε τις ακόλουθες  παραγωγικές κατευθύνσεις είτε «µικτής φυτικής 

και ζωικής παραγωγής», είτε «µικτής εκτροφής µηρυκαστικών», είτε «συνδυασµός 

εκτροφών». Το δεύτερο αφορά πολυκαλλιέργειες.  

 

� οικονοµικό µέγεθος 

«Η κατανοµή των εκµεταλλεύσεων µε βάση το οικονοµικό µέγεθος δείχνει το βαθµό 

συγκέντρωσης µικρών εκµεταλλεύσεων, ειδικά της κατηγορίας 0-2 ΕΜΜ, µέσα σε µια 

συγκεκριµένη γεωγραφική ενότητα. ∆εδοµένου ότι οι εκµεταλλεύσεις 0-2 ΕΜΜ δεν 

είναι οικονοµικά βιώσιµες, η έντονη παρουσία τους σε ένα οικισµό χαρακτηρίζει το 

τοπικό παραγωγικό σύστηµα καθώς και την δυναµικότητά του» (Γούσιος ∆., 1999γ).  

Η ανάλυση των εκµεταλλεύσεων στην περιοχή έρευνας ως προς το οικονοµικό µέγεθός 

τους διαµορφώνει την ακόλουθη εικόνα: σχεδόν το 42% των εκµεταλλεύσεων ανήκουν 

στην εξαιρετικά µεγάλη προβληµατική οµάδα (0-2 ΕΜΜ), οι οποίες εµφανίζονται 

κυρίως στην κατηγορία της µικρής κλίµακας αγροτικών νοικοκυριών, αλλά και στην 

οµάδα των πολυδραστήριων νοικοκυριών. Αντίθετα µόνο το 5,1% των εκµεταλλεύσεων 

λόγω του µεγάλου οικονοµικού µεγέθους τους (> 8 ΕΜΜ) έχει τη δυνατότητα να 
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εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδηµα στα µέλη του νοικοκυριού. Αυτές οι 

εκµεταλλεύσεις εµφανίζονται αποκλειστικά στην οµάδα των δυναµικών αγροτικών και 

πολυδραστήριων νοικοκυριών. 

Η προσέγγιση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της περιοχής έρευνας µόνο ως 

οικονοµική παραγωγική µονάδα επιβεβαιώνει το µικρό οικονοµικό µέγεθος των 

εκµεταλλεύσεων και θέτει το σύνολο της περιοχής εκτός του κυρίαρχου µοντέλου 

ανάπτυξης καθιστώντας την ως προβληµατική. Παρόλα αυτά, και δεδοµένου του 

µεγάλου αριθµού νοικοκυριών που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

έρευνας, η περιοχή παρουσιάζει µια σηµαντική παραγωγική βάση, η οποία συνεχίζει να 

δραστηριοποιείται και να συµµετέχει στη διαχείρισή της. 

Πίνακας 7-15.: Οικονοµικό µέγεθος εκµετάλλευσης ανά τύπο νοικοκυριού 

Τύποι 

νοικοκυριών 

Κατηγορίες  

οικονοµικού µεγέθους 

(ΕΜΜ) 

Πολυδρασ

τήριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 

Σύνολο 

 0-2 

 Αριθµός 107  68 267 442 

 % 33,8   40,0 84,5 41,6 

 2-4 

 Αριθµός 129 80 99 48 356 

 % 40,7 30,8 58,2 15,2 33,5 

 4-8  

 Αριθµός 66 141 3 1 211 

 % 20,8 54,2 1,8 0,3 19,8 

 8-16 

 Αριθµός 12 37   49 

 % 3,8 14,2     4,6 

16+ 

 Αριθµός 3 2   5 

 % 0,9 0,8     0,5 

Σύνολο  Αριθµός 317 260 170 316 1.063 

 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

Μέσο οικονοµικό 

µέγεθος 2,0 2,9 1,6 1,2 1,9 

Αριθµός 

εκµεταλλεύσεων 317 260 170 316 1064 

ΠΗΓΗ: ΜΑΑΕ, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-2005) – ιδία επεξεργασία 
 

� βαθµός προβληµατικότητας εκµεταλλεύσεων 

«Ο προσδιορισµός του βαθµού προβληµατικότητας των εκµεταλλεύσεων προκύπτει 

από τον συνδυασµό: 

♦ της ηλικίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης  

και  
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♦ του οικονοµικού µεγέθους των εκµεταλλεύσεων  

Αυτός ο παράγοντας αναλύεται σε τρεις κατηγορίες:  

� εκµεταλλεύσεις µε ΕΜΜ < 2,  

� εκµεταλλεύσεις µε ΕΜΜ µεγαλύτερο ίσο του 2 και εισόδηµα ανά µονάδα 

ανθρώπινης εργασίας (ΜΑΕ) µικρότερο από το 65% του εισοδήµατος αναφοράς 

(ΕΑ),  

� εκµεταλλεύσεις µε ΕΜΜ µεγαλύτερο ίσο του 2 και εισόδηµα ανά ΜΑΕ 

µεγαλύτερο από το 65% του ΕΑ 

Σύµφωνα µε τον Τσιµπούκα Κ. 2002 υπολογίστηκε το µέσο γεωργικό οικογενειακό 

εισόδηµα ανά ΜΑΕ στρέµµα ή κεφαλή ζώου µε βάση τα στοιχεία των τεχνικο-

οικονοµικών προσανατολισµών των εκµεταλλεύσεων, επιτρέποντας στη συνέχεια την 

εκτίµηση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήµατος ανά ΜΑΕ στην κάθε 

εκµετάλλευση της περιοχής. Βιώσιµη θεωρείται η εκµετάλλευση οικογενειακής 

µορφής, που δηµιουργεί εισόδηµα ανά ΜΑΕ µεγαλύτερο από το 80% του µέσου όρου 

της Ελλάδας, δηλαδή µεγαλύτερο από το 65% του Εισοδήµατος Αναφοράς. 

∆εδοµένου ότι οι εκµεταλλεύσεις µε οικονοµικό µέγεθος 0-2 ΕΜΜ θεωρούνται εκ των 

προτέρων ως µη βιώσιµες, οι εκµεταλλεύσεις του ΜΑΑΕ κατανέµονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

- οι εκµεταλλεύσεις µε οικονοµικό µέγεθος άνω των 2 ΕΜΜ: εισόδηµα ανά ΜΑΕ 

µεγαλύτερο από το 65% του Ε.Α. 

- οι εκµεταλλεύσεις µε οικονοµικό µέγεθος άνω των 2 ΕΜΜ: εισόδηµα ανά ΜΑΕ 

µικρότερο από το 65% του Ε.Α. 

- οι εκµεταλλεύσεις µε µικρό οικονοµικό µέγεθος(κάτω από 2 ΕΜΜ). 

Τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εκµεταλλεύσεις µε ΕΜΜ < 2, 

καθώς και οι εκµεταλλεύσεις µε άνω των 2 ΕΜΜ και εισόδηµα ανά ΜΑΕ µικρότερο 

από το 65% του ΕΑ, θεωρούνται ως µη βιώσιµες οικονοµικά εκµεταλλεύσεις και δεν 

λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό της διαρθρωτικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την 

υφιστάµενη µέχρι σήµερα πολιτική αυτές οι εκµεταλλεύσεις θεωρούνται σχεδόν 

ανύπαρκτες και µπορούν να «εξαφανιστούν» χωρίς επιπτώσεις στα τοπικά παραγωγικά 

συστήµατα. Πεποίθηση η οποία µε βάση την ανάλυση στην περιοχή έρευνας 

αποδεικνύεται λανθασµένη δεδοµένου ότι το µέγεθος αυτής της κατηγορίας των 

εκµεταλλεύσεων είναι σηµαντικό και διατηρείται παρότι δεν λαµβάνεται υπόψη σε 

οποιονδήποτε σχεδιασµό. 
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Από τη διερεύνηση των τύπων νοικοκυριών, που εντοπίζονται στην περιοχή έρευνας 

προκύπτει (πίνακας 7-16.) ότι το 75% των νοικοκυριών είναι προβληµατικά. Τα 

νοικοκυριά τα οποία βασίζονται σε βιώσιµες εκµεταλλεύσεις (~25% του συνόλου) 

εντοπίζονται πρωτίστως στα «δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά», έπονται στα 

«πολυδραστήρια», τα «µεσαίας κλίµακας νοικοκυριά» και τελευταία «µικρής κλίµακας 

νοικοκυριά». 

Πίνακας 7-16.: Προβληµατικότητα ανά τύπο νοικοκυριού 

Τύποι 

Νοικοκυριών 

 

προβληµατικότητα 

Πολύ-

δραστήριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 
Σύνολο 

ΕΜΜ> 2 &  

εισόδηµα ανά 

ΜΑΕ >= 65 

αρ. 93 119 39 5 256 

% 30,1% 47,2% 23,1% 1,6% 24,5% 

ΕΜΜ > 2 &  

εισόδηµα ανά 

ΜΑΕ< 65 

αρ. 110 133 62 43 348 

% 35,6% 52,8% 36,7% 13,7% 33,3% 

ΕΜΜ <= 2 αρ. 106 0 68 267 441 

% 34,3%  0% 40,2% 84,8% 42,2% 

Σύνολο αρ. 309 252 169 315 1045 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 

 

� συσχέτιση της προβληµατικότητας εκµεταλλεύσεων µε το επάγγελµα των αρχηγών 

«Η οικονοµική βιωσιµότητα της εκµετάλλευσης σχετίζεται µε το γεωργικό 

οικογενειακό εισόδηµα που αποκοµίζει το κάθε µέλος της εκµετάλλευσης ως 

εργαζόµενος σε αυτή. Άρα εκτιµάται το γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα ανά 

οικογενειακή µονάδα ανθρώπινης εργασίας
100

 µη λαµβάνοντας υπόψη την ξένη 

εργασία.» 

Αναλύοντας το ζήτηµα της απασχόλησης στην οικογενειακή εκµετάλλευση της 

περιοχής έρευνας διαπιστώνεται ότι ο µέσος όρος απασχόλησης στην εκµετάλλευσης 

υπολείπεται της 1 ΜΑΕ.  

 

                                                
100

 Η ΜΑΕ ορίζεται ως η εργασία που προσφέρει µέσα σε ένα έτος, κάθε άτοµο σε ηλικία εργασίας 

σε σύνολο 280 ηµερών και 8 ωρών ηµερησίως. Το γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα ανά ΜΑΕ 

προσδιορίζει το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης. 
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Πίνακας 7-17.: Απασχόληση ανά τύπο εκµετάλλευσης 

 

Απασχόληση  

στην εκµ/ση 

(ΜΑΕ) 

Τύποι εκµεταλλεύσεων 

µικρές 
µη 

ενεργές 

σχετικά 

µη 

ενεργές 

σχετικά 

ενεργές 

αρκετά 

ενεργές 

πολύ 

ενεργές 
Σύνολο 

µέσος όρος 

απασχόλησης 0,73 0,78 0,52 0,41 0,76 1,10 0,74 

Αρ. 

εκµεταλλεύσεων 295 105 117 144 187 199 1.047 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) - ιδία επεξεργασία 
 

Οι τύποι εκµεταλλεύσεων «µικρού µεγέθους», «µη ενεργές» και «αρκετά ενεργές» 

διαθέτουν απασχόληση, η οποία αντιστοιχεί στο µέσο όρο της περιοχής. Οι τύποι 

«σχετικά ενεργές» και «αρκετά ενεργές» διαθέτουν περί της 1/2 ΜΑΕ χαρακτηριστικό 

που δηλώνει την υποτονική  παρουσία των εκµεταλλεύσεων των οµάδων αυτών στην 

παραγωγική και οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής. ∆ηλώνει έµµεσα και την 

φθίνουσα πορεία των εκµεταλλεύσεων αυτών. Μόνο ο τύπος «πολύ ενεργές» 

εκµεταλλεύσεις παρουσιάζει απασχόληση άνω της 1 ΜΑΕ. 

Ακόµη και ο τύπος «δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά» δεν διαθέτει απασχόληση που 

ξεπερνά τη 1 ΜΑΕ, απλώς την αγγίζει, γεγονός που, αν συνδεθεί και µε τα δεδοµένα 

των κανονισµών της ΚΑΠ, αποτελεί τις µόνες που έχουν την δυνατότητα ένταξης σ’ 

αυτούς τους κανονισµούς, ώστε να βελτιωθεί η διάρθρωσή τους. 

Το πολύ µικρό επίπεδο ΜΑΕ αναδεικνύει ότι τίθεται ζήτηµα προσφοράς δυνατοτήτων 

απασχόλησης. Με βάση το γεγονός ότι στην απασχόληση αυτή δεν δηλώνεται αλλά 

ούτε υπολογίζεται η άτυπη απασχόληση των µελών της οικογένειας (γυναίκας, παιδιών, 

γονέων), εκτιµάται ότι ο τρόπος προσέγγισης είναι εσφαλµένος. Επιπλέον από την 

επιτόπια έρευνα έγινε φανερό ότι τα νοικοκυριά δεν έχουν εντάξει στη στρατηγική τους 

τη µεταποίηση του παραγόµενου προϊόντος, αλλά ούτε την αξιοποίηση τουριστικά των 

φυσικών πόρων της περιοχής. 

Πίνακας 7-18.: Απασχόληση ανά τύπο νοικοκυριού 

τύποι 

νοικοκυριών 

Απασχόληση  

στην εκµ/ση (ΜΑΕ) 

Πολύ-

δραστήριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας 
Σύνολο 

µέσος όρος απασχόλησης 0,77 0,99 0,45 0,70 0,75 

Αρ. εκµεταλλεύσεων 318 260 170 316 1.064 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 
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Το γεγονός, ότι µια εκµετάλλευση οικογενειακής µορφής δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη 

µε βάση την παραπάνω ανάλυση, δεν σηµαίνει ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα επιβίωσης, 

δεδοµένου ότι µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα σχήµα πολυαπασχόλησης- 

πολυδραστηριότητας, ενώ για τους συνταξιούχους το εισόδηµα από την εκµετάλλευση 

µπορεί να αποτελεί µικρή πηγή εσόδων, η οποία όµως είναι συµπληρωµατική. Άρα η 

πραγµατική ανάλυση της προβληµατικότητας της εκµετάλλευσης οφείλει να λαµβάνει 

υπόψη το επάγγελµα του αρχηγού της.  

Στη συνέχεια εξετάζεται ανά κατηγορία νοικοκυριού ο βαθµός προβληµατικότητας της 

εκµετάλλευσης λαµβάνοντας υπόψη και το επάγγελµα του αρχηγού δεδοµένου ότι στην 

περιοχή έρευνας το ποσοστό των αρχηγών εκµετάλλευσης που είναι συνταξιούχοι είναι 

υψηλό (41,4%) όπως και το ποσοστό των κατά αποκλειστικότητα αγροτών (39,7%). 

Στον ακόλουθο πίνακα (7-19.) γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

Προβληµατικότητα = 1, όταν ΕΜΜ> 2 και εισόδηµα ανά ΜΑΕ ≥  65 

Προβληµατικότητα = 2, όταν ΕΜΜ > 2 και εισόδηµα ανά ΜΑΕ< 65 

Προβληµατικότητα = 3, όταν ΕΜΜ ≤ 2 
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Πίνακας 7-19.: Προβληµατικότητα – επάγγελµα αρχηγού ανά τύπο νοικοκυριού 

Τύποι νοικοκυριών 

 

προβληµατικότητα 

Πολύ-

δραστήριο 

∆υναµικό 

Αγροτικό 

Μεσαίας 

κλίµακας 

Μικρής 

κλίµακας Σύνολο 

προβληµατικότητα =1  

& αγρότες 

αρ εκµ 24 108 16 1    149 

% 25,8 90,8 41,0 20,0 58,2 

προβληµατικότητα =1  

& άλλη δραστηριότητα 

αρ εκµ 59           59 

% 63,4       23,0 

προβληµατικότητα =1 

& συνταξιούχοι 

αρ εκµ 10 11 23 4     48 

% 10,8 9,2 59,0 80,0 18,8 

Σύνολο 
αρ εκµ 93 119 39 5    256 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

προβληµατικότητα =2  

& αγρότες 

αρ εκµ 25 87 32 13    157 

% 22,7 65,40 51,6 30,2 45,1 

προβληµατικότητα =2  

& άλλη δραστηριότητα 

αρ εκµ 72            72 

% 65,5       20,7 

προβληµατικότητα =2  

& συνταξιούχοι 

αρ εκµ 13 46 30 30    119 

% 11,8 34,60 48,4 69,8 34,2 

Σύνολο 
αρ εκµ 110 133 62 43    348 

% 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 

προβληµατικότητα =3  

& αγρότες 
αρ εκµ 23  23 59    105 

% 21,7   33,8 22,1 23,8 

προβληµατικότητα =3  

& άλλη δραστηριότητα 

αρ εκµ 54           54 

% 50,9       12,2 

προβληµατικότητα =3  

& συνταξιούχοι 

αρ εκµ 29  45 208    282 

% 27,4   66,2 77,9 63,9 

Σύνολο αρ εκµ 106  68 267   441 

% 100,0   100,0 100,0 100,0 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) - ιδία επεξεργασία 

 

Με βάση τον πίνακα 7-19. διαπιστώνεται ότι η περιοχή έρευνας διαθέτει : 

α. ένα σηµαντικό δυναµικό νοικοκυριών (256 εκµεταλλεύσεις δηλαδή 24,5% του 

συνολικού αριθµού εκµεταλλεύσεων), τα οποία δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα, και 

αφορούν όλα τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν προβληµατικότητα τύπου 1, 

β. ένα αρκετά σηµαντικό δυναµικό νοικοκυριών (126 εκµεταλλεύσεις δηλαδή 12,06% 

του συνολικού αριθµού εκµεταλλεύσεων), που ανήκουν στους τύπους αγροτικά και 

πολυδραστήρια νοικοκυριά αλλά εµφανίζουν προβληµατικότητα τύπου 2 ή 3, 

γ. ένα σηµαντικότατο δυναµικό προβληµατικών (663 εκµεταλλεύσεις, δηλαδή 63,2% 

του συνολικού αριθµού εκµεταλλεύσεων) νοικοκυριών. Σε αυτό το δυναµικό 

ενσωµατώνονται τα νοικοκυριά που έχουν αρχηγό εκµετάλλευσης συνταξιούχο, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 306 

παρουσιάζουν προβληµατικότητα τύπου 2 και 3 (38,37% του συνολικού 

πληθυσµού) και εκ των πραγµάτων είναι το αδύνατο τµήµα της περιοχής. Αλλά σε 

αυτό το δυναµικό εµπεριέχεται και ένα σηµαντικό τµήµα (25,1% του συνολικού 

πληθυσµού) νοικοκυριών µε αρχηγό εκµετάλλευσης αγρότη που παρουσιάζει 

προβληµατικότητα 2 και 3 δεδοµένης της µη ανάπτυξης στην περιοχή έρευνας, της 

µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και της τουριστικής αξιοποίησης των πόρων 

της. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η περιοχή βασιζόµενη µόνο στην γεωργική 

δραστηριότητα χωρίς να διαφοροποιεί το παραγόµενο προϊόν, παρόλο που διαθέτει ένα 

κοινωνικό ιστό που της επιτρέπει να επιβιώνει, είναι λογικό να εντάσσεται στις 

«προβληµατικές» περιοχές. Παρόλα αυτά διαθέτει ένα σηµαντικό ανθρώπινο δυναµικό, 

το οποίο µπορεί να το αξιοποιήσει αναπτύσσοντας και άλλες παραγωγικές 

δραστηριότητες. 

 

7.3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

Η ποικιλοµορφία των νοικοκυριών στην περιοχή έρευνας όσον αφορά τα µεγέθη και 

τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µελών τους, ώθησαν στην ανάγκη 

διερεύνησης της συµβολής επιπλέον παραµέτρων στη λειτουργία τους και στους 

στόχους της στρατηγικής τους.  

Η σηµασία και το βάρος του ρόλου της γεωργικής-κτηνοτροφικής δραστηριότητας στο 

συνολικό σύστηµα δραστηριότητας της οικογένειας είναι δυνατό να διαφέρει σε υψηλό 

βαθµό, ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος «δραστηριότητας και εισοδήµατος», στο 

οποίο ενσωµατώνεται αυτή η δραστηριότητα. Έτσι δύο νοικοκυριά που συνδυάζουν 

γεωργική και άλλη (εξωγεωργική ή µη) δραστηριότητα συνδεδεµένη µε την 

εκµετάλλευση είναι δυνατό να διαφοροποιούνται µε βάση τη σηµασία που δίνουν στη 

µια ή στην άλλη δραστηριότητα.  

� Στην πρώτη περίπτωση η γεωργική-κτηνοτροφική δραστηριότητα αποτελεί το 

κεντρικό σηµείο, γύρω από το οποίο οργανώνεται η δεύτερη δραστηριότητα,  

� στη δεύτερη περίπτωση η γεωργική -κτηνοτροφική δραστηριότητα δεν αποτελεί 

παρά το «µέσο», που επιτρέπει την διατήρηση µιας αγροτικής εικόνας του 

νοικοκυριού, εικόνας απαραίτητης για την ένταξη σε ένα καθεστώς 

«κοινωνικών παροχών» (ιατροφαρµακευτικής φροντίδας και συνταξιοδότησης) 
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� στην τρίτη περίπτωση η γεωργική -κτηνοτροφική δραστηριότητα αποτελεί τον 

τρόπο κάλυψης των αναγκών της σε τρόφιµα. Για ορισµένα νοικοκυριά 

(µισθωτούς που έχουν µικρό εισόδηµα, συνταξιούχους), αυτή η δραστηριότητα 

αποτελεί τη µοναδική λειτουργία της γεωργικής δραστηριότητας. Για άλλους 

αποτελεί ένα συµπλήρωµα, το οποίο αντισταθµίζει το χαµηλό επαγγελµατικό 

γεωργικό εισόδηµα.  

Η άσκηση της γεωργικής -κτηνοτροφικής δραστηριότητας είτε αφορά την βασική ή 

δευτερεύουσα επαγγελµατική δραστηριότητα κάποιου, είτε την κάλυψη ορισµένων 

αναγκών του νοικοκυριού του είτε τη διατήρηση της πατρικής κληρονοµιάς αποτελεί 

σηµαντικό πλεονέκτηµα στην διατήρηση της δραστηριότητας και της κατοίκησης σε 

µια εδαφική περιοχή. 

Η σύνθεση των δεδοµένων (παραγωγικών, δηµογραφικών, κοινωνικών, οικονοµικών, 

κ.ά.) της αγροτικής εκµετάλλευσης, αλλά και της δραστηριότητας του αρχηγού και των 

µελών του νοικοκυριού συνέβαλε στη διαπίστωση ότι στην περιοχή έρευνας 

συνυπάρχουν πολλαπλές περιπτώσεις αγροτικών νοικοκυριών, οι οποίες ανεξάρτητα 

από την οικονοµική τους θέση (και την οικονοµική βιωσιµότητα που παρουσιάζουν) 

επιβιώνουν και λειτουργούν συµβάλλοντας είτε ατοµικά είτε συλλογικά στη χρήση και 

διαχείριση του χώρου. Η ύπαρξή τους επιτρέπει τόσο την διατήρηση του κοινωνικού 

ιστού στην περιοχή, όσο και του παραγωγικού ιστού δίνοντάς της την δυνατότητα να 

συνεχίζει να υπάρχει και να γίνεται αντικείµενο διαχείρισης. 
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Πίνακας 7-20.: Σύνθεση αποτελεσµάτων ανά τύπο νοικοκυριού 

Αγροτικά  

Νοικοκυριά 

 

Παράµετροι  

συστήµατος 

Πολυδραστήρια 

νοικοκυριά 

∆υναµικά 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Μεσαίας 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Μικρής 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Νοικοκυριά 30% 24% 16% 30% 

∆ραστηριότητα 

αρχηγού 
πολυδραστήριος Αγρότης 

Αγρότης / 

συνταξιούχος 

Πολλαπλές 

περιπτώσεις 

Ηλικίες 
Νέοι 

+ 

Νέοι 

+ 

Προς γήρανση 

- 

Μεγάλη γήρανση 

-- 

ΕΜΜ 
Από 2-8 

~ 

Από 2-16  

(κυριαρχεί το 4-

16) 

+ 

Έως 4 

- 

0-2 

-- 

Προβληµατικότητα - + - -- 

ΤΑΚ /ΧΓΕ ~ + ~ - 

ΤΑΚ/ ΜΑΕ οικογένειας ~ + ++ -- 

Γεωργικό Οικογενειακό 

Εισόδηµα / ΜΑΕ 

οικογένειας 

~ + + -- 

Μέση ΜΑΕ οικογένειας 

/εκµετάλλευση 
~ + - ~ 

Νέοι + ++ - -- 

ΠΗΓΗ: Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 1997 – επιτόπιες έρευνες (2002-

2005) – ιδία επεξεργασία 

+ : σηµαίνει ότι υπάρχει σηµαντικός αριθµός 

++: σηµαίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερα σηµαντικός αριθµός 

- : σηµαίνει ότι υπάρχει µικρός αριθµός 

--: σηµαίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερα µικρός αριθµός 

~ : υποδηλώνει ουδετερότητα 

 

Σε µια προσπάθεια σύνθεσης των αποτελεσµάτων των αναλύσεων, που έχουν 

προηγηθεί (πίνακας 7-20.), διαπιστώνεται ότι τα «πολυδραστήρια νοικοκυριά» 

συνεπικουρούµενα από τα «δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά» κυριαρχούν στο τοπικό 

παραγωγικό σύστηµα, ενώ η συµµετοχή των «µικρής κλίµακας αγροτικών 

νοικοκυριών» είναι σηµαντική. 

Μέσα από τους παράγοντες που αναλύθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους 

διαπιστώνεται ότι στην περιοχή έρευνας συνεχίζουν να υπάρχουν κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις, παρόλο που αρκετές παρουσιάζουν επισφαλή χαρακτηριστικά και να 

δραστηριοποιούνται τοπικά, παρόλη την «προβληµατικότητα» που παρουσιάζουν, να 

αξιοποιούν τοπικούς πόρους και κοινά αγαθά και να παράγουν προϊόντα εκτατικής 

παραδοσιακής γεωργίας –κτηνοτροφίας, που είναι αναγνωρισµένα για τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά. Η δυναµικότητα του τοπικού συστήµατος επιπλέον παραµένει 
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χαµηλής έντασης λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρα του, ενώ η πολυπλοκότητά του 

και οι δεσµοί µε το χώρο του το καθιστούν και το ίδιο ένα εδαφικό πόρο προς 

αξιοποίηση. 

 

7.4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η πραγµατικότητα της εδαφικής περιοχής που ερευνάται διαµορφώνεται από τις 

ενδογενείς δυναµικές της (Κουρλιούρος Η., 2001), που δεν είναι άλλες από τα 

νοικοκυριά της. Η δράση αυτών των δυναµικών και ο βαθµός συνεργασίας-

συντονισµού τους συµβάλλουν στη διαφοροποίηση της πραγµατικότητας της περιοχής. 

Η αειφορία του τοπικού παραγωγικού συστήµατος εξαρτάται από την ακολουθούµενη 

στρατηγική των νοικοκυριών, την ύπαρξη διαδοχής, του απαραίτητου ανθρώπινου 

δυναµικού καθώς και από τις σχέσεις τους µε τους πόρους της περιοχής. 

Η συστηµική ανάλυση, όπως παρουσιάστηκε µέσα από συνδυασµούς και 

κατηγοριοποιήσεις παραµέτρων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και νοικοκυριών της 

υπό έρευνας εδαφικής περιοχής, συνέβαλε στην κατανόηση αυτής της 

πραγµατικότητας. Η διερεύνηση της προοπτικής αυτής της πραγµατικότητας βασίζεται 

στο κριτήριο της ύπαρξης διάδοχης κατάστασης σε κάθε νοικοκυριό. 

Συνδυάζοντας εποµένως τις τέσσερις κατηγορίες νοικοκυριών που υπάρχουν στην 

περιοχή, το βαθµό προβληµατικότητάς τους και την ύπαρξη διαδοχής προκύπτουν τα 

ακόλουθα (πίνακας 7-20.): 

� Για 94 εκµεταλλεύσεις υπάρχει µέλλον, δεδοµένου ότι πρόκειται για 

εκµεταλλεύσεις που ανήκουν κυρίως στα «πολυδραστήρια νοικοκυριά» και 

«δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά» µε σχετικά νέο σε ηλικία αρχηγό και µε 

εξασφαλισµένη τη διαδοχή. 

� Για 400 εκµεταλλεύσεις η πορεία είναι απρόβλεπτη, δεδοµένου ότι η διαδοχή τους 

είναι δυνητική, είτε αφορούν νοικοκυριά µε µικρά παιδιά, είτε αφορούν νέους 

αρχηγούς που δεν έχουν ακόµη τεκνοποιήσει. Το νεαρό ή το σχετικά νεαρό της 

ηλικίας των αρχηγών τους διασφαλίζει τη συνέχισή τους για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Οι 312 από τις 400 εκµεταλλεύσεις, ανήκουν στα «πολυδραστήρια 

νοικοκυριά» και «δυναµικά αγροτικά νοικοκυριά». 

� Για 247 εκµεταλλεύσεις οι προοπτικές είναι εν δυνάµει αρνητικές δεδοµένου ότι 

ανήκουν κυρίως σε ηλικιωµένους αρχηγούς και σε νοικοκυριά τα οποία δεν 

εξασφαλίζουν διαδοχή. Οι περιπτώσεις αυτές βρίσκονται σχεδόν ισόρροπα 
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κατανεµηµένες στο σύνολο των κατηγοριών των νοικοκυριών του τοπικού 

συστήµατος. 

� Τέλος 304 εκµεταλλεύσεις δεν παρουσιάζουν προοπτική εξέλιξης, διότι ο 

βιολογικός θάνατος του αρχηγού θα σηµάνει και την εξαφάνιση της 

δραστηριότητάς τους λόγω έλλειψης διαδοχής. 

 

Πίνακας 7-21.: Προοπτική του τοπικού συστήµατος παραγωγής 

 Συνεχίζουν 

δραστηριότητα 

Υπάρχει εν 

δυνάµει διαδοχή 

Εν δυνάµει 

εξαφανίζονται 
εξαφανίζονται 

Πολυδραστήρια 

νοικοκυριά 

 

309 

 

 

46 166 70 27 

∆υναµικά 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

 

252 43 146 63 0 

Μεσαίας 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

 

169 4 43 67 55 

Μικράς 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

 

315 1 45 47 222 

Σύνολο 94 400 247 304 

 

94 

εκµεταλλεύσεις 

 

∆εν τίθεται θέµα 

προοπτικής αυτών 

των εκµεταλλεύσεων 

δεδοµένου ότι έχουν: 

διαδοχή και σχετικά 

νέο σε ηλικία αρχηγό 

εκµετάλλευσης 

400 

εκµεταλλεύσεις 

 

απρόβλεπτη η 

πορεία αυτών 

των 

εκµεταλλεύσεων 

δεδοµένης της εν 

δυνάµει διαδοχή 

247 

εκµεταλλεύσεις 

 

αποτελούν τις 

εκµεταλλεύσεις 

µε εν δυνάµει 

αρνητικές 

προοπτικές 

304 

εκµεταλλεύσεις 

 

δεν 

παρουσιάζουν 

προοπτική 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία 

 

Η συστηµική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε εξέτασε τις συνιστώσες του τοπικού 

παραγωγικού συστήµατος ως προς την ικανότητά του να αναπαραχθεί, την αειφορία 

του, καθώς και την προοπτική εξέλιξής του. Συµπερασµατικά λοιπόν η ανάλυση 

οδήγησε στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 
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Το τοπικό παραγωγικό σύστηµα λειτουργώντας στο πλαίσιο του παραγωγίστικου 

µοντέλου ανάπτυξης της γεωργίας και του πρωτογενή τοµέα στη χώρα µας συνεχίζει να 

λειτουργεί βασιζόµενο στους τοπικούς υλικούς του πόρους και στις σχέσεις του 

κοινωνικού της δυναµικού. Ο παραδοσιακός εκτατικός χαρακτήρας τόσο των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων όσο και των νοικοκυριών της περιοχής έρευνας είναι 

απόρροια:  

� του χαµηλού βαθµού πολυπλοκότητας της εκµετάλλευσης, η οποία είναι κυρίως 

µονοπαραγωγική µέσω της εκτροφής αιγοπροβάτων. Η γεωργική 

δραστηριότητα συνήθως αφορά τη τροφοδότηση των εκτρεφόµενων ζώων είτε 

µε ζωοτροφές είτε µε γρασίδι. Οι άλλες δραστηριότητες, που αναπτύσσουν τόσο 

ο αρχηγός όσο και τα µέλη της εκµετάλλευσης, δεν αφορούν τη µεταποίηση του 

προϊόντος που προέρχεται από την κτηνοτροφία-γεωργία, 

� του χαµηλού βαθµού διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος. Το σύνολο των 

παραγωγών εκτρέφουν ζώα και πουλούν το γάλα και το κρέας που παράγουν σε 

γαλακτοκοµικές επιχειρήσεις και εµπόρους κρέατος, µε αποτέλεσµα να µην 

διασφαλίζεται για την περιοχή προστιθέµενη αξία, αλλά ούτε και να 

δηµιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης µέσω δηµιουργίας θέσεων εργασίας, 

� του βαθµού των σχέσεων συνεργασίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης µε τους 

υπόλοιπους παραγωγούς –συνεκµεταλλευτές των κοινών αγαθών της περιοχής 

έρευνας, µε τους οποίους συνεργάζεται σε διάφορα επίπεδα : σε εργασίες κατά 

την εκτροφή των ζώων, στην απόφαση της χρήσης και της διαχείρισης των 

βοσκοτόπων, κ.ά. Σχέσεις, οι οποίες είναι ικανοποιητικές για την διαχείριση 

άλλων υλικών πόρων της περιοχής, αλλά µη ικανοποιητικές για να 

κατασκευάσουν εδαφικούς πόρους, που θα διασφαλίσουν προστιθέµενη αξία 

στην περιοχή, 

� της γεωγραφικής τους θέσης : ορεινή περιοχή, αποµονωµένη. Η συγκεκριµένη 

θέση της δεν την καθιστά ελκυστική για την εγκατάσταση επιχειρήσεων, 

� της «απόστασής» τους από τους χώρους λήψης αποφάσεων λόγω της χαλαρής 

σχέσης και του ελλείµµατος υποστήριξης της περιοχής από αρµόδιους 

δηµόσιους και αναπτυξιακούς φορείς, αλλά και λόγω της ελλειµµατικής 

εκπροσώπευσής της εξαιτίας της αναποτελεσµατικότητας των τοπικών 

συλλογικών φορέων της,  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 312 

� της ελλιπούς αξιοποίησης ενεργητικά ή παθητικά της διασποράς τους. Η 

διασπορά, σηµαντικό τµήµα του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής έρευνας 

αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά και µερικώς ως καταναλωτικό κοινό, ενώ δεν 

συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία οργάνωσης και διαχείρισης της περιοχής.  

Η περιοχή έρευνας παρόλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, την µεγάλη πληθυσµιακή 

γύµνωση, που υπέστη τα τελευταία σαράντα –πενήντα χρόνια, συνεχίζει να εκτρέφει 

σηµαντικό ζωικό κεφάλαιο, να διατηρεί την κτηνοτροφική δραστηριότητα και να 

παρουσιάζει την ίδια δυναµικότητα σε εκτρεφόµενα ζώα. Η πραγµατικότητα αυτή 

µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το τοπικά παραγόµενο υλικό προϊόν της 

δραστηριότητας (γάλα και κρέας), παρόλο που προωθείται στην αγορά σε πρωτογενή 

µορφή, διαθέτει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η αγορά (γαλακτοκοµικές 

επιχειρήσεις, έµποροι, καταναλωτές) αναγνωρίζει την ποιότητα αυτή και την επιζητά. 

Το γεγονός αυτό συντήρησε την παραγωγή στην περιοχή και σε συνδυασµό µε την 

πολιτική επιδοτήσεων, που εφαρµόστηκε από την πολιτεία τα τελευταία τριάντα-

σαράντα χρόνια διατήρησαν σε λανθάνουσα κατάσταση (Gumuchian H., Pecqueur B., 

2007, Goussios D., 2010) την δραστηριότητα και την θέληση των παραγωγών να 

επενδύσουν στην αναπαραγωγή του συστήµατος παραγωγής τους και στη δηµιουργία 

τοπικά προστιθέµενης αξίας (Munchick  J., Ανθοπούλου Θ., 2013). 

Η διατήρηση των αγροτικών νοικοκυριών στην περιοχή έρευνας βασίζεται στην 

εδαφική βιωσιµότητα (vivabilité) των εκµεταλλεύσεων, η οποία στηρίχθηκε στις 

έντονες σχέσεις µε το χώρο αλλά και τις αλληλοεξαρτήσεις των ίδιων των 

εκµεταλλεύσεων και όχι στην οικονοµική τους αποτελεσµατικότητα (viabilité), η οποία 

µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε δεν θα επέτρεπε την λειτουργία παρά σε 

ελάχιστες εκµεταλλεύσεις σε επίπεδο εδαφικής περιοχής. Η αναπαραγωγή του 

συστήµατος παραγωγής βασίστηκε ακριβώς στην ύπαρξη πολλών και ποικίλων 

εκµεταλλεύσεων και στη µη οριστική εγκατάλειψη της περιοχής.  

Το συλλογικό, βασικό χαρακτηριστικό της οικογενειακής γεωργίας στη Μεσόγειο, δεν 

αποτελεί κατάλοιπο ξεπερασµένων παραγωγικών σχέσεων. Αντίθετα συνδεόµενο µε 

την ποικιλία και την πολυπλοκότητα του τοπικού συστήµατος και των σχέσεων 

εξάρτησης εκφράζει προσαρµοστικότητα στις τοπικές, φυσικές και κοινωνικο-

οικονοµικές συνθήκες. Γι’ αυτό το λόγο µπορεί να αποτελέσει βασικό µοχλό ανάπτυξης 

της εδαφικής περιοχής και να ανατρέψει τους όρους της προοπτικής του 

διασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά µε καλύτερους όρους. 
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Η παρούσα έρευνα εστίασε το ενδιαφέρον της στην αειφορικότητα των παραγωγικών 

συστηµάτων στις ελληνικές ορεινές περιοχές, οι οποίες αποτελούν τµήµα του 

ελληνικού χώρου που βιώνει έντονη αποµόνωση και εγκατάλειψη τα τελευταία πενήντα 

(50) έτη. 

Τα εκτατικά παραγωγικά συστήµατα της ελληνικής ορεινής υπαίθρου παρά την 

εφαρµογή πολιτικών µε στόχευση στην παραγωγικότητα της αγροτικής εκµετάλλευσης 

µέσω ενός παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης, διατηρήθηκαν παρόλη την 

δηµογραφική και κοινωνική συρρίκνωση των ορεινών περιοχών και παρόλο που οι 

ορεινές περιοχές δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µοντέλου. 

Παρόλο που οι κοινωνικό-οικονοµικές πολιτικές συνθήκες δεν ευνοούν την 

αειφορικότητα αυτών των συστηµάτων, το αξιοσηµείωτο και ταυτόχρονα «παράδοξο» 

είναι ότι τα συστήµατα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν ευέλικτα προσαρµοσµένα και 

αντικατοπτρίζουν την κοινωνία, όπως αυτή διαµορφώθηκε τα τελευταία πενήντα χρόνια 

στις ορεινές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η εκτακτική κτηνοτροφία 

διατηρήθηκε ως κύρια δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές αναπτύσσοντας παράλληλα 

πληθώρα, σε αριθµό και όχι σε µέγεθος, άλλων δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα η 

διατήρηση ενός «κρίσιµου» µεγέθους ανθρώπινου δυναµικού να επιτρέπει την 

αναπαραγωγή του. 

Αυτή η δοµή του παραγωγικού συστήµατος υπήρχε και υπάρχει, το εδαφικό όµως 

µοντέλο ανάπτυξης µπορεί να στηρίξει την αειφορικότητά του και να συµβάλλει στην 

εντονότερη αναπαραγωγή του; Η προσέγγιση του παραγωγικού συστήµατος ορεινών 

περιοχών µέσα από το εδαφικό µοντέλο ανάπτυξης του προσδίδει πλεονέκτηµα και 

προοπτική; Αυτά είναι τα ερωτήµατα που αποτέλεσαν την κύρια υπόθεση που 

πραγµατεύτηκε η παρούσα εργασία. 

 

∆οµή παραγωγικού συστήµατος 

Η συστηµική ανάλυση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος της περιοχής έρευνας 

ανέδειξε µέσα από την αποτύπωση της γεωγραφικής, οικονοµικής και κοινωνικής της 

πραγµατικότητας ότι η οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση, το κύτταρο του τοπικού 
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παραγωγικού συστήµατος, στην προσπάθεια διατήρησης του τοπικού παραγωγικού 

συστήµατος, αξιοποιεί και διαχειρίζεται το χώρο άσκησης της δραστηριότητάς της, 

στηριζόµενη σε σχέσεις εξάρτησης και αλληλοβοήθειας –αλληλεγγύης µε τις υπόλοιπες 

παραγωγικές µονάδες και αναπτύσσοντας πολυαπασχόληση- πολυδραστηριότητα.  

Η εκτατικότητα έτσι όπως οργανώνεται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, βασίζεται 

σε συλλογικότητες, που απορρέουν από το καθεστώς των βοσκοτόπων και των δασικών 

περιοχών, ως κοινών αγαθών αλλά και από µια παράδοση κοινών πρακτικών για την 

οργάνωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας άµεσα προσαρµοσµένων στη συνοχή 

των ορεινών κτηνοτροφικών κοινωνιών και στην οργάνωση και εκµετάλλευση των 

χρήσεων γης . 

Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε αναδείχθηκε ότι η περιοχή έρευνας διαθέτει 

υλικούς (βοσκήσιµες εκτάσεις, ζωικό κεφάλαιο, γεωργική γη, κ.ά.) και άυλους 

(πολιτισµό, τεχνογνωσία, πρακτικές, συλλογικότητα, κοινωνικό κεφάλαιο) πόρους, που 

της επιτρέπουν να διατηρεί κοινωνικό και παραγωγικό ιστό (ποικίλων µορφών), να 

αναπαράγεται στοιχειωδώς και να επιβιώνει. Το σύνολο των εκµεταλλεύσεων, εκτός 

αυτών που θα εξαφανιστούν µε το φυσικό θάνατο του αρχηγού της εκµετάλλευσης, 

επιβιώνουν και αναπαράγονται µέσα από συνεργασίες και άτυπες µορφές οργάνωσης 

του συστήµατος, παρόλο που µόνο το 5% των εκµεταλλεύσεων της είναι οικονοµικά 

βιώσιµες σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραγωγίστικου µοντέλου ανάπτυξης. Το τοπικό 

παραγωγικό σύστηµα παρουσιάζει προοπτικές συνέχισης δεδοµένου ότι σηµαντικό 

τµήµα των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων παρουσιάζουν διαδοχή (πραγµατική και εν 

δυνάµει), αλλά και εµφανίζουν πολυδραστηριότητα, γεγονός που επιτρέπει την 

αναπαραγωγή του. Προβληµατικότητα εντοπίζεται σε εκµεταλλεύσεις (αντιστοιχούν 

στο 30% των συνολικών εκµεταλλεύσεων), που δεν έχουν διάδοχο και αναγκαστικά θα 

εξαφανιστούν µε το φυσικό θάνατο του αρχηγού. 

Η εκτατικότητα του παραγωγικού συστήµατος µε τα συλλογικά συστήµατα βόσκησης 

και τις ποικίλες µορφές συνεργασίας συνέβαλε στην επιβίωση και διατήρηση ενός 

σηµαντικού τµήµατος µικρών ή και πολυδραστήριων εκµεταλλεύσεων επιτρέποντας τη 

διατήρηση κοινωνικού και παραγωγικού ιστού µε την αναπαραγωγή της τοπικής 

κοινωνίας και τη µη εγκατάλειψη της περιοχής. Η διατήρηση της εκτατικότητας του 

τοπικού κτηνοτροφικού παραγωγικού συστήµατος και του παραδοσιακού τρόπου 

εκτροφής των αιγοπροβάτων πρέπει να θεωρηθεί ως η στρατηγική συµπεριφορά της 

οικογενειακής παραδοσιακής εκµετάλλευσης απέναντι στην αδυναµία των κρατικών 
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υπηρεσιών να εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας πέραν αυτού 

του εντατικού βορειο- ευρωπαϊκού τύπου εντατικής κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. Οι 

ακολουθούµενοι µέθοδοι και τεχνικές εκτροφής των ζώων παράλληλα δεν «επέτρεψαν» 

την υιοθέτηση της πολιτικής µεγέθυνσης των µονάδων παραγωγής σε βάρος των 

µικρότερων, και κατ’ αυτόν τον τρόπο διατήρησαν στην περιοχή µια πληθώρα και 

ποικιλοµορφία εκµεταλλεύσεων ως προς το µέγεθός τους, αλλά και ως προς τη 

στρατηγική τους. 

Η περιοχή έρευνας διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά των αποµονωµένων ορεινών 

περιοχών τόσο τα αρνητικά (έλλειµµα υποδοµών, υπηρεσιών, κ.ά.), όσο και τα εν 

δυνάµει αξιοποιήσιµα (ύπαρξη εκτατικού κτηνοτροφικού συστήµατος, διατήρηση ενός 

σηµαντικού πυρήνα δυναµικών εκµεταλλεύσεων, ύπαρξη σηµαντικών πόρων, όπως 

βοσκήσιµων εκτάσεων που δεν έχουν υποστεί «µη αντιστρέψιµη» καταστροφή παρόλο 

που επιδέχονται βελτιώσεις, συλλογικότητα, κ.ά.) τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για τη 

διατήρηση του τοπικού κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος. Η επιβίωση και η 

διατήρηση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος, επειδή στηρίζεται στην κοινωνική 

αλληλεγγύη και σε µορφές συνεργασίας, αποτελεί πραγµατικότητα, αλλά και παράδοξο 

στο πλαίσιο του ισχύοντος οικονοµικού µοντέλου. 

 

Πολιτικές και εδαφική περιοχή 

Η εκτατική κτηνοτροφία δεν υποστηρίχθηκε από ειδικές πολιτικές προσαρµοσµένες 

στις ιδιαιτερότητες των παραγωγικών της συστηµάτων. Βεβαίως στο πλαίσιο της ΚΑΠ 

υπήρξε αναγνώριση της µειονεκτικότητας των ορεινών περιοχών, όµως οι πολιτικές 

συνέχισαν να έχουν ως επίκεντρο την ατοµική εκµετάλλευση µε στόχο την εξασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητάς της παραβλέποντας τη συλλογική 

διάσταση στην οργάνωση και λειτουργία των τοπικών παραγωγικών συστηµάτων ως 

εδαφικών συνόλων. 

Παρόλο που οι πολιτικές, ευρωπαϊκές και εθνικές, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν 

µια στροφή προς την ανάγκη ανάδειξης της τοπικότητας –εδαφικότητας και της 

στήριξης της ποιότητας των τοπικά παραγόµενων προϊόντων, εµφανίζονται στο πλαίσιο 

οικονοµικού µοντέλου, που στοχεύει στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα των 

προϊόντων και των περιοχών, να ακολουθούν κλαδικές προσεγγίσεις µε αποτέλεσµα 

την συνεχόµενη διατήρηση στο περιθώριο των παραγωγικών συστηµάτων των ορεινών 
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περιοχών (Allaire G. 2011). Πιο συγκεκριµένα και µε βάση την ανάλυση των 

προηγούµενων κεφαλαίων διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

� η εφαρµογή πολιτικών (παραγωγίστικο µοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας) σε τοπικό 

επίπεδο εκ προοιµίου αντιµετωπίζει ως αντιπαραγωγικό ένα σηµαντικό τµήµα των 

εκµεταλλεύσεων, παρόλο που οι συγκεκριµένες µονάδες εκτρέφουν το 30% του 

ζωικού κεφαλαίου της περιοχής έρευνας και δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη την 

συνεισφορά αυτών των εκµεταλλεύσεων στο κοινωνικό, οργανωτικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο, 

� οι πολιτικές, όπως αυτές διατυπώνονται τα τελευταία χρόνια, λαµβάνουν υπόψη τη 

διακριτότητα των τελικών παραγόµενων προϊόντων δίνοντας στις περιοχές τη 

δυνατότητα να αναδειχθούν. Ο λήθαργος, στον οποίο αναγκαστικά ωθήθηκε το 

κοινωνικό κεφάλαιο των εδαφικών περιοχών και η απογύµνωσή τους από 

δυναµικούς εκπροσώπους (leaders), δεν δίνει ακόµη τη δυνατότητα στις περιοχές 

αυτές να εντοπίσουν και αναδείξουν τα διακριτά τους στοιχεία, τα οποία θα 

συµβάλουν στην χωρική αναπαραγωγή του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µε 

προοπτικές ανάπτυξης, 

� οι πολιτικές αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της ανάπτυξης κυρίως ως έλλειµµα 

υποδοµών και όχι µέσω της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής τους 

διάστασης καθώς και της ικανότητας µιας εδαφικής περιοχής να αξιοποιήσει τους 

πόρους της. 

 

Το πέρασµα από τη δηµόσια πολιτική δράση στη δηµόσια χωρική δράση, το οποίο 

έγινε εµφανές και σε τοπικό επίπεδο µε την εφαρµογή της διοικητικής µεταρρύθµισης, 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, δίνει τη δυνατότητα στην τοπική κοινωνία µιας εδαφικής περιοχής 

να λάβει αποφάσεις για την οργάνωσή της και τη διαχείρισή της µέσω της δηµιουργίας: 

� διακριτού πλεονεκτήµατος στα προϊόντα-υπηρεσίες της ενσωµατώνοντας σε αυτά 

την ποιότητα και την τοπική ταυτότητα και πολιτισµό, 

� τοπικής χωρικής ανταγωνιστικότητας µέσω της ενδυνάµωσης και κινητοποίησης 

του κοινωνικού κεφαλαίου της, 

� πολιτιστικών συνόρων ως απάντηση στην αδυναµία του κράτους να ελέγχει τα 

σύνορά του. 
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Η δηµιουργία και οργάνωση δοµών ενεργής στήριξης, οι οποίες δεν βασίζονται σε 

ενισχύσεις, αλλά σε διασύνδεση της περιοχής µε το εξωτερικό περιβάλλον της 

(δηµόσιες υπηρεσίες, φορείς υποστήριξης, καταναλωτές, απόδηµοι ως πιστή αγορά) και 

η εφαρµογή πολιτικών συµβάλλουν, ώστε η κοινωνία µιας περιοχής να αποκτά την 

πεποίθηση ότι µπορεί να συµµετέχει δυναµικά στη λειτουργία της και εποµένως να 

αξιοποιήσει στο βέλτιστο τους πόρους της (υλικούς, άυλους και κοινά αγαθά) 

στοχεύοντας στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και άρα τοπικού πλούτου. 

Με βάση την αξιολόγηση της περιορισµένης αποτελεσµατικότητας των µέχρι σήµερα 

πολιτικών και προσεγγίσεων των ορεινών περιοχών θεωρούµε ότι µε την υιοθέτηση 

ενός µοντέλου «παραγωγής ποιότητας» έναντι ενός µοντέλου «παραγωγικότητας», που 

αναγκαστικά ακολουθούσε, µια εδαφική περιοχή συµβάλλει στη συνέχιση της 

αγροτικής δραστηριότητας, στη παραγωγή τελικών ποιοτικών προϊόντων µε αγκύρωση 

(Ανθοπούλου Θ., 2013) στην περιοχή, που διασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτή και 

την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου. 

 

Πόροι και εδαφική περιοχή 

∆ιαφαίνεται ότι η προσέγγιση των τοπικών εκτατικών κτηνοτροφικών παραγωγικών 

συστηµάτων στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης αναδεικνύει τις νέες προοπτικές που 

διανοίγονται γι’ αυτά. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται ότι οι συλλογικές συνιστώσες 

αυτών των παραγωγικών συστηµάτων, οι οποίες θεωρούντο µέχρι χθες ως 

µειονεκτήµατα και εµπόδια, µπορούν να αποτελέσουν τους πυλώνες για την αειφόρο 

διαχείριση των κοινών αγαθών, αλλά προπαντός για την κατασκευή εδαφικών πόρων 

και ιδιοτυποποιηµένων κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο κεντρικός στρατηγικός άξονας για την προώθηση της 

βιωσιµότητας και της αειφορίας της εκτατικής κτηνοτροφίας στις ορεινές κοινότητες 

στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της ίδιας της κοινότητας των παραγωγών 

κτηνοτρόφων, το οποίο είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας, να 

αναλάβει α) την ενίσχυση της λειτουργικότητας του παραγωγικού τους συστήµατος ως 

ενιαίου συνόλου, το οποίο ενσωµατώνει δίκαια την εκµετάλλευση των κοινών αγαθών 

και της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και β) προπαντός την ιδιοτυποποίηση των 

προϊόντων τους. 
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∆εδοµένων αυτών των χαρακτηριστικών τόσο τα υλικά προϊόντα της περιοχής 

(γαλακτοκοµικά προϊόντα), όσο και το ίδιο το παραγωγικό σύστηµα έχουν τα εχέγγυα 

να µετατραπούν σε πόρο, ο οποίος µπορεί να ιδιοτυποποιηθεί (Γούσιος ∆., 2013) και να 

συµβάλλει στη δηµιουργία εδαφικής προσόδου (Campagne P, Pecqueur B., 2012) 

δίνοντας νέες προοπτικές στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης η αγροτική δραστηριότητα οφείλει να 

αντιµετωπίζεται όχι σαν απλή οικονοµική δραστηριότητα, αλλά όπως πραγµατικά είναι, 

ως σύνθετη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην επιβίωση της οικογένειας αλλά και τη 

διασφάλιση της αειφορικότητας και της φυσικής βιωσιµότητας των τοπικών πόρων 

(κοινών αγαθών: νερού, δάσους, βοσκότοπου, χλωρίδας και πανίδας, τοπίων, κ.ά. αλλά 

και τοπικής ιστορίας, πολιτισµικής ταυτότητας, τοπικών σχέσεων και πρακτικών, κ.ά. 

(Chazoule C., Lambert R., 2011), συµβάλλοντας στην παραγωγή ποιοτικών 

καταναλωτικών αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών) και δηµιουργώντας οικονοµικό 

αποτέλεσµα.  

Η συστηµική ανάλυση που προηγήθηκε έδειξε ότι η βιωσιµότητα µιας ορεινής περιοχής 

είναι άρρηκτα συνυφασµένη α) µε τη βιωσιµότητα της αγροτικής δραστηριότητας, 

δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί τον κύριο πυλώνα του κοινωνικού –οικονοµικού ιστού και 

συνάδει στη διασφάλιση της απασχόλησης, και β) µε την ανάπτυξη της 

πολυδραστηριότητας λόγω της εκτατικότητας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας 

δηµιουργώντας επιπλέον εκδοχές στην πολυπλοκότητα του συστήµατος, και κατά 

συνέπεια στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

Σήµερα από την πραγµατικότητα της περιοχής έρευνας διαπιστώνεται: 

� η παραγωγή καλής ποιότητας τελικών προϊόντων γίνεται αντιληπτή από τις 

απόψεις των εµπόρων για αυτά, καθώς και από την τελική τιµή του προϊόντος 

(γάλακτος και κρέατος) που απολαµβάνουν οι παραγωγοί, 

� δεν παράγεται προστιθέµενη αξία από την παραγωγή προϊόντων λόγω του ότι 

αυτά δεν µεταποιούνται περαιτέρω, άρα δεν δηµιουργούνται προϋποθέσεις 

επιπλέον απασχόλησης εντός της περιοχής, 

� η τοπική οικονοµία εξαρτάται έντονα από τις άµεσες επιδοτήσεις 

δηµιουργώντας µια αβεβαιότητα εν όψει της αναθεώρησης της ΚΓΠ, 

� η εκτατικότητα του συστήµατος από µόνη της αποτελεί µια φιλική προς το 

περιβάλλον µέθοδο αξιοποίησης των πόρων της περιοχής, γεγονός που 
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συνέβαλε στο να µην βρίσκονται οι φυσικοί πόροι σε κίνδυνο, αλλά παράλληλα 

να απαιτούν δράσεις βελτίωσης, ώστε να είναι δυνατό να συµβάλλουν τα 

µέγιστα στο κτηνοτροφικό σύστηµα, 

� το υπάρχον δυναµικό, τόσο το ανθρώπινο, όσο και το παραγωγικό 

(κτηνοτροφικές µονάδες) διαθέτει το απαιτούµενο «κρίσιµο» µέγεθος, το οποίο 

µπορεί να της εξασφαλίσει προοπτική. Το µέγεθος αυτό µπορεί να µεταβληθεί 

ανάλογα µε τις επιλογές, που θα πάρει η τοπική κοινωνία στηριζόµενη στη 

«συλλογική» οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξή της. 

 

Μοντέλο εδαφικής ανάπτυξης ως ευκαιρία ανάπτυξης µιας εδαφικής περιοχής 

Η προτεινόµενη αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ 2014-2020) λαµβάνοντας 

εν µέρει υπόψη την οικογενειακή γεωργία και τις µορφές συνεργασίας, που 

εµφανίζονται κυρίως στις χώρες της Μεσογείου, θέτει ως προτεραιότητες τη 

διακριτότητα των προϊόντων και των εδαφικών περιοχών και την ανάπτυξη 

συνεργασιών σε όλα τα παραγωγικά στάδια µιας αλυσίδας στοχεύοντας στην παραγωγή 

ποιοτικών αγροτροφίµων, στην αειφορική εκµετάλλευση των φυσικών εδαφικών πόρων 

(άρα και του περιβάλλοντος) (Allaire G., 2011), καθώς και στην ενδυνάµωση της 

ικανότητας µιας εδαφικής περιοχής να αυτό-οργανωθεί και να διαχειριστεί από τους 

κατοίκους της (Γούσιος ∆., 2013). Η πολιτική αυτή θέτει το πλαίσιο και δίνει τα 

εργαλεία, µε τα οποία µια τοπική κοινωνία (µόνιµοι κάτοικοι και απόδηµοι που 

διατηρούν σχέσεις µε την περιοχή) να αποφασίσει για το µέλλον της ως σύνολο καθώς 

και για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισής του χώρου της. 

Μια τοπική κοινωνία µε δεδοµένη την πραγµατικότητά της, αλλά και υπό το πρίσµα 

των εξελίξεων σε επίπεδο πολιτικής και µεταρρυθµίσεων, µπορεί να οργανώσει το 

τοπικό παραγωγικό της σύστηµα εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας τα τελικά υλικά 

προϊόντα της (π.χ. γαλακτοκοµικά, κ.ά.) σε πόρους στοχεύοντας στην εξέλιξή της και 

στην απόκτηση προοπτικής στο χρόνο, δηµιουργώντας συνθήκες τέτοιες, που να 

καθιστούν την περιοχή της ελκυστική και ικανή να προσελκύσει νέους κατοίκους-νέες 

δραστηριότητες και επαναπροσδιορίζοντας τη θέση της στο σύνολο της περιοχής και 

της οικονοµίας (Moity Maizi P., Bouche R., 2011). 

Πράγµατι η εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης επιτρέπει την επίτευξη µιας 

ανταγωνιστικότητας βασισµένης όχι πλέον στη µείωση του κόστους παραγωγής 
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(στόχος σχεδόν αδύνατον να εκπληρωθεί), αλλά στη διακριτότητα (ποιότητα, 

ταυτότητα) των προϊόντων (Sanz Canada J., Muchnik J., 2011). Αυτό σηµαίνει ότι 

κινητοποιούνται πόροι συλλογικοί (βοσκότοποι, τεχνογνωσίες, πρακτικές) ως κοινά 

αγαθά ή και κοινή πολιτιστική κληρονοµιά µε στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε το χώρο και την ιδιοτυποποίηση των πόρων και 

προϊόντων.  

Αυτή η κινητοποίηση πόρων δηµιουργεί ένα ισχυρό υπόβαθρο (µε παραγωγική αλλά 

και κοινωνικό-οικονοµική συλλογική διάσταση), για την ανασυγκρότηση του τοπικού 

εκτατικού κτηνοτροφικού παραγωγικού συστήµατος µε κεντρικό άξονα την αποδοχή 

ότι το επίκεντρο της τοπικής εδαφικής πολιτικής θα είναι το ίδιο το τοπικό σύστηµα, 

ενώ οι οικογενειακές εκµεταλλεύσεις θεωρούνται πλέον ως απλές συνιστώσες του.  

Αυτές οι νέες δυναµικές και προοπτικές για την εκτατική κτηνοτροφία των ορεινών 

κοινοτήτων φέρνουν επίσης στην επιφάνεια και τις νέες υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει 

να συνοδεύσουν αυτή την προσπάθεια εδαφικοποίησης των τοπικών παραγωγικών 

συστηµάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές καλύπτουν τον τοµέα της οργάνωσης, της 

συνεργασίας µεταξύ των παραγωγών και φορέων στο εσωτερικό του παραγωγικού 

συστήµατος και της δικτύωσης µε τον έξω κόσµο και τις αγορές. Στην ουσία 

προσδιορίζει µέσω αυτών των υποχρεώσεων τις ικανότητες εκπροσώπησης µιας 

περιοχής. 

Το διαγνωστικό που πραγµατοποιήθηκε, καθώς και η συστηµική ανάλυση του 

παραγωγικού συστήµατος της περιοχής έρευνας έδειξε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει 

να προσεγγίζονται µεθοδολογικά εδαφικές περιοχές, όπως η περιοχή έρευνας. Η 

ανάπτυξη των εδαφικών περιοχών δεν µπορεί να επέλθει µε οριζόντιες πολιτικές και 

µέτρα
.

 οι ιδιαιτερότητες αυτών είναι τόσες που απαιτούν µια τοπική προσέγγιση. Έγινε 

εµφανές ότι αφ’ ενός το εκτατικό παραγωγικό σύστηµα µιας ορεινής περιοχής 

παρουσιάζει πλεονέκτηµα στο νέο πλαίσιο πολιτικής καθώς και προοπτική αειφορίας 

και αφ’ ετέρου µια εδαφική προσέγγιση του ζητήµατος µπορεί να οδηγήσει σε µια 

αποτελεσµατική τοπική οικονοµία (Tregear A. et al., 2007) . Η διαπίστωση αυτή είναι 

σηµαντική, αλλά επίσης σηµαντικός είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων και των 

προϋποθέσεων για την εφαρµογή της. 
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Ορεινές περιοχές : προϋποθέσεις και απαιτήσεις ανάπτυξης 

Η έρευνα προσεγγίζοντας ολοκληρωµένα τις σχέσεις «αγροτικής δραστηριότητας» και 

«εδαφικών περιοχών» χρησιµοποίησε µεθόδους επιδιώκοντας να συνεισφέρει στη 

γνώση, στη διαχείριση, στον σχεδιασµό και στη διαβούλευση ζητηµάτων, που 

συνδέουν τη δραστηριότητα µε το χώρο και τους πόρους του και ειδικότερα σε χωρικές 

ενότητες, που συχνά παραβλέπονται ή υποτιµούνται. Με βάση αυτή την προσέγγιση 

αιτιολογήθηκε η πραγµατικότητα της περιοχής έρευνας, η οποία λειτουργεί σε ένα 

αρνητικό οικονοµικό µοντέλο, και εντοπίστηκαν οι δυνατότητες διαιώνισής του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος και οι αναγκαίες ρυθµίσεις, στις οποίες πρέπει να 

προβεί, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί.  

Στη συνέχεια µε βάση τα χαρακτηριστικά του εκτατικού κτηνοτροφικού παραγωγικού 

συστήµατος της περιοχής έρευνας περιγράφονται τα σηµεία - αιτούµενα της εδαφικής 

ανάπτυξης, στα οποία µπορεί να απαντήσει, αλλά και διαπιστώνονται οι ελλείψεις και 

δράσεις, που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, ώστε να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις 

ανάπτυξης σε αυτή. Έτσι η περιοχή απαντά στην αιτούµενη: 

α. περιβαλλοντική διάσταση 

διότι διαθέτει πόρους (βοσκοτόπους, γεωργική γη, δασική έκταση, κ.ά.) µε 

διαφορετικό βαθµό αξιοποίησης (υπερεκµετάλλευση έως και υποεκµετάλλευση). 

Για να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά σε ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης της 

περιοχής, θα πρέπει να µελετηθεί η ικανότητα βόσκησης, καθώς και ο τρόπος 

οργάνωσης της από κοινού βόσκησης των βοσκοτόπων, η συµµετοχή των 

γεωργικών εκτάσεων στην κτηνοτροφική δραστηριότητα συµπληρωµατικά, και η 

αξιοποίηση της δασικής έκτασης 

β. οικονοµική διάσταση 

διότι η ποικιλία και ποικιλοµορφία των εκµεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή συµβάλλουν στην ορθολογική εκµετάλλευση του χώρου, στη 

διατήρηση συλλογικοτήτων τόσο στο πλαίσιο άσκησης της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας, όσο και στη διαχείριση του χώρου που αξιοποιείται, στην 

παραγωγή σηµαντικού συνολικού γαλακτοκοµικού προϊόντος υψηλής ποιότητας 

λόγω των γεωφυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής. 
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Η µεταποίηση τοπικά του τελικού παραγόµενου προϊόντος και πολύ περισσότερο η 

ιδιοτυποίησή του µπορεί να συµβάλλει πολλαπλά στην αειφόρο ανάπτυξη της 

περιοχής, διότι δηµιουργεί προϋποθέσεις απασχόλησης, δηµιουργεί προστιθέµενη 

αξία στο τελικό προϊόν και πρόσοδο για το σύνολο της περιοχής, απαντά σε θέµα 

γυναικείας απασχόλησης και κατ’ επέκταση και στο ζήτηµα της διαδοχής. Η 

ανάπτυξη µεταποιητικής δραστηριότητας απαιτεί στοχευµένη εκπαίδευση των 

παραγωγών και τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη «από την ιδέα έως την 

παραγωγή ιδιότυπου προϊόντος» 

γ. κοινωνική διάσταση  

διότι διαθέτει ζωντανή κοινωνία- ικανοποιητικό κοινωνικό ιστό και συνοχή, κατά 

συνέπεια δεν είναι εγκαταλελειµµένη. Η διάσταση αυτή αποκτά σήµερα όλο και 

µεγαλύτερη βαρύτητα, αν λάβουµε υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, 

όπως και σε αρκετές µεσογειακές χώρες της ΕΕ. Αντιµέτωπη µε την αυξανόµενη 

αβεβαιότητα η απάντηση για τις τοπικές κοινωνίες δεν µπορεί να είναι µόνο 

οικονοµικής φύσεως, είναι επίσης και κοινωνική υπό την έννοια της ενθάρρυνσης 

της αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απόδηµοι δεδοµένου 

ότι διατηρούν στενές σχέσεις και δεσµούς µε την περιοχή, σε ένα ολοκληρωµένο 

σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής µπορούν και πρέπει να ενσωµατωθούν ως ένα 

δυναµικό τµήµα της περιοχής. Έχουν διττό ρόλο, τόσο της πιστής αγοράς όσο και 

του συνδιαχειριστή – συνοµιλητή του τοπικού. 

 

Ένα λειτουργικό και ενεργό εκτατικό παραγωγικό σύστηµα ορεινής περιοχής, για να 

δηµιουργήσει σε συνθήκες εδαφικής ανάπτυξης, οφείλει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

1. σύσταση και οργάνωση διακυβέρνησης 

∆εδοµένου ότι το οικονοµικό σύστηµα δεν ρυθµίζεται πλέον σε τοπικό επίπεδο από 

το κράτος και την αγορά, απαιτείται η συνύπαρξη και η συνεργασία όλων των 

φορέων (δηµόσιων, ιδιωτικών και συλλογικών), που έχουν «λόγο» και δικαιοδοσία 

στην περιοχή αυτή για την ανάπτυξή της και τη διαχείρισή της. Η τοπική κοινωνία 

µε το σύνολο των φορέων της θα πρέπει να συνεργαστούν και να συναποφασίσουν 

το καλύτερο δυνατό για αυτούς σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής τους, καθώς και τη 

διαδικασία λήψης απόφασης και υλοποίησης δράσεων, δηλαδή να συναποφασίσουν 
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τον τρόπο διαχείρισης, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του καθενός, καθώς και 

τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι αφ’ ενός η 

έκφραση όλων για τη µορφή διαχείρισης µιας περιοχής και αφ’ ετέρου η 

ορθολογική και αειφόρα ανάπτυξη της περιοχής µέσω της ενδυνάµωσης της 

συλλογικότητας και της εδαφικότητας. 

Όλοι οι δρώντες, ενεργοί και παθητικοί, που εντοπίζονται σε µια εδαφική περιοχή, 

έχουν δικαίωµα ιδιοκτησίας και άρα λόγο στη διαχείρισή της, οπότε εκ προοιµίου 

οφείλουν να συµµετέχουν στην απόφαση του τρόπου διαχείρισής της. 

2. οργάνωση δραστηριότητας  

Η διάγνωση της περιοχής στοχεύει στον προσδιορισµό των υλικών προϊόντων της. 

Για κάθε παραγόµενο προϊόν διεξάγεται διάγνωση των υλικών πόρων, που 

αξιοποιούνται για την παραγωγή του, και προσδιορίζεται ο βαθµός αξιοποίησής 

τους, καθώς και των άϋλων πόρων που αξιοποιούνται ή είναι δυνατό να 

αξιοποιηθούν µε στόχο τη δηµιουργία ενός εδαφικού πόρου. 

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν δράσεις, που οφείλουν να υλοποιηθούν από κάθε 

εκµετάλλευση ξεχωριστά, αλλά και δράσεις που συµβάλλουν στην δραστηριότητα 

και οφείλουν να γίνουν κοινά από το σύνολο των εκµεταλλεύσεων. 

Η βιωσιµότητα –ανάπτυξη της περιοχής βασίζεται σε δράσεις ιδιωτών (ειδικά 

δράσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή καινοτοµιών στην αγροτική 

δραστηριότητα) αλλά εξαρτάται εξίσου στο ίδιο βαθµό και από συλλογικές δράσεις, 

τις οποίες οφείλουν οι κάτοικοι –δρώντες της περιοχής να διεκδικήσουν για το 

σύνολο της περιοχής υπερνικώντας διοικητικά κυρίως εµπόδια και διασφαλίζοντας 

τη βέλτιστη διαχείριση της.  

 

Η ανάδειξη -ανάπτυξη του πολυλειτουργικού της χαρακτήρα προς όφελος της τοπικής 

κοινωνίας (µόνιµων κατοίκων και αποδήµων) µέσω της χωρικοποίησης του τοπικού 

παραγωγικού της συστήµατος, το οποίο θα κινητοποιήσει τους οικονοµικούς, 

οικολογικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς πόρους της γύρω από ένα συλλογικό 

σχέδιο αειφορικής διαχείρισης, βασιζόµενο στη συλλογικότητα και την εδαφικότητα 

των πόρων του, συµβάλλει στην αναπαραγωγή του τοπικού παραγωγικού συστήµατος 

και την προοπτική του στο χρόνο καθώς και στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών 

(οικοτεχνίας, αγροτουρισµού, β’ κατοικίας, κ.ά.). 
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Τέλος η δυναµική, που θα επιδείξει η εδαφική περιοχή, εξαρτάται από την δυναµική 

των µόνιµων και µη κατοίκων της, δηλαδή από το σύνολο του πληθυσµού, που διατηρεί 

στενούς δεσµούς µε την περιοχή. Η δυναµική αυτή εστιάζεται όχι τόσο στην ικανότητα 

για προσαρµογή στις νέες παραγωγικές συνθήκες –ικανότητα που ο έλληνας αγρότης τη 

διαθέτει – αλλά επίσης στην ικανότητα να θεσπίσει θεσµούς άτυπης ή τυπικής µορφής, 

οι οποίοι θα επιδιώκουν α) την είσοδο και εγκατάσταση στην αγορά µέσω της 

δηµιουργίας διακριτών και ιδιότυπων προϊόντων και β) την κάλυψη της περιοχής σε 

κοινωνικές υποδοµές αποβλέποντας στην ελκυστικότητα της εδαφικής περιοχής τόσο 

ως περιοχή παραγωγής, όσο και ως περιοχή κατανάλωσης. Επιπλέον η εδαφική περιοχή 

από υπόβαθρο υλοποίησης οικονοµικής δραστηριότητας µετατρέπεται η ίδια σε 

διακριτό πόρο. Η προώθηση του νέου αυτού πόρου στην αγορά µέσα από τα εδαφικά 

προϊόντα δηµιουργεί εδαφική πρόσοδο (Campagne P., Pecqueur B., 2012) µέσα από 

ένα σύστηµα καινοτοµίας προκαλώντας διαδοχικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στο χώρο 

αναφοράς και δηµιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης µακροχρόνια. Η εδαφική 

πρόσοδος είναι το αποτέλεσµα της αξιοποίησης κοινών αγαθών (υλικών και άυλων) και 

ως τέτοια πρέπει να διανέµεται σε όλη της τοπική κοινωνία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ορεινότητα και µειονεκτικότητα : η ανεπάρκεια των ορισµών 

 

Οι προσεγγίσεις των χωρικών και κοινωνικο-οικονοµικών εξελίξεων στις 

προβληµατικές και υπό συνεχή περιθωριοποίηση περιοχές, στοχεύοντας στην 

αναζήτηση λύσεων που εντάσσονται πλέον στις γενικότερες προσπάθειες τοπικής και 

αειφόρου ανάπτυξης και στηρίζονται από το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο της ΚΑΠ 

και των διαρθρωτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωµένες να 

καταλήγουν στον εµπλουτισµό των ορισµών περί µειονεκτικότητας αλλά και στον 

επιχειρηµατικό προσδιορισµό προβληµατικών ζωνών για τον σχεδιασµό και την 

εφαρµογή ειδικών χωρικών και αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων. 

Οι δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν την κατάσταση και τις 

εξελίξεις στις µειονεκτικές περιοχές συνδέονται µε (α) τους φυσικούς καταναγκασµούς 

που περιορίζουν τις δυνατότητες των γεωργών στη χρήση της γης για γεωργικές 

δραστηριότητες, µε (β) την κυριαρχία των εκτατικών συστηµάτων παραγωγής και τις 

επίπονες και παραδοσιακές συνθήκες εργασίας που αυτά απαιτούν, µε (γ) την µη 

ανταγωνιστικότητα των τελικών προϊόντων των αγροτικών συστηµάτων παραγωγής, 

ιδιαίτερα όταν αυτά περιορίζονται στην παραγόµενη γεωργική πρώτη ύλη, και τέλος, 

µε (δ) το πρόβληµα που θέτει η µείωση του πληθυσµού ιδιαίτερα στους τοµείς της 

καθηµερινής ζωής και των εξυπηρετήσεων –κοινωνικών υποδοµών. 

Αντίθετα, στον τοµέα των οδικών υποδοµών, ο οποίος αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα για την επικοινωνία, την κινητικότητα και το γενικότερο απεγκλωβισµό 

των αποµονωµένων περιοχών στην Ελλάδα, η κατάσταση στη µεγάλη πλειοψηφία 

των οικισµών σε σύγκριση ακόµη και µε άλλες περιοχές της Ευρώπης είναι αρκετά 

καλή, ιδιαίτερα ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 7.000 οικισµοί 

σε υψόµετρο πάνω από 700 µ. 

Ο κλασσικός ορισµός του αγροτικού χώρου που συναντάται στην Ελλάδα, ειδικότερα 

στις απογραφικές χωρικές κατηγορίες της ΕΣΥΕ, µε βάση το ανάγλυφο, και το 

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

αιώνα, δεν φαίνεται να εκφράζει τις πρόσφατες εξελίξεις και την υφιστάµενη 

κατάσταση στο εσωτερικό του αγροτικού χώρου. Επίσης, οι νέες κατηγορίες χώρων, 

όπως οι µειονεκτικές, που προσδιορίστηκαν µετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ε., 
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ορίζονται µε βάση την υιοθέτηση των κοινοτικών κριτηρίων ως περιοχές εφαρµογής 

των ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τα κριτήρια αυτά βασίζονται κυρίως στην αναγνώριση των 

φυσικών δυσκολιών οι οποίες προκαλούν µείωση της απόδοσης των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων, µια σηµαντική έξοδο καθώς και την εγκατάλειψη της αξιοποίησης 

του εδάφους. 

Το πρόβληµα συνίσταται στο ότι τα κριτήρια αυτά εµφανίζονται αφαιρετικά ως προς 

την κατάσταση άλλων περιφερειακών οικονοµικών δραστηριοτήτων και των 

υπαρκτών ή δυνατών σχέσεών τους µε τη αγροτική δραστηριότητα 

(πολυδραστηριότητα, αγροτο-βιοµηχανίες, κλπ). 

Εποµένως, µεταξύ του περιοριστικού ορισµού της ορεινότητας της ΕΣΥΕ
 
µε βάση 

τοπογραφικά κριτήρια (υψόµετρο, κλίσεις) και της νέας πιο σύνθετης 

κατηγοριοποίησης της ΕΕ περί µειονεκτικών ζωνών, η οποία αναφέρεται στις 

διαδικασίες χωρικής και οικονοµικής περιθωριοποίησης που συνδέονται άµεσα µε τη 

λειτουργία της αγοράς, η προσπάθεια προσδιορισµού προβληµατικών ζωνών στο 

εσωτερικό ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων πρέπει να λάβει υπόψη επιπλέον τα 

ακόλουθα: 

(α) γεωγραφική συνέχεια και θέση,  

(β) τοπική παραγωγική εξειδίκευση,  

(γ) διάρθρωση των εκµεταλλεύσεων και πόλωση στο εσωτερικό των πρώην ΟΤΑ,  

(δ) συµπληρωµατικότητα των χρήσεων γης και των συστηµάτων παραγωγής,  

(ε) διάρθρωση της τοπικής απασχόλησης και οικονοµίας (Γούσιος ∆. 1999), 

(στ) άρθρωση µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

Γενικό πλαίσιο επαναπροσδιορισµού των κριτηρίων µειονεκτικότητας 

Τα φυσικά, δηµογραφικά και οικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε τα οποία ορίζονται οι 

µειονεκτικές -προβληµατικές περιοχές, δεν προσδιορίζονται αυστηρά από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εκτιµώνται και προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 

συνθήκες του κάθε Κράτους-µέλους. 

Έτσι µε βάση την οδηγία 75/268/ΕΟΚ, ο αγροτικός χώρος της Ε.Ε. διακρίνεται σε 

ορεινές, µειονεκτικές και λοιπές περιοχές. Ορεινές και µειονεκτικές είναι οι περιοχές 

όπου τα µόνιµα φυσικά µειονεκτήµατα όπως ποιότητα και κλίση του εδάφους, 

δυσµενές ανάγλυφο, σύντοµη βλαστική περίοδος, συνεπάγονται δύσκολες διαδικασίες 

παραγωγής, υψηλό κόστος παραγωγής και ως εκ τούτου χαµηλότερο αγροτικό 
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εισόδηµα. Η σταθερή συρρίκνωση των γεωργικών εισοδηµάτων σ’ αυτές τις περιοχές 

συχνά προκαλεί τη µαζική παύση απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, εγκατάλειψη 

της γης, ερήµωση αυτών των περιοχών, µε συνέπειες οικονοµικές, κοινωνικές, αλλά 

και περιβαλλοντικές (µη συντήρηση του εδάφους, διαβρώσεις, κλπ.). 

Ένθετο : Κριτήρια Προβληµατικών Περιοχών 

Με βάση τον κανονισµό 75/268/ΕΟΚ (και το σύνολο των τροποποιήσεων) και σύµφωνα µε 

τα κριτήρια που υιοθέτησε η Ελλάδα, οι προβληµατικές περιοχές της χώρας προσδιορίζονται 

ως εξής: 

α. Ορεινές ζώνες (άρθρο 3, παρ 3 του Κανονισµού / Οδηγία 81/645/ΕΟΚ) 

Στις περιοχές αυτές εντάσσονται ∆ήµοι, Κοινότητες και Οικισµοί που έχουν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω από 800 µέτρα, 

• η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται µεταξύ 600 – 800 µέτρων και οι κλίσεις εδάφους είναι 

τουλάχιστον 16%, 

• η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται κάτω από 600 µέτρα µε κλίσεις εδάφους τουλάχιστον 

16%. 

Κανονικά, το 80% τουλάχιστο της έκτασης του ∆ήµου, Κοινότητας ή Οικισµού, πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά αυτά ώστε να χαρακτηρίζεται 

ως ορεινή ζώνη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί κατ’ 

ανώτατο όριο µέχρι 50%, όταν πρόκειται για ∆ήµο, Κοινότητα ή Οικισµό που βρίσκεται στο 

ίδιο ορεινό σύµπλεγµα, όπου οι κλιµατικές και τοπογραφικές συνθήκες είναι όµοιες και τα 

επίπεδα απόδοσης και εισοδηµάτων αρκετά χαµηλά. 

 

β. Μειονεκτικές περιοχές που απειλούνται µε µείωση του πληθυσµού (άρθρο 3, παρ. 4 του 

Κανονισµού / Οδηγίες 81/645/ΕΟΚ και 85/148/ΕΟΚ) 

Εντάσσονται ∆ήµοι, Κοινότητες ή Οικισµοί που αποτελούν οµοιογενείς ζώνες και 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, άγονο έδαφος και χαµηλό εισόδηµα. 

Ειδικότερα, τα κριτήρια προσδιορισµού των παραπάνω περιοχών για την Ελλάδα είναι τα 

ακόλουθα: 

•  Οι αποδόσεις των κυριότερων καλλιεργειών να είναι µέχρι 80% του µέσου όρου της 

χώρας. Επίσης, τουλάχιστο το 30% της ΧΓΕ αποτελείται από υποβαθµισµένους 

βοσκότοπους, 

•  το εισόδηµα ανά µονάδα γεωργικής εργασίας να µη υπερβαίνει το 80% του εθνικού  

µέσου όρου, 

•  η πυκνότητα πληθυσµού ανά χλµ
2
 να µη υπερβαίνει τους 45 κατοίκους όταν ο εθνικός 

µέσος όρος ανέρχεται σε 74 κατοίκους ανά χλµ
2
 (1991). 

•  Η ετήσια µείωση του πληθυσµού να είναι τουλάχιστο της τάξης του 2% και πάνω από το 

50% του συνολικού πληθυσµού να αποτελεί τον ενεργό γεωργικό πληθυσµό. 

 

γ. Εξοµοιούµενες µειονεκτικές περιοχές (άρθρο 3 παρ. 5 του κανονισµού / Οδηγία 

81/645/ΕΟΚ) 

Πρόκειται για µια ειδική κατηγορία, η οποία δεν µπορεί στο σύνολό της να ξεπερνά το 10% 

της συνολικής έκτασης της χώρας. Σε αυτές εντάσσονται νησιωτικές και παραµεθόριες 

περιοχές οι οποίες, λόγω της θέσης τους, αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα 

χαµηλά επίπεδα αποδόσεων και εισοδηµάτων. Το γεωργικό εισόδηµα δεν πρέπει να ξεπερνά 

το 80% του µέσου όρου της χώρας και η γονιµότητα των εδαφών είναι χαµηλή. 
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Το ζήτηµα που τίθεται για την Ελλάδα δεν συνδέεται τόσο µε την διεύρυνση των 

ορίων των δηµογραφικών και οικονοµικών κριτηρίων όσο µε την αναγκαιότητα 

προσδιορισµού οµοιογενών µειονεκτικών ζωνών στο εσωτερικό του αποκαλούµενου 

«προβληµατικού χώρου» – µε βάση την παραγωγική και κοινωνική δοµή και τον 

βαθµό οικονοµικής αποδοτικότητας/ βιωσιµότητας των εκµεταλλεύσεων – ώστε να 

σχεδιασθούν χωρικά εξειδικευµένες πολιτικές και δράσεις στήριξης της γεωργικής 

οικονοµίας και του αγροτικού χώρου γενικότερα. 

Όσον αφορά τα φυσικά κριτήρια, στις ορεινές ζώνες θεωρούνται δεδοµένα λόγω της 

θεµελίωσής τους σε αµετάβλητα γεωµορφολογικά δεδοµένα (υψόµετρο, κλίσεις, 

κλίµα, κλπ). Ενώ σε άλλες µειονεκτικές ζώνες δεν αποτελούν τα φυσικά κριτήρια το 

βασικό παράγοντα µειονεξίας αλλά η εµφάνιση νέων µη γεωργικών δραστηριοτήτων 

και η ταυτόχρονη µείωση της γεωργικής δραστηριότητας. Με βάση αυτό το γεγονός, 

κάθε αλλαγή στο χαρακτηρισµό των ΟΤΑ είναι δυνατόν να αναµένεται, από τώρα και 

στο εξής, κυρίως από τις αλλαγές στο κοινωνικό επίπεδο, (λόγω µείωσης της 

γεωργικής απασχόλησης στο σύνολο της τοπικής απασχόλησης), αλλά και στο 

οικονοµικό επίπεδο. 

Στο δηµογραφικό επίπεδο, η τάση της δηµογραφικής εξέλιξης όπως διαγράφεται τα 

τελευταία χρόνια είναι αρνητική τόσο για τις ορεινές όσο και για τις µειονεκτικές 

περιοχές. Η αρνητική αυτή εξέλιξη θεµελιώνεται από πλήθος ερευνών, µονογραφιών, 

Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και εντοπίζεται ιδιαίτερα στις ορεινές και 

κατόπιν στις µειονεκτικές περιοχές. Αυτό σηµαίνει ότι, σε καµία σχεδόν περίπτωση 

το δηµογραφικό κριτήριο δεν µπορεί ν’ αποτελέσει στοιχείο αποχαρακτηρισµού ενός 

µειονεκτικού ή ορεινού ΟΤΑ. Εποµένως, µε βάση τις γενικότερες εξελίξεις και 

δυναµικές που διαγράφονται για το σύνολο των µειονεκτικών ΟΤΑ της ελληνικής 

υπαίθρου, ελάχιστοι ΟΤΑ, κατά κύριο λόγο των παραθαλάσσιων περιοχών µε έντονη 

τουριστική ανάπτυξη είναι δυνατόν να ενταχθούν σε µια τέτοια προοπτική 

(Κακλαµάνη Τ., Ντυκέν ΜΝ., 2000). 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που η δηµογραφική µείωση συνοδεύεται είτε από 

εγκατάλειψη είτε από υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων από τα υφιστάµενα ή νέα 

παραγωγικά συστήµατα, προκαλώντας σηµαντικά προβλήµατα στο περιβάλλον, 

αποτελεί ένα από τα κριτήρια ενίσχυσης της προβληµατικότητας ενός ΟΤΑ. 
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Εποµένως, στις σηµερινές συνθήκες των ελληνικών µειονεκτικών περιοχών το 

οικονοµικό –περιβαλλοντικό κριτήριο εµφανίζεται ως το σηµαντικότερο για τον 

προσδιορισµό του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού µέλλοντος της µεγάλης 

πλειονότητας των ΟΤΑ. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι ένα κριτήριο έστω και το πιο 

σηµαντικό δεν µπορεί από µόνο του να αποτελέσει στοιχείο χαρακτηρισµού της 

µειονεκτικότητας ενός ΟΤΑ, ωστόσο, είναι δυνατόν ν’ αποτελέσει βασικό στοιχείο 

προσδιορισµού της προβληµατικότητας και κατ’ επέκταση, σχεδιασµού 

εξειδικευµένων πολιτικών και δράσεων µε στόχο την βέλτιστη απόδοση των τοπικών 

αγροτικών παραγωγικών συστηµάτων και την συγκράτηση του πληθυσµού. 

Οπότε θεωρείτε αναγκαία η υιοθέτηση πολλαπλών κριτηρίων όπως πολιτισµικά 

στοιχεία της περιοχής, σχέσεις κοινωνικές και οικονοµικές µε οµάδες πληθυσµού τους 

που διαµένουν εκτός της περιοχής, καθώς και σχέσεις µεταξύ των κοινωνικών οµάδων 

του πληθυσµού που κατοικεί και δραστηριοποιείται σε µια περιοχή για τον 

προσδιορισµό της προβληµατικότητας µιας περιοχής. Η υιοθέτηση πολλών κριτηρίων 

που αφορούν διαφορετικά αντικείµενα (πολιτισµό, κοινωνικά, οικονοµικά, κλπ) είναι 

δυνατό να συνθέσουν µια πλήρη και ολοκληρωµένη εικόνα µιας περιοχής, να 

προσδιορίσουν το βαθµό προβληµατικότητάς της και να ανιχνεύσουν το πραγµατικό 

πρόβληµα, το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι µονοδιάστατο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Αρχική βάση δεδοµένων από το ΜΑΑΕ 

 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµενης 

γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα 

/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

50001045 84 11 11 11 10 11 9 11 10 

50001037 82 11 10 11 10 11 9 10 10 

50000960 81 11 11 11 6 10 11 11 10 

50000440 79 11 11 11 6 9 11 11 9 

50001036 79 11 10 11 10 11 9 10 7 

50001017 79 11 11 11 10 11 9 9 7 

410015586 77 11 8 11 6 10 10 11 10 

410012095 77 11 9 9 11 11 8 11 7 

50002066 77 11 11 11 7 9 11 9 8 

50001020 77 11 10 10 10 11 8 10 7 

50001042 77 11 9 10 10 11 9 9 8 

50001038 77 11 11 11 9 9 11 10 5 

410015590 77 11 11 10 11 10 9 11 4 

50000456 76 11 7 10 6 10 11 11 10 

50001002 76 11 9 10 10 11 6 11 8 

50001001 76 11 8 10 10 11 7 10 9 

50001008 76 11 10 10 10 11 7 10 7 

50001000 76 11 8 11 10 11 9 7 9 

410011858 76 11 11 11 11 11 8 7 6 

50002059 74 11 8 10 7 9 11 10 8 

410015552 74 11 10 10 7 9 10 10 7 

410012147 74 11 11 11 6 9 11 6 9 

50000212 74 11 11 10 10 10 8 9 5 

50000857 73 11 11 10 10 9 7 11 4 

50001026 73 11 9 10 10 11 7 9 6 

410012118 73 11 8 11 6 10 10 8 9 

410015566 73 11 10 10 9 10 9 9 5 

50001334 72 11 5 10 5 9 11 11 10 

50001329 72 11 7 11 4 7 11 11 10 

410011869 72 11 9 8 11 11 7 11 4 

410012133 71 11 7 10 5 9 10 9 10 

50000322 71 11 7 9 7 10 10 8 9 

50001875 71 11 10 11 5 7 11 7 9 

410012141 71 11 7 9 7 10 8 11 8 

50000233 71 11 8 9 10 11 7 7 8 

50000996 71 11 10 9 10 10 7 9 5 

50000232 71 11 5 9 6 9 10 11 10 

50001171 71 11 5 9 10 11 5 10 10 

50000215 73 9 11 11 7 6 11 11 7 

50000264 73 9 11 11 8 8 10 11 5 

50000426 73 9 10 9 11 10 8 11 5 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµεν

ης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα 

/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 
ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 
ΜΑΕ 

αριθµός 
ζώων 

ηλικία 
αρχηγού 

ΤΑΚ/ 
ΧΓΕ 

50000269 73 8 11 11 8 8 11 11 5 

410015580 72 7 9 11 5 8 11 11 10 

50001863 72 8 11 11 7 7 11 9 8 

50002060 71 11 5 10 4 8 11 11 11 

50000438 71 9 10 11 5 5 11 11 9 

50000222 71 8 8 10 6 8 11 11 9 

410012155 71 7 9 11 5 8 11 10 10 

310007208 71 7 11 11 8 8 11 9 6 

410015565 70 7 7 11 5 8 11 11 10 

410015577 70 7 10 11 6 6 11 10 9 

50001005 70 11 7 9 10 11 4 10 8 

410012099 70 11 7 8 8 10 8 11 7 

50000333 70 9 10 10 7 6 10 11 7 

50000275 70 8 9 11 5 8 11 8 10 

410012154 70 7 9 11 6 8 11 8 10 

410012120 70 11 8 9 7 10 9 8 8 

50000317 70 9 10 9 8 9 9 11 5 

410015582 70 7 10 11 7 9 10 9 7 

50001046 70 11 10 9 10 10 7 8 5 

410011879 70 11 9 9 9 11 8 7 6 

310004540 69 4 11 11 6 8 10 11 8 

410012125 69 11 7 7 9 10 7 11 7 

410011850 69 4 9 10 11 11 6 10 8 

50000242 69 9 11 10 7 6 11 11 4 

50000227 69 11 11 11 10 9 8 5 4 

410011891 68 11 5 8 6 9 9 11 9 

50001321 68 9 7 9 6 8 9 11 9 

310004557 69 4 11 11 7 9 11 9 7 

310004530 69 6 11 11 10 10 7 10 4 

410011857 68 11 7 7 9 11 6 11 6 

310004552 68 4 11 11 7 7 11 10 7 

410015576 68 7 10 10 7 8 10 10 6 

50001043 68 11 9 8 10 10 5 10 5 

310006020 68 7 11 10 7 7 11 10 5 

410012103 68 11 8 8 9 10 8 7 7 

50000420 67 8 7 10 6 7 10 10 9 

50000944 67 8 8 9 6 8 10 10 8 

410015578 67 11 7 7 7 10 8 9 8 

50002057 67 11 5 9 6 9 10 7 10 

50000879 67 9 10 10 6 5 10 10 7 

50000433 67 9 8 8 8 9 8 11 6 

410012127 67 11 7 8 7 10 8 8 8 

50001845 67 9 10 9 7 6 10 11 5 

310005980 67 11 10 6 10 11 4 7 8 

410015567 67 11 7 7 9 11 7 8 7 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµεν
ης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310004582 67 7 11 11 6 6 11 8 7 

50001030 67 11 8 8 10 11 5 8 6 

310004590 67 7 11 11 7 7 11 6 7 

50001311 66 9 8 9 7 7 9 10 7 

50000236 66 9 8 8 7 8 9 11 6 

310004608 66 7 10 10 5 6 11 7 10 

310005934 66 6 10 8 10 10 6 11 5 

410015554 66 7 9 9 7 9 10 9 6 

410011852 66 11 7 7 11 11 5 8 6 

50000446 66 9 9 10 7 8 9 7 7 

410015568 66 7 9 10 7 9 10 7 7 

410012121 66 11 8 8 9 10 7 7 6 

410012128 66 11 8 8 8 10 8 6 7 

310004560 66 7 11 11 7 6 11 7 6 

310007216 66 6 10 9 10 10 8 9 4 

310010614 66 4 11 11 7 7 11 9 6 

410011893 66 4 10 9 11 11 5 11 5 

410011884 67 4 8 10 11 11 7 7 9 

410011854 66 4 10 10 11 11 7 7 6 

310004580 66 7 11 11 7 7 11 6 6 

410012122 66 11 8 7 11 11 7 6 5 

50000306 66 9 10 10 9 9 9 6 4 

50000445 65 8 5 10 5 8 10 9 10 

410015579 65 7 7 10 5 7 10 9 10 

410011864 65 11 5 6 9 11 5 11 7 

410011861 65 11 5 6 7 10 8 10 8 

310000985 65 7 8 11 5 5 11 9 9 

50000455 65 11 5 9 5 8 10 7 10 

410012124 65 11 5 6 11 11 4 10 7 

50000281 65 9 7 9 6 7 10 8 9 

50000439 65 9 7 8 7 9 8 10 7 

50000428 65 8 7 11 4 7 11 7 10 

50000298 65 8 7 10 5 7 11 7 10 

50000447 65 8 7 10 5 7 10 9 9 

310004758 65 6 9 9 10 10 7 9 5 

50000256 65 8 10 9 8 8 10 8 4 

410012134 65 11 8 8 9 10 8 5 6 

50001848 65 9 10 9 9 9 8 7 4 

50001009 64 8 5 8 6 8 9 11 9 

50000452 64 9 7 9 5 6 10 9 9 

310004749 64 7 9 11 4 4 11 9 9 

410011880 64 4 7 8 11 11 5 10 8 

410012116 65 11 7 7 9 10 7 8 6 

310004586 65 4 10 10 8 7 10 11 5 

50000292 65 8 9 9 7 7 10 9 6 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµεν
ης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

50000262 64 9 8 8 7 7 9 10 6 

310006939 64 7 11 11 8 7 5 10 5 

310004795 64 4 11 10 8 7 10 10 4 

410012115 64 11 7 7 9 10 7 7 6 

410011866 64 11 8 7 9 10 7 7 5 

50000250 64 8 10 9 8 7 10 8 4 

310013535 64 6 11 10 10 10 7 6 4 

310007235 64 6 10 10 10 10 8 5 5 

50001021 63 9 7 6 5 7 8 11 10 

50000249 63 9 5 8 5 6 9 11 10 

50000310 63 8 5 10 5 7 10 8 10 

410011883 63 4 7 8 11 11 4 11 7 

50000226 63 11 5 5 10 11 4 10 7 

50000881 63 8 8 9 6 5 10 11 6 

50001337 63 8 7 9 6 6 10 8 9 

410012132 63 11 5 7 7 10 7 7 9 

50000851 63 9 8 8 7 6 9 10 6 

50000444 63 9 7 7 7 10 7 8 8 

50001039 63 11 7 6 10 10 4 9 6 

410012110 63 11 5 7 8 10 7 8 7 

410012109 63 7 7 10 6 8 10 6 9 

310006941 63 6 8 9 10 11 6 7 6 

310004602 63 7 10 10 7 7 10 7 5 

410015559 63 7 9 8 9 9 9 7 5 

310004803 63 6 9 9 10 11 8 4 6 

50001040 62 8 5 8 6 6 9 11 9 

50001331 62 8 5 10 4 5 11 9 10 

50000442 62 8 5 10 4 7 11 7 10 

310005961 62 7 8 9 6 5 10 10 7 

50002047 62 9 7 6 8 9 7 11 5 

50000323 62 9 8 8 7 6 9 8 7 

310005978 62 7 8 10 5 6 11 6 9 

50000432 62 9 8 9 6 7 9 6 8 

50000434 62 11 8 7 10 9 5 8 4 

410012151 62 4 11 10 11 11 7 4 4 

50000954 61 9 5 7 4 7 8 11 10 

50000451 61 9 7 8 5 5 9 9 9 

410015575 61 5 8 9 6 6 9 10 8 

50000278 61 8 7 8 7 7 9 8 7 

310004807 61 7 9 8 7 6 9 10 5 

310004585 61 6 8 8 10 10 4 9 6 

410012101 61 5 10 10 6 5 10 8 7 

50000449 61 9 7 8 7 9 7 7 7 

310004571 61 7 9 10 6 6 11 4 8 

310006945 61 6 9 10 10 11 4 5 6 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΑΕ 

 355

(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµεν
ης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310007231 61 6 9 9 10 10 7 4 6 

310007226 61 6 11 10 10 9 6 5 4 

410015569 60 7 5 8 6 7 9 9 9 

310004529 60 7 7 9 5 5 10 7 10 

50001332 60 8 7 10 5 5 11 4 10 

310005920 60 7 8 9 6 6 10 7 7 

310004819 60 7 9 9 7 5 10 8 5 

310004801 60 7 8 9 6 7 10 6 7 

50000332 60 9 8 8 7 7 9 5 7 

50000860 60 9 8 8 8 9 8 5 5 

410015570 60 11 7 6 11 11 5 5 4 

50001938 59 9 5 5 5 9 6 10 10 

50000229 59 9 5 6 7 8 7 9 8 

310005903 59 7 7 9 5 5 10 8 8 

410012146 59 11 5 6 7 9 7 6 8 

50000305 59 9 7 6 8 9 7 7 6 

310000966 59 7 8 8 7 6 10 7 6 

310005941 59 7 8 7 8 7 9 9 4 

310004782 59 6 8 7 10 10 5 9 4 

410012126 59 4 9 7 11 11 5 7 5 

310006030 59 7 9 9 7 6 10 5 6 

50000321 58 9 5 7 6 5 8 10 8 

50000263 58 9 5 7 6 5 9 10 7 

50000886 58 9 7 6 7 7 8 7 7 

50001868 58 9 7 5 9 9 5 10 4 

310005959 58 7 7 11 4 4 11 4 10 

410011890 58 7 5 9 5 8 10 4 10 

310004565 58 4 8 7 9 9 7 10 4 

310005963 58 7 8 9 6 5 10 5 8 

310004566 58 7 9 8 7 6 9 7 5 

410012079 58 7 7 8 7 9 8 5 7 

50001859 58 9 8 7 9 8 7 6 4 

310007233 58 6 9 8 10 10 5 6 4 

310006032 57 7 5 6 6 6 9 10 8 

50000520 57 9 5 6 7 5 8 11 6 

50000858 57 9 5 6 7 8 6 9 7 

50001006 57 9 5 4 9 9 5 11 5 

410011892 57 4 5 6 11 11 4 8 8 

310005923 57 7 7 6 7 7 8 10 5 

310005948 57 7 8 7 7 4 10 10 4 

310004826 57 7 7 8 6 5 10 6 8 

310007193 57 6 5 7 10 11 4 5 9 

50000865 57 9 7 5 9 10 5 7 5 

310007218 57 7 10 9 8 7 4 7 5 

50000299 57 9 7 7 8 8 7 6 5 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµεν
ης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310007212 57 6 8 7 10 10 5 7 4 

310007258 57 6 8 7 10 10 6 6 4 

310004828 57 7 11 10 8 6 7 4 4 

410015585 56 7 5 8 6 6 9 6 9 

50000301 56 9 5 7 6 6 9 5 9 

310000962 56 7 7 7 7 5 9 8 6 

310007695 56 4 7 7 8 9 8 7 6 

310006991 56 6 7 6 10 11 4 6 6 

310000952 56 7 8 7 8 7 8 7 4 

310007255 56 6 8 7 10 10 5 5 5 

310005911 55 7 5 9 5 5 10 5 9 

410012140 55 7 5 7 7 8 8 5 8 

310004596 55 4 10 9 7 6 9 5 5 

310004763 54 7 5 6 6 5 9 8 8 

50002069 54 9 5 5 8 9 5 7 6 

310005949 54 7 7 8 5 4 10 5 8 

310000956 54 7 7 6 8 7 8 6 5 

310007230 54 7 10 9 8 6 4 6 4 

310000982 54 4 9 8 8 8 8 5 4 

410015553 53 5 7 6 7 5 8 9 6 

310005942 53 7 5 7 6 6 9 5 8 

310005973 53 7 7 6 7 5 9 7 5 

310004831 53 4 8 7 7 6 9 7 5 

50001854 53 9 5 4 11 10 4 5 5 

310007739 52 7 5 5 6 6 8 7 8 

310004576 52 7 5 8 6 5 9 4 8 

310005952 52 7 7 7 6 4 10 4 7 

310005945 52 7 7 6 7 5 9 6 5 

310004830 52 7 7 5 8 6 8 7 4 

310007703 51 4 5 5 7 9 5 8 8 

310005956 51 7 5 6 6 6 8 6 7 

310007252 51 4 5 6 9 10 5 6 6 

50000850 51 9 5 6 7 7 6 4 7 

310004767 51 4 7 7 7 7 8 5 6 

310004802 51 7 7 6 7 5 9 5 5 

310007718 50 7 5 6 6 5 9 5 7 

310000948 50 7 5 5 7 7 7 5 7 

310005997 50 7 7 5 8 7 7 5 4 

310007712 49 4 5 6 6 5 8 7 8 

310004824 49 7 5 6 6 5 9 4 7 

310005907 49 7 5 5 7 6 8 5 6 

310004800 48 7 7 5 7 5 8 5 4 

310007700 45 4 5 5 7 7 6 5 6 

410012104 44 5 7 5 7 5 7 4 4 

310004786 43 4 5 4 7 6 6 5 6 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310004605 43 4 5 4 7 6 7 5 5 

410012131 75 11 11 11 11 10 11 7 3 

50001022 69 11 11 11 10 8 9 7 2 

50000219 71 11 11 11 10 9 8 8 3 

50000284 66 11 11 11 10 9 4 7 3 

310005936 50 11 11 10 10 5 1 1 1 

50000279 70 11 11 10 10 9 7 9 3 

50000283 69 11 11 10 10 10 1 11 5 

410012084 68 11 11 9 11 10 6 9 1 

410015555 69 11 11 8 11 11 7 9 1 

310013426 64 11 11 8 10 11 3 2 8 

410015560 61 11 11 7 11 9 4 7 1 

50000957 65 11 11 7 10 9 3 10 4 

310011752 48 11 11 5 10 5 3 2 1 

50001173 71 11 10 10 10 11 3 9 7 

410015562 69 11 10 8 11 11 7 9 2 

50000427 59 11 10 8 10 6 4 9 1 

50001866 58 11 10 8 10 6 2 10 1 

50001847 59 11 10 8 10 8 6 4 2 

50000947 59 11 10 7 10 7 3 9 2 

310006018 48 11 10 5 10 4 1 6 1 

310000961 52 11 10 4 10 4 3 9 1 

50000285 45 11 10 4 10 4 1 4 1 

410015571 67 11 9 10 8 10 9 2 8 

50001034 67 11 9 8 10 10 3 11 5 

50000243 60 11 9 8 10 10 1 6 5 

50000273 63 11 9 7 10 9 3 11 3 

50001011 46 11 9 6 10 6 1 2 1 

50001865 53 11 9 6 10 7 3 6 1 

50001852 56 11 9 6 10 7 1 10 2 

50000286 54 11 9 6 10 8 2 6 2 

50001864 52 11 9 5 10 4 2 10 1 

50001580 56 11 9 5 10 11 2 2 6 

50000956 60 11 9 4 10 10 1 11 4 

410011887 71 11 8 10 11 11 3 9 8 

50000288 64 11 8 8 10 10 3 8 6 

50001856 54 11 8 7 10 10 3 1 4 

50000261 64 11 8 6 10 10 3 10 6 

50001336 62 11 8 6 10 9 4 11 3 

50001563 56 11 8 6 10 9 2 7 3 

50000282 60 11 8 6 10 9 2 10 4 

50000966 59 11 8 6 10 9 2 10 3 

50001313 59 11 8 5 10 11 3 2 9 

50001129 49 11 8 5 10 8 4 1 2 

410015584 49 11 8 4 11 10 2 2 1 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΑΕ 

 358

(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

50001855 50 11 8 4 10 5 2 9 1 

50000876 42 11 8 4 10 5 1 2 1 

410011886 58 11 9 3 11 10 4 9 1 

50001124 59 11 8 3 10 11 2 5 9 

50000257 42 11 8 3 10 5 2 2 1 

410011877 45 11 8 2 11 9 1 2 1 

310006026 47 11 8 2 10 4 1 10 1 

50001033 63 11 7 7 10 11 3 7 7 

50000522 63 11 7 8 10 11 2 7 7 

50000251 58 11 7 5 10 9 3 9 4 

50000453 58 11 7 5 10 9 3 10 3 

50001128 57 11 7 3 10 11 2 2 11 

50001018 56 11 7 5 10 10 3 6 4 

50000334 47 11 7 3 10 7 2 5 2 

50000287 50 11 7 3 10 6 1 11 1 

410012102 48 11 7 1 11 9 1 7 1 

50001048 52 11 7 3 10 9 1 8 3 

50000217 52 11 7 6 10 10 3 1 4 

50001882 48 11 7 5 10 9 2 1 3 

50001322 46 11 7 3 10 6 1 7 1 

310005986 44 11 7 2 10 4 1 8 1 

50000869 41 11 7 3 10 6 1 2 1 

310005957 36 11 7 1 10 3 1 2 1 

310011938 43 11 7 1 10 2 1 10 1 

50000887 59 11 5 8 10 11 3 2 9 

50000235 57 11 5 3 10 10 2 11 5 

50000291 52 11 5 4 10 10 3 4 5 

50001861 53 11 5 5 10 10 4 2 6 

50000435 51 11 5 3 10 10 2 5 5 

50000240 51 11 5 5 10 10 3 2 5 

50001872 44 11 5 2 10 9 2 2 3 

50000854 50 11 5 2 10 8 2 10 2 

410012092 54 11 5 5 11 11 4 1 6 

50001052 59 11 5 3 10 11 1 9 9 

310011759 59 11 5 8 7 11 1 6 10 

50000315 49 11 5 2 10 7 1 11 2 

50000225 45 11 5 3 10 9 2 1 4 

310011758 42 11 5 1 10 4 1 9 1 

310004604 37 11 5 1 10 3 1 5 1 

310004564 34 11 5 1 10 4 1 1 1 

50002067 69 11 3 11 3 9 11 10 11 

410015572 65 11 3 7 5 9 9 11 10 

50000325 63 11 3 9 3 8 10 8 11 

50001041 62 11 3 5 10 11 3 10 9 

410011860 61 11 3 6 7 10 6 9 9 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΑΕ 

 359

(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

410012156 58 11 3 6 7 10 7 5 9 

410012130 58 11 3 5 8 10 5 8 8 

50001871 57 11 3 5 10 11 3 6 8 

410015563 57 11 3 5 6 10 6 6 10 

50000967 55 11 3 2 10 11 2 8 8 

50000228 54 11 3 5 10 11 3 2 9 

410012107 54 11 3 5 6 9 6 4 10 

50000280 53 11 3 5 10 11 3 2 8 

50000319 52 11 3 3 10 11 3 4 7 

50000882 51 11 3 3 10 11 2 5 6 

50001877 50 11 3 2 10 11 2 4 7 

50001880 47 11 3 2 10 11 2 2 6 

410012089 52 11 3 5 7 10 5 2 9 

410011871 44 11 3 1 11 10 2 5 1 

50001127 51 11 3 2 10 10 1 9 5 

50000266 48 11 3 2 10 10 1 7 4 

50001873 42 11 3 2 10 9 2 1 4 

310007709 38 11 3 1 10 7 2 2 2 

50001850 47 11 3 1 10 9 1 9 3 

50001851 47 11 3 1 10 9 1 9 3 

50000963 44 11 3 1 10 9 1 5 4 

50001849 48 11 3 1 10 10 1 8 4 

50001025 38 11 3 2 10 8 1 1 2 

310004535 36 11 3 1 10 4 1 5 1 

50001123 42 11 3 1 10 10 1 1 5 

50000872 54 11 2 2 10 11 2 7 9 

50000260 47 11 2 2 10 11 2 1 8 

50000422 45 11 2 1 10 11 2 1 7 

50000238 45 11 2 1 10 11 2 1 7 

50002022 38 11 2 1 10 8 2 2 2 

410012112 62 11 1 11 1 8 11 8 11 

50000855 62 11 1 8 1 9 10 11 11 

50000863 50 11 1 4 2 10 6 5 11 

50001316 57 11 1 5 1 10 8 10 11 

50000964 49 11 1 5 1 10 8 2 11 

50000416 48 11 1 5 1 10 7 2 11 

410011862 38 11 1 1 11 10 2 1 1 

50000870 34 11 1 1 10 6 2 2 1 

50000297 41 10 3 1 10 4 1 11 1 

50001876 62 9 9 7 9 8 8 9 3 

50000241 59 9 8 6 11 9 6 7 3 

50000326 55 9 8 9 6 5 10 1 7 

50000999 63 9 7 10 1 6 10 9 11 

50001335 53 9 7 4 9 7 5 9 3 

50000289 57 9 7 8 7 8 9 2 7 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

50000871 53 9 7 6 8 9 7 1 6 

50001330 52 9 7 7 7 6 9 1 6 

50000324 51 9 7 6 7 8 7 1 6 

50000419 62 9 5 10 3 7 10 7 11 

50001333 44 9 5 3 7 5 5 5 5 

50000213 54 9 5 7 6 8 8 2 9 

50000318 44 9 5 3 9 8 5 2 3 

50001051 50 9 5 4 6 9 5 2 10 

50000961 48 9 5 4 9 10 3 2 6 

50000948 49 9 5 5 7 9 6 1 7 

50000320 59 9 3 7 5 6 9 11 9 

50000895 55 9 3 5 5 7 6 11 9 

50001650 55 9 3 5 6 7 6 11 8 

50000946 49 9 3 3 5 9 4 5 11 

50002064 55 9 3 5 6 8 6 9 9 

50002058 55 9 3 5 6 7 7 9 9 

50000302 54 9 3 7 5 6 9 6 9 

50000331 53 9 3 6 6 9 6 5 9 

50001315 48 9 3 3 6 8 4 6 9 

50000894 48 9 3 3 6 8 4 6 9 

50000897 47 9 3 3 6 8 5 4 9 

50000214 47 9 3 3 8 9 4 5 6 

50002055 54 9 3 6 6 7 7 8 8 

50000862 51 9 3 4 6 8 5 8 8 

50000274 51 9 3 5 7 8 6 6 7 

50000521 49 9 3 4 6 7 5 7 8 

50000437 56 9 3 6 5 7 7 10 9 

50000307 55 9 3 4 6 8 6 10 9 

50002062 52 9 3 3 7 9 4 10 7 

50000216 51 9 3 4 5 6 5 9 10 

50000949 50 9 3 3 6 9 5 5 10 

50000457 55 9 3 6 5 7 7 8 10 

50000429 54 9 3 6 4 6 8 8 10 

50000962 53 9 3 4 5 8 6 8 10 

50000300 53 9 3 6 5 6 8 6 10 

50000950 52 9 3 4 8 10 4 7 7 

50002061 55 9 3 4 7 10 4 10 8 

50001870 49 9 3 6 6 7 7 2 9 

50000267 48 9 3 5 6 8 6 2 9 

50000852 47 9 3 5 6 7 7 2 8 

50000417 46 9 3 4 7 8 5 2 8 

50001318 42 9 3 3 7 6 6 2 6 

50000861 50 9 3 5 8 10 5 2 8 

50000880 49 9 3 6 5 6 8 2 10 

50001314 45 9 3 5 4 5 7 2 10 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

50002065 45 9 3 5 5 7 6 1 9 

50000874 45 9 3 4 6 8 5 1 9 

50000945 44 9 2 4 1 6 7 4 11 

50001317 49 9 2 4 5 7 5 7 10 

50000258 47 9 2 4 4 5 6 7 10 

50000265 45 9 2 4 5 7 6 2 10 

50000248 47 9 2 5 5 10 5 1 10 

50000431 45 9 1 6 1 5 8 4 11 

50000893 37 9 1 3 1 5 6 1 11 

50000223 31 9 1 1 5 4 2 2 7 

50000254 69 8 11 9 11 8 10 11 1 

50000448 68 8 9 11 3 6 11 9 11 

50001015 69 8 9 11 1 8 11 10 11 

50001003 69 8 7 11 3 7 11 11 11 

50000309 65 8 7 11 3 5 11 10 10 

50000875 63 8 7 11 3 6 11 7 10 

50000337 62 8 5 10 3 8 10 7 11 

50000329 57 8 5 11 1 5 11 5 11 

50000873 62 8 5 11 1 5 11 10 11 

50001130 57 8 5 10 1 6 10 6 11 

50000327 54 8 5 8 5 8 9 2 9 

50000335 62 8 3 10 2 6 11 11 11 

50000303 62 8 3 9 4 6 10 11 11 

50000330 59 8 3 9 3 7 10 8 11 

50000425 56 8 3 7 4 8 9 6 11 

50000418 61 8 3 10 1 6 11 11 11 

50000296 51 8 3 5 7 8 7 5 8 

50000414 50 8 3 4 6 7 7 7 8 

50001874 44 8 3 3 7 6 6 5 6 

50000328 60 8 3 7 5 8 9 10 10 

50000255 49 8 3 6 4 7 9 2 10 

50000878 48 8 3 7 4 5 9 2 10 

50000423 53 8 2 7 3 7 9 6 11 

50002056 59 8 2 10 1 5 11 11 11 

50001338 48 8 2 2 6 7 5 10 8 

50000220 39 8 2 2 5 5 7 1 9 

50001860 39 8 2 2 6 7 5 1 8 

50000415 52 8 1 7 1 6 9 9 11 

50000958 47 8 1 6 1 6 9 5 11 

50002068 46 8 1 4 1 8 7 6 11 

50000867 43 8 1 6 1 5 9 2 11 

50000892 42 8 1 5 1 5 9 2 11 

50000210 41 8 1 4 1 8 7 1 11 

50001846 38 8 1 1 6 7 4 2 9 

310004583 70 7 11 11 3 5 11 11 11 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310004584 64 7 11 11 3 5 11 5 11 

310004796 63 7 11 9 8 6 10 9 3 

50001933 62 7 11 11 6 6 2 11 8 

310007215 59 7 11 11 8 5 7 8 2 

310007205 58 7 11 11 8 5 6 7 3 

310004774 58 7 11 11 8 6 9 2 4 

310006976 57 7 11 10 8 5 7 6 3 

310007196 54 7 11 11 8 5 3 6 3 

310007262 53 7 11 11 8 4 3 7 2 

310007197 53 7 11 10 8 6 3 4 4 

310010605 53 7 11 9 8 5 2 8 3 

310007207 52 7 11 9 8 5 3 7 2 

310007251 51 7 11 10 8 6 3 2 4 

310000987 57 7 11 8 11 6 9 4 1 

310006951 54 7 11 11 8 8 1 2 6 

310011761 50 7 11 11 8 3 1 8 1 

310006961 52 7 11 10 8 6 1 5 4 

310004569 46 7 11 10 8 5 1 1 3 

310004609 65 7 10 11 3 5 11 7 11 

310007242 48 7 10 7 8 4 3 7 2 

310007261 47 7 10 8 8 4 2 6 2 

310007236 44 7 10 8 8 4 3 2 2 

310010591 43 7 10 8 8 5 1 1 3 

310011643 65 7 9 11 3 4 11 9 11 

310004768 65 7 9 11 3 4 11 10 10 

310007692 46 7 9 4 11 5 7 2 1 

310007223 45 7 9 7 8 4 4 4 2 

310010593 57 7 9 9 8 8 1 9 6 

310007728 44 7 9 7 8 5 1 4 3 

310007237 37 7 9 6 8 4 1 1 1 

50000218 61 7 8 11 3 8 2 11 11 

310004794 50 7 8 7 7 6 9 2 4 

310006940 52 7 8 8 8 8 5 2 6 

310006942 47 7 8 8 8 7 3 1 5 

310004578 32 7 8 3 8 3 1 1 1 

410015592 65 7 7 11 3 6 11 9 11 

410012142 63 7 7 11 3 6 11 7 11 

310004759 59 7 7 11 1 4 11 7 11 

310004832 53 7 7 5 8 6 8 9 3 

310008611 52 7 7 5 8 5 8 9 3 

310011943 51 7 7 4 8 6 7 9 3 

310007748 52 7 7 5 8 7 7 8 3 

310006968 48 7 7 7 8 8 4 2 5 

410015581 59 7 7 9 6 9 10 2 9 

50000864 58 7 7 10 6 9 1 8 10 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310005902 52 7 7 8 6 5 10 1 8 

310007734 49 7 7 6 7 7 8 1 6 

310004597 44 7 7 5 8 5 1 7 4 

310000978 44 7 7 6 8 8 1 2 5 

410012144 43 7 7 4 8 5 1 8 3 

310013414 43 7 7 5 8 6 1 5 4 

310000976 35 7 7 4 8 4 1 2 2 

310010589 36 7 7 4 8 5 1 1 3 

310000947 38 7 7 2 8 3 1 9 1 

310007229 33 7 7 2 8 3 1 4 1 

310010597 32 7 7 3 8 4 1 1 1 

310005937 54 7 5 9 3 4 11 5 10 

310007738 48 7 5 4 3 7 7 4 11 

310004755 60 7 5 11 1 4 11 10 11 

310005967 43 7 5 3 7 7 5 4 5 

310004808 48 7 5 4 7 5 7 10 3 

310007741 46 7 5 6 6 5 9 2 6 

310006022 44 7 5 4 8 9 3 2 6 

310005970 46 7 5 5 7 6 7 2 7 

310013533 48 7 5 7 5 4 10 2 8 

410012087 54 7 5 9 4 7 10 2 10 

410011853 49 7 5 5 8 9 1 8 6 

310004575 40 7 5 3 8 7 5 1 4 

310006995 40 7 5 4 8 8 2 1 5 

310010588 39 7 5 4 8 5 1 6 3 

310006958 36 7 5 3 8 5 1 4 3 

310007713 42 7 5 2 10 6 5 6 1 

310004544 40 7 5 2 10 5 5 5 1 

310004777 40 7 5 2 10 5 5 5 1 

310010607 37 7 5 2 8 4 1 8 2 

410012135 60 7 3 9 4 8 9 9 11 

310004818 55 7 3 7 4 4 9 11 10 

310004769 53 7 3 8 2 4 10 8 11 

310004815 57 7 3 11 1 4 11 9 11 

310004760 55 7 3 11 1 4 11 7 11 

310004762 58 7 3 11 1 4 11 10 11 

310004751 56 7 3 10 1 4 11 9 11 

310005974 49 7 3 6 5 4 9 6 9 

310004754 50 7 3 5 5 5 8 8 9 

310005992 50 7 3 6 5 5 8 7 9 

310004752 49 7 3 5 5 4 9 8 8 

310004766 49 7 3 4 6 5 8 8 8 

310004806 47 7 3 3 6 5 7 8 8 

310005953 51 7 3 8 3 5 10 5 10 

310006993 47 7 3 6 5 7 8 2 9 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310006984 45 7 3 5 5 6 8 2 9 

310007724 40 7 3 2 6 4 6 5 7 

310004785 40 7 3 2 7 6 5 5 5 

310005938 44 7 3 6 3 4 9 2 10 

310007247 36 7 3 2 7 5 6 2 4 

310006982 37 7 3 1 9 7 3 5 2 

310006012 36 7 3 2 7 6 5 1 5 

310004600 34 7 3 1 7 5 4 2 5 

310010601 33 7 3 2 8 5 1 4 3 

310006972 38 7 3 2 8 9 2 1 6 

310010583 35 7 3 2 8 4 1 8 2 

310006970 33 7 3 2 8 6 2 1 4 

310010602 32 7 3 2 8 4 1 5 2 

310006952 31 7 3 2 8 5 1 2 3 

310010604 34 7 3 1 8 5 1 6 3 

310010592 33 7 3 1 8 5 1 5 3 

310004556 33 7 3 1 8 6 3 1 4 

310006953 30 7 3 2 8 5 1 1 3 

50001044 26 7 3 1 6 3 1 2 3 

410015574 49 7 2 2 7 8 4 11 8 

310007735 46 7 2 2 6 6 4 11 8 

310004771 51 7 2 9 1 4 11 6 11 

310005908 48 7 2 9 1 4 10 4 11 

410012119 50 7 2 8 1 6 10 5 11 

310004813 43 7 2 7 1 4 9 2 11 

310005917 45 7 2 8 1 4 10 2 11 

310006944 44 7 2 3 5 5 7 6 9 

310011944 48 7 2 5 3 4 9 8 10 

310007225 40 7 2 2 5 6 5 4 9 

310004783 39 7 2 2 5 4 6 5 8 

310005971 41 7 2 5 3 4 8 2 10 

310004779 36 7 2 2 5 4 6 2 8 

310004827 37 7 2 1 6 4 5 5 7 

310008608 40 7 2 1 7 5 3 10 5 

310005915 40 7 2 4 4 4 8 1 10 

50001853 35 7 2 1 6 4 1 9 5 

310007707 34 7 2 1 6 6 4 1 7 

310010581 32 7 2 1 8 5 1 5 3 

310006029 50 7 1 6 1 4 9 11 11 

410012096 47 7 1 5 8 11 3 1 11 

310004761 45 7 1 4 1 4 8 9 11 

310004809 45 7 1 6 1 4 9 6 11 

310004788 44 7 1 4 1 4 8 8 11 

310006971 39 7 1 1 3 5 4 7 11 

310004765 49 7 1 6 1 4 9 10 11 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310004814 53 7 1 9 1 4 10 10 11 

310004829 42 7 1 6 1 6 8 2 11 

310004778 35 7 1 2 1 4 7 2 11 

50000877 39 7 1 1 6 11 2 1 10 

310004799 45 7 1 3 3 4 7 10 10 

310006985 39 7 1 3 4 6 6 2 10 

310005991 36 7 1 1 6 5 3 5 8 

310004753 34 7 1 1 3 4 3 5 10 

310005979 35 7 1 1 5 6 4 2 9 

310006973 33 7 1 1 3 6 3 2 10 

50000866 39 7 1 1 6 10 2 2 10 

50000430 36 7 1 1 6 7 1 5 8 

50002063 33 7 1 1 6 5 1 5 7 

50001027 33 7 1 1 6 5 1 5 7 

50000336 32 7 1 1 6 5 1 4 7 

310010603 32 7 1 1 8 5 1 6 3 

310010590 31 7 1 1 8 5 1 5 3 

50000224 30 7 1 1 6 5 1 2 7 

310008612 28 7 1 1 8 5 1 2 3 

310011755 65 6 11 11 10 11 2 7 7 

310007259 64 6 11 11 10 9 8 6 3 

310004528 62 6 11 11 10 8 9 5 2 

310011760 62 6 11 11 10 10 7 2 5 

310007219 57 6 11 9 10 9 7 2 3 

310007206 63 6 11 9 10 8 7 10 2 

310004825 58 6 11 10 10 9 7 2 3 

310000964 64 6 11 10 10 8 7 10 2 

310007220 55 6 11 9 10 8 7 2 2 

310007254 54 6 11 9 10 8 6 2 2 

310007211 52 6 11 10 10 7 4 2 2 

310004789 60 6 11 11 10 6 7 8 1 

310004607 55 6 11 10 10 9 1 5 3 

310007732 47 6 11 7 10 5 5 2 1 

310004549 54 6 11 10 10 7 7 1 2 

310007194 62 6 10 10 10 11 7 2 6 

310007232 52 6 10 9 10 9 3 2 3 

310004533 57 6 10 7 10 9 5 8 2 

310007244 56 6 10 8 10 8 5 7 2 

310007227 55 6 10 8 10 8 5 6 2 

310007250 53 6 10 8 10 7 3 7 2 

310007209 58 6 10 9 10 10 5 2 6 

310007202 58 6 10 8 10 8 4 10 2 

310004606 51 6 10 8 10 8 5 2 2 

310007198 47 6 10 7 10 7 3 2 2 

310005969 53 6 10 8 10 9 6 1 3 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310005897 45 6 10 5 10 4 3 6 1 

310010613 51 6 10 8 10 8 1 6 2 

310007195 58 6 9 9 10 11 5 2 6 

310007201 52 6 9 6 10 8 3 8 2 

310007238 50 6 9 6 10 7 3 7 2 

310007234 49 6 9 6 10 7 4 6 1 

310007224 47 6 9 5 10 6 3 7 1 

310004570 61 6 8 8 10 11 3 9 6 

310006016 51 6 8 5 10 11 3 2 6 

310006950 54 6 8 9 10 11 2 1 7 

310004805 54 6 8 7 10 9 3 8 3 

310007243 57 6 8 7 10 10 3 9 4 

310000981 55 6 8 6 10 9 3 10 3 

310004603 48 6 8 6 10 9 4 2 3 

310006965 55 6 8 8 10 10 5 2 6 

310007222 43 6 8 4 10 6 3 5 1 

310007260 41 6 8 3 10 4 1 8 1 

310004593 38 6 8 4 10 5 3 1 1 

310006943 50 6 8 8 10 10 1 1 6 

310007257 38 6 8 5 10 5 1 2 1 

310005943 36 6 8 4 10 5 1 1 1 

310006994 56 6 7 8 10 11 2 5 7 

310004588 51 6 7 8 10 11 2 1 6 

310000975 52 6 7 5 10 9 3 8 4 

310007240 50 6 7 4 10 9 3 8 3 

310008609 47 6 7 5 10 9 3 4 3 

310004574 47 6 7 6 10 9 3 2 4 

310007716 48 6 7 4 10 10 3 2 6 

310006974 44 6 7 5 10 9 2 2 3 

310007204 42 6 7 3 10 7 2 5 2 

310011940 41 6 7 4 10 7 1 4 2 

310011756 34 6 7 2 10 5 1 2 1 

310010598 37 6 7 1 10 3 1 8 1 

310011644 53 6 5 7 10 11 1 4 9 

310004539 44 6 5 4 10 10 3 2 4 

310006978 43 6 5 3 10 10 2 2 5 

310010610 37 6 5 3 10 7 2 2 2 

310006977 43 6 5 4 10 10 3 1 4 

310007228 38 6 5 2 10 9 2 1 3 

310007214 37 6 5 3 10 8 2 1 2 

310010611 31 6 5 1 10 6 1 1 1 

310006948 51 6 3 6 10 11 3 2 10 

310006987 48 6 3 5 10 11 2 2 9 

310010584 63 5 11 11 3 3 11 9 10 

410015551 62 5 11 10 8 6 10 9 3 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310000958 61 5 10 10 5 3 11 11 6 

310000973 58 5 10 9 6 3 10 10 5 

310004567 45 5 10 7 7 3 9 2 2 

310004748 54 5 9 10 3 3 11 5 8 

310010585 57 5 9 11 1 3 11 6 11 

310006009 60 5 9 11 3 3 11 9 9 

310010586 55 5 9 11 1 3 11 5 10 

310000968 51 5 9 9 5 3 10 4 6 

310000977 59 5 9 10 5 3 10 10 7 

310006005 57 5 8 9 5 3 10 11 6 

310005972 57 5 7 10 3 3 11 8 10 

310004780 56 5 7 8 4 3 10 11 8 

310006955 56 5 7 10 3 3 11 7 10 

310005916 48 5 7 7 5 3 9 6 6 

310007694 45 5 7 5 5 3 8 8 4 

310007701 44 5 7 5 6 3 8 6 4 

310011946 56 5 7 9 3 3 10 10 9 

310006008 33 5 7 3 7 3 6 1 1 

310000951 58 5 5 11 1 3 11 11 11 

310008607 52 5 5 11 1 3 11 5 11 

310004568 55 5 5 10 1 3 11 9 11 

310006957 56 5 5 10 1 3 11 10 11 

310004775 54 5 5 10 1 3 11 9 10 

310005912 48 5 5 7 4 3 9 6 9 

310007740 49 5 5 7 4 3 9 8 8 

310004787 48 5 5 8 4 3 9 6 8 

310005964 43 5 5 4 6 3 7 8 5 

310005987 41 5 5 4 6 3 7 6 5 

310005951 41 5 5 5 5 3 8 4 6 

310004527 50 5 5 9 3 3 10 6 9 

310006024 50 5 5 9 3 3 10 6 9 

310004579 51 5 5 7 4 3 9 10 8 

310005985 54 5 5 9 3 3 10 10 9 

310004820 53 5 5 9 2 3 10 9 10 

310000950 55 5 3 11 1 3 11 10 11 

410015589 50 5 3 9 1 4 10 7 11 

410012083 47 5 3 7 5 4 9 5 9 

310011942 46 5 3 5 5 4 7 9 8 

410012108 43 5 3 5 6 6 6 5 7 

310005944 38 5 3 3 6 3 6 7 5 

310007702 37 5 3 3 6 3 6 6 5 

310000963 41 5 3 7 3 3 9 2 9 

310006013 40 5 3 6 3 3 9 2 9 

310007706 38 5 3 2 5 3 6 9 5 

310004553 36 5 3 2 5 3 5 7 6 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310007711 35 5 3 2 4 3 6 5 7 

310005919 45 5 3 7 2 3 10 5 10 

310007745 31 5 3 1 7 4 3 6 2 

310005976 28 5 3 1 7 4 3 2 3 

310007715 28 5 3 1 6 3 5 2 3 

310007725 27 5 3 1 6 3 4 2 3 

310011762 51 5 2 10 1 3 11 8 11 

310006010 42 5 2 6 1 3 9 5 11 

310005975 35 5 2 2 3 3 6 5 9 

310006967 42 5 2 9 1 3 10 1 11 

310007691 26 5 2 1 6 3 3 2 4 

310004581 37 5 2 5 1 3 9 2 10 

310010582 45 5 1 11 1 3 11 2 11 

410012111 35 5 1 3 3 4 5 4 10 

310010599 27 5 1 1 3 3 4 2 8 

310007727 26 5 1 1 1 3 3 2 10 

310000965 68 4 11 11 10 9 10 10 3 

310004554 59 4 11 11 8 7 11 2 5 

310000986 58 4 11 9 8 5 10 8 3 

310004563 58 4 11 9 11 7 10 5 1 

410015556 50 4 11 8 11 9 5 1 1 

410011865 61 4 10 8 11 11 4 11 2 

410012136 65 4 10 11 11 11 1 8 9 

310008606 59 4 10 7 11 7 8 11 1 

310004793 58 4 10 7 11 8 8 9 1 

310007749 54 4 10 9 1 7 10 2 11 

310000969 51 4 10 7 9 6 9 4 2 

310004816 53 4 10 7 9 6 8 8 1 

310004572 50 4 9 7 10 8 8 2 2 

310004601 47 4 9 7 9 7 8 1 2 

410011870 45 4 8 5 11 11 2 2 2 

310000953 51 4 8 4 11 8 5 9 2 

310007249 47 4 8 6 11 9 5 1 3 

310013525 55 4 8 9 5 8 9 2 10 

410015564 56 4 7 7 11 11 3 7 6 

410012106 55 4 7 8 11 11 3 4 7 

410012105 54 4 7 7 11 11 3 5 6 

410011881 53 4 7 7 11 11 2 5 6 

410012138 52 4 7 6 11 11 3 5 5 

410012148 42 4 7 3 11 11 2 2 2 

310000984 45 4 7 4 11 10 5 2 2 

310000980 42 4 7 4 11 10 3 1 2 

310006004 49 4 7 5 9 9 6 6 3 

310004548 50 4 7 7 9 9 7 2 5 

310000946 45 4 7 5 9 9 5 2 4 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310007729 45 4 7 5 9 9 5 2 4 

310005950 44 4 7 5 8 7 7 2 4 

310004599 43 4 7 5 9 7 7 2 2 

410012090 49 4 5 6 11 11 3 2 7 

310004559 44 4 5 3 5 9 5 2 11 

310004532 38 4 5 2 11 8 4 2 2 

310004545 37 4 5 2 11 9 3 1 2 

310005977 48 4 5 7 7 9 7 2 7 

310007241 35 4 5 1 11 8 3 2 1 

310000971 33 4 5 1 11 6 3 2 1 

310004561 39 4 5 3 8 8 5 1 5 

410011851 57 4 3 6 11 11 4 9 9 

410011872 46 4 3 2 11 11 2 8 5 

410012085 43 4 3 3 11 11 2 2 7 

410011867 41 4 3 3 11 11 2 2 5 

310008610 41 4 3 2 9 8 3 9 3 

310006014 38 4 3 2 9 8 4 5 3 

310005993 33 4 3 2 9 8 3 2 2 

310007239 36 4 3 3 7 7 5 1 6 

310004573 34 4 2 2 6 7 4 1 8 

310004531 33 4 2 2 6 6 4 1 8 

410011855 39 4 1 1 11 11 2 1 8 

50001016 69 3 11 11 5 8 11 9 11 

50000295 61 3 11 11 5 3 10 10 8 

50000519 59 3 11 11 5 2 11 11 5 

50001028 59 3 11 11 5 3 10 9 7 

50000294 58 3 11 11 5 2 10 11 5 

50001024 58 3 11 11 5 2 11 10 5 

50000997 57 3 11 11 5 2 10 10 5 

50000245 56 3 11 11 5 2 10 9 5 

50000244 54 3 11 11 5 2 10 7 5 

50000252 53 3 11 10 5 2 9 11 2 

50000436 54 3 11 10 5 2 9 9 5 

50000293 54 3 11 10 5 2 9 9 5 

50001013 52 3 11 10 5 2 9 8 4 

50001014 61 3 11 11 8 9 1 11 7 

310010587 53 3 11 7 11 8 1 11 1 

50000268 49 3 11 8 5 2 8 11 1 

50001172 69 3 10 11 8 11 6 11 9 

50000998 68 3 10 11 8 11 6 10 9 

50001029 57 3 10 11 5 3 10 7 8 

50001878 56 3 10 11 5 3 11 5 8 

50000271 57 3 10 10 8 9 1 9 7 

310004790 46 3 10 8 8 4 1 10 2 

50000253 57 3 9 10 5 3 8 11 8 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

50000247 56 3 9 10 5 3 9 11 6 

50000290 58 3 9 10 5 4 10 9 8 

50001010 54 3 9 10 5 3 10 7 7 

50000230 58 3 9 10 5 3 10 10 8 

50001869 41 3 9 7 5 2 6 7 2 

50000953 41 3 9 6 5 2 6 9 1 

50001019 65 3 8 9 8 11 6 10 10 

50001012 53 3 8 9 5 3 9 9 7 

50001004 53 3 8 9 5 4 7 8 9 

50001867 36 3 8 4 5 2 4 9 1 

50001858 39 3 8 4 5 2 6 10 1 

50001035 67 3 7 10 8 11 7 11 10 

50000883 40 3 7 4 5 2 5 11 3 

50000272 44 3 7 7 5 3 7 5 7 

50000952 55 3 7 7 5 7 6 10 10 

50001857 40 3 7 7 5 3 7 2 6 

50000270 45 3 7 6 8 6 1 10 4 

310009687 39 3 7 4 8 4 1 10 2 

50001312 28 3 7 4 5 2 4 1 2 

50000277 47 3 5 6 5 3 7 11 7 

50000443 42 3 5 6 5 3 5 9 6 

50001879 41 3 5 6 5 3 7 4 8 

50000231 47 3 5 7 5 3 6 10 8 

50000441 37 3 5 5 5 2 4 8 5 

50000450 35 3 5 4 5 2 3 7 6 

50001320 30 3 5 4 5 2 3 2 6 

310005996 34 3 5 1 11 8 1 4 1 

50000234 40 3 5 4 8 7 1 7 5 

50001031 49 3 3 3 8 11 2 11 8 

50000955 45 3 3 3 5 8 4 8 11 

50002033 38 3 3 3 5 3 3 11 7 

50001049 39 3 3 2 5 11 3 1 11 

50000969 38 3 3 3 5 4 5 6 9 

50000276 32 3 3 3 5 3 3 6 6 

50000853 32 3 3 3 5 3 3 5 7 

50000211 49 3 3 7 5 7 6 8 10 

50000308 38 3 3 6 5 4 6 2 9 

50001881 36 3 3 5 5 4 5 2 9 

50000221 33 3 3 2 5 4 5 2 9 

50001862 27 3 3 3 5 2 3 2 6 

50001047 34 3 3 2 5 5 2 4 10 

50000246 33 3 3 2 5 2 3 10 5 

310007721 32 3 3 1 11 8 1 4 1 

50001893 43 3 3 3 8 9 1 9 7 

50001125 29 3 3 3 5 3 3 1 8 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

50000311 27 3 3 3 5 3 3 1 6 

410011859 25 3 3 2 8 4 1 2 2 

50001328 23 3 3 1 5 2 2 2 5 

50000970 42 3 2 2 5 10 2 7 11 

50000421 39 3 2 4 5 6 4 5 10 

50000896 32 3 2 3 5 4 4 2 9 

50000454 38 3 2 4 5 5 7 2 10 

50000314 30 3 2 2 5 3 2 5 8 

50000889 28 3 2 2 5 4 2 2 8 

310005940 30 3 2 1 11 9 2 1 1 

310011641 28 3 2 1 11 8 1 1 1 

310006003 28 3 2 1 11 8 1 1 1 

50000237 31 3 2 3 5 4 4 1 9 

50001023 54 3 1 7 5 11 5 11 11 

50000965 37 3 1 2 5 10 3 2 11 

50001126 37 3 1 2 5 10 3 2 11 

50000338 37 3 1 2 5 10 3 2 11 

50001319 37 3 1 3 5 8 5 1 11 

50000951 36 3 1 2 5 10 3 1 11 

50001050 36 3 1 2 5 10 3 1 11 

50000304 36 3 1 2 5 10 3 1 11 

50000888 39 3 1 3 5 8 5 4 10 

50000424 37 3 1 2 5 6 3 7 10 

50000891 37 3 1 3 5 8 5 2 10 

50000239 35 3 1 2 5 6 3 5 10 

50000885 30 3 1 2 5 5 2 2 10 

410011876 52 2 11 10 4 2 8 11 4 

410015557 49 2 11 10 4 2 8 8 4 

410012139 47 2 11 9 4 2 8 9 2 

410015558 58 2 10 11 4 3 9 11 8 

410011863 53 2 10 10 4 2 9 9 7 

410015583 47 2 9 8 4 2 6 11 5 

410015587 39 2 9 7 4 2 7 5 3 

410012149 39 2 9 7 4 2 6 7 2 

410011874 55 2 8 10 4 3 9 11 8 

410012137 47 2 8 10 4 3 8 4 8 

410011878 47 2 8 9 4 2 8 8 6 

410012078 40 2 8 7 4 2 7 7 3 

410011888 47 2 8 8 4 2 7 10 6 

410012082 47 2 8 8 4 2 7 10 6 

410012080 55 2 7 10 4 4 8 10 10 

410015573 39 2 7 6 4 2 6 7 5 

410012114 36 2 7 6 4 2 6 5 4 

410015591 35 2 7 4 4 2 5 8 3 

410012100 33 2 7 6 4 2 6 2 4 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

410011894 50 2 5 9 4 4 8 9 9 

410011885 49 2 5 9 4 4 8 7 10 

410012077 37 2 5 5 4 2 6 7 6 

410012098 28 2 5 4 4 2 5 2 4 

410011875 21 2 5 1 4 1 2 5 1 

410011882 45 2 3 8 4 5 7 6 10 

410011856 39 2 3 6 4 4 5 5 10 

410012113 30 2 3 4 4 3 3 2 9 

410012123 30 2 3 4 4 3 4 2 8 

410011868 28 2 3 2 4 2 3 8 4 

410012117 26 2 3 2 4 2 3 6 4 

410012097 26 2 3 3 4 2 5 1 6 

410011873 17 2 3 1 4 2 2 1 2 

410011889 30 2 2 3 4 3 2 5 9 

410012129 41 2 1 3 4 11 4 5 11 

410012145 38 2 1 3 4 11 4 2 11 

410012094 36 2 1 3 4 11 3 1 11 

410012086 32 2 1 3 4 7 3 1 11 

410012091 34 2 1 2 4 10 3 1 11 

310004764 60 1 11 9 2 9 8 9 11 

310007717 55 1 11 10 2 2 10 11 8 

310005989 42 1 11 9 2 1 10 5 3 

310005968 41 1 11 8 2 1 9 7 2 

310011640 39 1 11 8 2 1 9 5 2 

310004589 42 1 11 10 2 2 10 1 5 

310000954 40 1 11 8 2 1 9 7 1 

310004562 44 1 10 9 2 2 9 4 7 

310007747 42 1 10 8 2 3 7 2 9 

310007698 40 1 10 7 2 2 6 4 8 

310005931 44 1 10 9 2 2 10 6 4 

310004784 40 1 10 9 2 1 8 6 3 

310007221 40 1 10 8 2 1 8 7 3 

310000949 40 1 10 7 2 1 9 8 2 

310000957 34 1 10 6 2 1 6 7 1 

310004555 34 1 10 6 2 1 8 5 1 

310007730 26 1 10 4 2 1 5 2 1 

310000959 22 1 10 3 2 1 3 1 1 

310007723 52 1 9 9 2 3 9 10 9 

310005958 40 1 9 8 2 2 9 5 4 

310000955 40 1 9 8 2 2 8 6 4 

310005901 39 1 9 8 2 2 8 5 4 

310004594 39 1 9 9 2 2 9 2 5 

310005962 41 1 9 8 2 1 8 9 3 

310004551 35 1 9 7 2 1 8 4 3 

310000979 44 1 9 8 2 1 9 10 4 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310004792 33 1 9 6 2 1 8 4 2 

310007726 32 1 9 5 2 1 5 7 2 

310005924 31 1 9 6 2 1 8 2 2 

310004776 36 1 9 6 2 1 7 9 1 

310004756 30 1 9 3 2 1 6 7 1 

310006001 28 1 9 4 2 1 6 4 1 

310006017 24 1 9 3 2 1 3 1 4 

310007710 26 1 9 5 2 1 5 2 1 

310000983 34 1 8 4 2 1 6 11 1 

310011939 43 1 8 7 2 2 9 9 5 

310004822 39 1 8 7 2 2 9 5 5 

310005995 39 1 8 8 2 2 9 4 5 

310005909 39 1 8 7 2 2 8 7 4 

310004797 45 1 8 8 2 2 9 10 5 

310007693 38 1 8 5 2 2 5 10 5 

310004543 33 1 8 6 2 2 6 2 6 

310005933 33 1 8 6 2 1 7 5 3 

310004577 32 1 8 6 2 1 5 6 3 

310004592 34 1 8 5 2 1 6 9 2 

310007719 32 1 8 6 2 1 5 7 2 

310005929 31 1 8 5 2 1 7 5 2 

310004591 30 1 8 5 2 1 6 5 2 

310005906 30 1 8 6 2 1 7 2 3 

310004536 29 1 8 6 2 1 6 2 3 

310000967 30 1 8 4 2 1 6 7 1 

310005994 26 1 8 4 2 1 4 5 1 

310007714 33 1 8 5 2 1 5 10 1 

310005900 26 1 8 5 2 1 6 1 2 

310005925 23 1 8 4 2 1 5 1 1 

310004757 21 1 8 2 2 1 5 1 1 

310007731 45 1 7 8 2 2 7 11 7 

310005965 45 1 7 8 2 2 9 9 7 

310007708 42 1 7 8 2 2 5 9 8 

310004541 41 1 7 6 2 2 8 7 8 

310004542 37 1 7 5 2 2 6 8 6 

310005904 36 1 7 6 2 2 7 6 5 

310007696 35 1 7 5 2 2 6 5 7 

310006963 34 1 7 6 2 2 6 5 5 

310007750 33 1 7 4 2 2 5 5 7 

310000972 38 1 7 6 2 2 6 10 4 

310006023 30 1 7 5 2 2 7 2 4 

310007742 28 1 7 5 2 2 4 2 5 

310004526 28 1 7 5 2 2 5 2 4 

310005928 35 1 7 5 2 1 7 9 3 

310007217 31 1 7 4 2 1 4 9 3 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε

νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα 

/ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 
ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 
ΜΑΕ 

αριθµός 
ζώων 

ηλικία 
αρχηγού 

ΤΑΚ/ 
ΧΓΕ 

310004821 31 1 7 3 2 1 5 9 3 

310005921 33 1 7 5 2 1 6 8 3 

310007704 31 1 7 4 2 1 6 7 3 

310004750 35 1 7 5 2 1 6 10 3 

310000970 32 1 7 4 2 1 6 9 2 

310010606 30 1 7 4 2 1 4 9 2 

310011638 31 1 7 4 2 1 7 7 2 

310005988 30 1 7 4 2 1 5 8 2 

310005927 30 1 7 4 2 1 5 8 2 

310005960 29 1 7 3 2 1 5 8 2 

310006031 29 1 7 5 2 1 7 2 4 

310005899 26 1 7 4 2 1 3 6 2 

310004781 26 1 7 4 2 1 5 4 2 

310007246 26 1 7 5 2 1 5 2 3 

310006002 31 1 7 4 2 1 4 10 2 

310005954 27 1 7 5 2 1 7 2 2 

310011639 25 1 7 4 2 1 6 2 2 

310006000 27 1 7 3 2 1 4 8 1 

310005930 25 1 7 5 2 1 5 1 3 

310004817 23 1 7 3 2 1 6 2 1 

310004598 22 1 7 3 2 1 5 2 1 

310004810 19 1 7 2 2 1 3 2 1 

310007213 18 1 7 2 2 1 3 1 1 

310004811 18 1 7 2 2 1 3 1 1 

310011754 37 1 5 3 2 8 3 4 11 

310006959 43 1 5 9 2 3 7 7 9 

310004558 29 1 5 3 2 2 3 4 9 

310006969 38 1 5 6 2 2 7 8 7 

310006025 33 1 5 5 2 2 6 5 7 

310004804 33 1 5 4 2 2 7 6 6 

310006992 31 1 5 5 2 2 5 4 7 

310013425 28 1 5 4 2 2 4 5 5 

310004538 25 1 5 3 2 2 3 5 4 

310007746 28 1 5 4 2 2 6 2 6 

310007245 26 1 5 4 2 1 4 6 3 

310005932 30 1 5 4 2 1 4 10 3 

310006960 26 1 5 5 2 2 4 1 6 

310006011 26 1 5 4 2 2 6 1 5 

310004546 24 1 5 4 2 1 5 2 4 

310006006 24 1 5 4 2 2 4 1 5 

310005905 22 1 5 3 2 1 5 2 3 

310000960 21 1 5 2 2 1 3 4 3 

310004534 21 1 5 2 2 1 3 4 3 

310007199 21 1 5 3 2 1 3 4 2 

310004550 21 1 5 3 2 1 3 4 2 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310005981 21 1 5 3 2 1 4 2 3 

310005947 21 1 5 3 2 1 4 2 3 

310005982 21 1 5 2 2 1 3 5 2 

310005966 21 1 5 3 2 1 5 2 2 

310005922 20 1 5 2 2 1 4 2 3 

310004773 19 1 5 3 2 1 3 2 2 

310004547 21 1 5 2 2 1 3 6 1 

310005918 19 1 5 3 2 1 4 1 2 

310005910 23 1 5 3 2 2 4 2 4 

310007248 22 1 5 3 2 2 3 2 4 

310004823 25 1 5 2 2 1 2 10 2 

310000974 25 1 5 2 2 1 3 10 1 

310004537 18 1 5 2 2 1 4 1 2 

310010608 17 1 5 2 2 1 3 2 1 

310004791 16 1 5 1 2 1 3 2 1 

310007722 21 1 5 2 2 2 3 2 4 

310006947 35 1 3 5 2 3 7 4 10 

310007720 31 1 3 4 2 2 5 5 9 

310005998 30 1 3 3 2 2 5 9 5 

310006007 32 1 3 4 2 2 6 8 6 

310006980 31 1 3 3 2 2 6 7 7 

310006966 29 1 3 3 2 2 3 8 7 

310006990 29 1 3 4 2 2 5 4 8 

310006996 27 1 3 3 2 2 4 5 7 

310007743 26 1 3 3 2 2 5 5 5 

310013427 38 1 3 8 2 4 8 2 10 

310007210 28 1 3 4 2 2 5 2 9 

310005913 24 1 3 3 2 2 6 1 6 

310006975 23 1 3 3 2 2 4 1 7 

310006021 22 1 3 2 2 1 3 7 3 

310006946 27 1 3 2 2 2 4 8 5 

310004770 26 1 3 2 2 2 5 6 5 

310005990 24 1 3 2 2 2 3 7 4 

310004595 23 1 3 2 2 2 3 6 4 

310005999 23 1 3 4 2 2 3 2 6 

310006989 17 1 3 1 2 1 2 5 2 

310006954 22 1 3 2 2 2 3 2 7 

310006981 22 1 3 2 2 2 3 2 7 

310005984 21 1 3 2 2 2 4 2 5 

310006962 20 1 3 2 2 2 3 2 5 

310005983 19 1 3 1 2 2 3 2 5 

310007253 18 1 3 2 2 1 3 2 4 

310004772 18 1 3 2 2 1 3 2 4 

310006015 17 1 3 1 2 1 3 2 4 

310005955 17 1 3 2 2 1 3 1 4 
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(συνέχεια) 

ΜΑΑΕ σύνολο 
εισόδηµα/ 

ΜΑΕ 

έκταση 

καλλιεργούµε
νης γης 

οικονοµική 

αποτελεσµατικό
τητα /ΜΑΕ 

ΧΓΕ/ 

ΜΑΕ 

ΤΑΚ/ 

ΜΑΕ 

αριθµός 

ζώων 

ηλικία 

αρχηγού 

ΤΑΚ/ 

ΧΓΕ 

310004587 18 1 3 2 2 1 5 1 3 

310006019 17 1 3 1 2 1 3 4 2 

310006027 16 1 3 1 2 1 3 2 3 

310005898 45 1 2 8 2 8 9 4 11 

310006983 33 1 2 3 2 3 6 6 10 

310006964 24 1 2 2 2 2 4 2 9 

310006956 21 1 2 2 2 2 3 1 8 

310005946 47 1 1 8 2 10 9 5 11 

310006949 25 1 1 2 2 3 4 2 10 

310006988 22 1 1 1 2 3 2 2 10 

310006986 19 1 1 1 2 2 2 2 8 

310007200 21 1 1 1 2 2 3 2 9 

310007203 20 1 1 1 2 2 3 1 9 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ανάλυση Οµάδων εκµεταλλεύσεων µε βάση τον αριθµό των µελών της 

οικογένειας- νοικοκυριό 

 

Στο συγκεκριµένο παράρτηµα παρουσιάζονται οι 9 οµάδες εκµεταλλεύσεων όπως 

αυτές προέκυψαν από την κατηγοριοποίησή τους µε βάση τη συχνότητα-

συγκέντρωση και το βάρος των ζώων ανά εκµετάλλευση (κεφάλαιο 5-3) και η κάθε 

οµάδα εκµεταλλεύσεων αναλύεται µε βάση τον αριθµό των µελών της: µονοµελή, 

διµελή κα…. 

 

Οµάδα 

εκµετάλλευσης 

∆υναµικότητα σε κτηνοτροφικό 

κεφάλαιο 

1
η
  0, αφορά γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

2
η
 1- 14 ζώα 

3
η
 15 – 30 ζώα 

4
η
 31-50 ζώα 

5
η
 51-90 ζώα 

6
η
 91-114 ζώα 

7
η
 115-150 ζώα 

8
η
 151-197 ζώα 

9
η
 πλέον των 200 ζώων 

Η ανάλυση συσχετίζει το σύνολο των µεταβλητών : α) ηλικία αρχηγών, β) 

δραστηριότητα αρχηγού, γ) δραστηριότητα νοικοκυριού, δ) διαδοχή, µε τον αριθµό 

των µελών του κάθε νοικοκυριού και αναµένει πιο λεπτοµερείς πληροφορίες όσον 

αφορά τη συµπεριφορά των νοικοκυριών σε σχέση µε την απασχόληση των µελών 

τους. 

 

Αναλυτικά: 
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1
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων : γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

Η οµάδα αυτή συνολικά περιλαµβάνει 83 εκµεταλλεύσεις µε κατεύθυνση µη 

κτηνοτροφική. Η ηλικία των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται από 24-86 

ετών, µε µέσο όρο την ηλικία των 62 ετών, ενώ η µεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά 

τις ηλικίες άνω των 64 ετών. 

α. από αυτούς, 3 αρχηγοί έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών, οι 2 αποτελούν µονοµελή 

νοικοκυριό και ασχολούνται µε τη γεωργία ως αποκλειστική δραστηριότητα και 

τρόπος απόκτησης εισοδήµατος και έχουν δυνητική διαδοχή. Ο τρίτος ανήκει σε 

τριµελή νοικοκυριό και δυνητική διαδοχή. 

β. Το 47% των αρχηγών έχουν ηλικία που κυµαίνεται από 39-64 ετών. Από αυτούς το 

µεγαλύτερο τµήµα (οι 24 στους 39) ασχολούνται κατ’αποκλειστικότητα στην 

γεωργία. Ενώ, οι υπόλοιποι 15, είτε έχουν κατά κύριο λόγο (οι 13 αρχηγοί), και 

άλλο επάγγελµα, είτε έχουν εισοδήµατα και από σύνταξη. Όσον αφορά το ζήτηµα 

της διαδοχής, κατά κύριο λόγο οι εκµεταλλεύσεις αυτής της οµάδας είτε δεν 

παρουσιάζουν διαδοχή είτε παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. Η πλειοψηφία των 

εκµεταλλεύσεων (το 67%) αντιστοιχεί σε µονοµελή και διµελή νοικοκυριά. 

γ. Το υπόλοιπο 50% των αρχηγών έχουν ηλικία, που κυµαίνεται από 66-74 ετών για 

το 28% και από 76 και πάνω για το 22% των εκµεταλλεύσεων. Μόνο 3 

εκµεταλλεύσεις παρουσιάζουν διαδοχή. Το σύνολο σχεδόν (εκτός από 4) των 

εκµεταλλεύσεων αυτών εξαρτώνται αποκλειστικά σχεδόν από την ύπαρξη 

σύνταξης. Τα δε αυτά νοικοκυριά αποτελούν µονοµελή ή διµελή νοικοκυριά. 

 

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Σε αυτή την κατηγορία έχουµε 30 εκµεταλλεύσεις. Από τις οποίες, µόνο οι 2 έχουν 

αρχηγό µικρότερο των 30 ετών και απασχολούµενο κατά αποκλειστικότητα µε τη 

γεωργία οι οποίοι δε παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. 

Οι υπόλοιπες 28 εκµεταλλεύσεις διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: (α) 12 

εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό ηλικίας 40-64 ετών απασχολούµενο κατά 

αποκλειστικότητα στη γεωργία, (β) 14 εκµεταλλεύσεις που επιβιώνουν λόγω ύπαρξης 

σύνταξης (µε συγκέντρωση σε ηλικίες άνω των 75 ετών). 
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Εξαίρεση αποτελούν 2 εκµεταλλεύσεις, από τις οποίες η µια έχει αρχηγό ηλικίας 52 

ετών και διαµορφώνει τα εισοδήµατά της από το αγροτικό εισόδηµα και την ύπαρξη 

σύνταξης και η δεύτερη µε αρχηγό ηλικίας 55 ετών ο οποίος δραστηριοποιείται και 

εκτός γεωργίας. Όσον αφορά το ζήτηµα της µεταβλητής «διαδοχή», διαπιστώνεται 

ότι το 2/3 του πληθυσµού αυτής της οµάδας δεν έχει διαδοχή, ενώ το υπόλοιπο 1/3 

εµφανίζει δυνητική διαδοχή. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Το σύνολο των εκµεταλλεύσεων αυτής της κατηγορίας (32) έχουν αρχηγό 

εκµετάλλευσης µε ηλικία άνω των 46 ετών. Το 56% των εκµεταλλεύσεων εξαρτώνται 

οικονοµικά από την ύπαρξη σύνταξης ενώ από το υπόλοιπο µόνο 7 εκµεταλλεύσεις 

έχουν ως µόνη δραστηριότητα τη ενασχόληση τους µε τη γεωργία. Όσον αφορά την 

διαδοχή µόνο µια εκµετάλλευση έχει δυνητική διαδοχή. 

� Τριµελή νοικοκυριά 

Τα τριµελή νοικοκυριά (9) εµφανίζουν την ίδια εξάρτηση µε τα διµελή από την 

ύπαρξη σύνταξης, άλλης δραστηριότητας και ενασχόλησης µε τη γεωργία. 

Εµφανίζονται όµως νοικοκυριά µε νεώτερους αρχηγούς (2 από τους 9 αρχηγούς µε 

ηλικία µικρότερη των 39 ετών). Στην πλειονότητά τους τα νοικοκυριά (7 στα 9) της 

οµάδας εµφανίζουν πολυδραστηριότητα µέσω είτε του αρχηγού είτε µέλους τους. 

Στην παρούσα οµάδα υπερτερούν τα νοικοκυριά που εµφανίζουν διαδοχή αλλά και 

δυνητική διαδοχή. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Η παρούσα υπο-οµάδα παρότι µικρή σε µέγεθος (µόνο 4 εκµεταλλεύσεις) αφορά 

νέους σε ηλικία (έως 60 ετών) αρχηγούς. Αναφερόµενοι στην µεταβλητή 

«δραστηριότητα» υπάρχει µια διαφοροποίηση µεταξύ των εκµεταλλεύσεων 

δεδοµένου ότι µόνο ένας αρχηγός είναι πολυ-δραστήριος, ενώ στο σύνολό τους τα 

τέσσερα νοικοκυριά έχουν πολυδραστήρια µέλη, ένα δε νοικουριό στηρίζει την 

οικονοµική του κατάσταση και στην ύπαρξη σύνταξης. Τα τετραµελή νοικοκυριά 

εµφανίζουν όλα είτε διαδοχή, είτε δυνητική διαδοχή. 

� Πενταµελή νοικοκυριά 

Στα πενταµελή νοικοκυριά (4) συνεχίζει να µειώνεται η ηλικία του αρχηγού (µ.ο. 50 

ετών). Οι τρεις εκµεταλλεύσεις (ήτοι 75%) εµφανίζονται πολύ-δραστήριες ως προς 

τον αρχηγό, µια εκ των οποίων έχει ως επιπλέον εισοδήµατα εξαιτίας της πρόωρης 
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συνταξιοδότησης που λαµβάνει ο αρχηγός. Το σύνολο των πενταµελών νοικοκυριών 

είναι πολυ-δραστήρια και εµφανίζουν είτε διαδοχή (75%) είτε δυνητική διαδοχή 

(25%). 

� Επταµελή – οκταµελή νοικοκυριά 

Στην οµάδα αυτή εµφανίζονται µόνο 2 εκµεταλλεύσεις, των οποίων ο αρχηγός είναι 

48 και 39 ετών αντίστοιχα. Τόσο οι αρχηγοί όσο και τα νοικοκυριά που 

αντιπροσωπεύουν εµφανίζουν πολυ-δραστηριότητα, καθώς και διαδοχή. 

 

Συµπέρασµα: 

Στην 1
η
 οµάδα περιλαµβάνει γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

� εµφανίζεται υψηλή συγκέντρωση µονοµελών και διµελών νοικοκυριών (77%), 

� οι αρχηγοί είναι κυρίως ηλικιωµένοι, 

� δεν παρουσιάζουν διαδοχή σε σηµαντικό ποσοστό, 70-80% 

� το εισόδηµα του νοικοκυριού βασίζεται κυρίως στην ύπαρξη σύνταξης (50%). 

Γενικά, η 1
η
 οµάδα αφορά ένα περιθωριοποιηµένο οικονοµικά το οποίο αντιστοιχεί 

στο γηρασµένο κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας, δεδοµένου ότι τα χαρακτηριστικά της 

που περιγράφτηκαν δεν επιτρέπουν παρά την βραχυ-µεσοπρόθεσµη εξαφάνιση τους. 

∆εν πρόκειται στην ουσία για µια οµάδα εκµεταλλεύσεων στην οποία µπορεί να 

βασιστεί η αναπαραγωγή και το µέλλον της περιοχής δεδοµένου ότι η λογική της 

οµάδας αυτής περιορίζεται στην αυτοσυντήρηση και στην ενασχόληση µε την 

κτηνοτροφία για την κάλυψη ψυχολογικών γνωρισµάτων που έχουν να κάνουν µε το 

αίσθηµα της ανάγκης για προσφορά που διακατέχει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν 

συνηθίσει να δουλεύουν σε όλη τους τη ζωή. Βέβαια το µικρό µέγεθος της οµάδας 

(7,53%) δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην µελλοντική πορεία της περιοχής. 

Η ύπαρξη νέων αρχηγών κυρίως αλλά και νοικοκυριών µε νεαρά άτοµα ως µέλη, σε 

αυτή την κατηγορία, που την χαρακτηρίσαµε «προβληµατική», δηµιουργεί 

ερωτήµατα. 

��� 
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2
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων  

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 1 - 14 ζώα 

Η 2
η
 οµάδα εκµεταλλεύσεων αφορά 154 µικτές εκµεταλλεύσεις

1
, πολύ µικρές όσον 

αφορά το κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε 

αυτές οι οποίες δεν χαίρουν οικονοµικής ενίσχυσης (εξισωτική αποζηµίωση) λόγω 

του πολύ µικρού µεγέθους τους. Αναφέρονται σε εκµεταλλεύσεις µε µοναδικό στόχο 

την κάλυψη του νοικοκυριού µε διατροφικά κτηνοτροφικά προϊόντα «οικόσιτες 

εκµεταλλεύσεις». Η ηλικία των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων ποικίλλει και σε αυτή 

την οµάδα, κυµαίνεται δε από 26-95 ετών, (µ.ο. 68 ετών) και εµφανίζεται 

συγκέντρωση στις ηλικίες άνω των 70 ετών και ιδιαίτερα άνω των 74 ετών. 

∆εδοµένου του µικρού µεγέθους των εκµεταλλεύσεων είναι θετική η µικρή 

συµµετοχή εκµεταλλεύσεων µε νεαρής ηλικίας αρχηγό. 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

α.) 8 εκµεταλλεύσεις (5,2%) έχουν αρχηγό εκµετάλλευσης µε ηλικία που κυµαίνεται 

από 26 έως 40 ετών, οι εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν αρχηγό µε ηλικία άνω των 50 

ετών, µε µεγάλη συγκέντρωση στις ηλικίες άνω των 74 ετών αντιστοιχούν σε 

88,3%. Οι 6 στις 8 εκµεταλλεύσεις αντιστοιχούν σε πολυµελή νοικοκυριά. Οι 5 

στους 8 αρχηγούς, είναι κατά αποκλειστικότητα γεωργοί. Όσον αφορά την 

µεταβλητή «δραστηριότητα» δύο µόνο είναι πολύ-δραστήρια, ενώ σε δύο η 

ύπαρξη σύνταξης συνεισφέρει στα οικονοµικά του. Τα νοικοκυριά διακρίνονται 

σε αυτά µε διαδοχή και σε αυτά µε δυνητική διαδοχή µε το ίδιο ποσοστό. 

β.) 37 εκµεταλλεύσεις (24%) έχουν αρχηγό µε ηλικία που κυµαίνεται από 40 έως 64 

ετών και αφορούν κυρίως µονοµελή, διµελή και τριµελή νοικοκυριά υπάρχουν δε 

και κάποια πολυµελή. Οι αρχηγοί είναι είτε κατά αποκλειστικότητα αγρότες 

(13%) είτε πολυδραστήριοι (9,7%), σε δύο µόνο νοικοκυριά συµβάλει και 

σύνταξη στην διαµόρφωση της οικονοµικής κατάστασης. Σε αυτή την οµάδα οι 9 

εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν διαδοχή, ενώ οι 20 δεν έχουν διάδοχη κατάσταση. 

γ.) 109 εκµεταλλεύσεις (70,8%) έχουν αρχηγό του οποίου η ηλικία κυµαίνεται από 64 

έως 95 ετών. Παρατηρείται ότι κυρίως αφορούν διµελή (62) και µονοµελή (39) 

νοικοκυριά. 

                                                
1 Οι µικτές εκµεταλλεύσεις αφορούν την ταυτόχρονη φυτική και κτηνοτροφική καλλιέργεια. Ο όρος κτηνοτροφία 

περιλαµβάνεται στον όρο «γεωργία» ο οποίος υποδηλώνει πράξη χειρισµού των φυτών και των ζώων µε σκοπό 
την πληρέστερη ικανοποίηση των διατροφικών και µη αναγκών των κοινωνιών. Επίσης, περιλαµβάνει και την 
εµπορευµατοποίηση των πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων. 
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Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Τα µονοµελή νοικοκυριά ανέρχονται σε 47. Μόνο το ένα έχει αρχηγό νεαρής ηλικίας 

(µικρότερος των 40 ετών), κατά αποκλειστικότητα αγρότη και µε δυνητική διαδοχή. 

Τα υπόλοιπα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: (α) έξι διαθέτουν µεσαίας ηλικίας 

αρχηγούς (40-64 ετών), τα οποία απασχολούνται κατά αποκλειστικότητα µε τη 

γεωργία-κτηνοτροφία και εµφανίζουν είτε δυνητική διαδοχή είτε δεν εµφανίζουν 

διάδοχη κατάσταση, (β) τριάντα οκτώ στηρίζουν τη διαµόρφωση των οικονοµικών 

στην ύπαρξη σύνταξης (δεδοµένης και της ηλικίας του αρχηγού) και δεν εµφανίζουν 

διαδοχή.  

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Τα διµελή νοικοκυριά (77) της 2
ης

 οµάδας εµφανίζουν αρχηγούς εκµετάλλευσης 

ηλικίας άνω των 40 ετών (εκτός ενός µε αρχηγό ηλικίας 34 ετών), τα οποία 

εµφανίζουν µια πολύ σηµαντική συγκέντρωση στις ηλικίες 70-95 ετών. ∆εδοµένης 

της ηλικίας των αρχηγών και των µελών του κάθε νοικοκυριού είναι αναµενόµενο ότι 

η πλειοψηφία των νοικοκυριών στηρίζεται στην ύπαρξη σύνταξης. Μόνο τέσσερα 

νοικοκυριά ασχολούνται κατά αποκλειστικότητα µε τη γεωργία, έξι είναι πολύ-

δραστήρια. Το σύνολο σχεδόν (74 στα 77) των διµελών νοικοκυριών δεν εµφανίζει 

διαδοχή. 

� Τριµελή νοικοκυριά 

Η υπο-οµάδα αφορά δέκα τέσσερα νοικοκυριά, από τα οποία τα µισά έχουν αρχηγό 

ηλικίας άνω των 65 ετών. Μόνο τέσσερις εκµεταλλεύσεις έχουν πολυδραστήριο 

αρχηγό, και δύο κατά αποκλειστικότητα αγρότη. Όσον αφορά τα νοικοκυριά µόνο 

δύο είναι πολυδραστήρια, τα υπόλοιπα έχουν είτε τον αρχηγό είτε και το µέλος 

συνταξιούχο. Τα εννιά νοικοκυριά εµφανίζουν δυνητική διαδοχή. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Τα τετραµελή νοικοκυριά ανέρχονται σε επτά. Εκ των οποίων ένα αφορά νέο σε 

ηλικία αρχηγό (26 ετών) κατά αποκλειστικότητα αγρότη και µε δυνητική διαδοχή, 

παρόλο που µέλος του είναι συνταξιούχος. Τα υπόλοιπα (6) παρόλο που ο µεσαίας 

ηλικίας αρχηγός τους (50-64 ετών), είναι είτε κατά αποκλειστικότητα αγρότης είτε 
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πολυδρστήριος, τα µέλη του είναι πολυδραστήρια εκ των οποίων τα τέσσερα 

εµφανίζουν διαδοχή. 

� Πενταµελή νοικοκυριά 

Αφορά τέσσερα πενταµελή νοικοκυριά µε νέο αρχηγό (από 36 έως 56 ετών) εκ των 

οποίων οι τρεις είναι πολυδραστήριοι και ο ένας κατά αποκλειστικότητα αγρότης. 

Μόνο ένα νοικοκυριό δεν εµφανίζει διαδοχή. 

� Εξαµελή –επταµελή και οκταµελή νοικοκυριά 

Αφορά πέντε πολυµελή νοικοκυριά (δύο σε κάθε κατηγορία) µε νέο αρχηγό (από 36 

έως 46 ετών) εκτός του ενός που έχει ηλικία 88 ετών. Τα επταµελή νοικοκυριά έχουν 

αρχηγό αγρότη ενώ το ένα εξαµελή και το οκταµελές νοικοκυριό πολυδραστήριο. 

Όλα τα νοικοκυριά εκτός αυτού µε τον 88χρονο αρχηγό εµφανίζουν διαδοχή. 

 

Συµπέρασµα: 

Η 2
η
 οµάδα αναφέρεται σε µικτές εκµεταλλεύσεις µικρού κτηνοτροφικού κεφαλαίου 

οι οποίες δεδοµένου του µεγέθους τους θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

εκµεταλλεύσεις «οικόσιτης» κτηνοτροφίας. Αυτή η άποψη ενισχύεται εκ των 

ακόλουθων χαρακτηριστικών : 

� σηµαντική συγκέντρωση µονοµελών και διµελών νοικοκυριών (80,5%), 

� ηλικιωµένοι αρχηγοί εκµετάλλευσης (109 στις 154 εκµεταλλεύσεις, ήτοι 70,8%) 

µε συγκέντρωση σε ηλικίες άνω των 64 ετών (οι υποοµάδες των ηλικιακών 

κατηγοριών 64-74 ετών και άνω των 75 ετών εµφανίζονται µε το ίδιο ποσοστό), 

� εκµεταλλεύσεις που δεν εµφανίζουν διαδοχή σε υψηλό ποσοστό (79,2%) 

Η 2
η
 οµάδα νοικοκυριών αντιστοιχεί σε 13,97% του πληθυσµού αναφοράς της 

περιοχής έρευνας, συνεχίζει να αποτελεί «προβληµατική» οµάδα εκµεταλλεύσεων-

νοικοκυριών, δεδοµένων των χαρακτηριστικών τους (προχωρηµένη ηλικία αρχηγού –

µελών αλλά µη ύπαρξη διάδοχης κατάστασης), αλλά χωρίς να παίζει και αυτή όπως 

και η 1
η
 οµάδα, ουσιαστικό ρόλο στην µελλοντική πορεία της περιοχής, δεδοµένου 

του µικρού αριθµού ζώων που εκτρέφει συνολικά (3,34%). Το µικρό ποσοστό των 

εκτρεφόµενων ζώων ως προς τον πληθυσµό αναφοράς τους διαφοροποιεί από την 1
η
 

οµάδα εκµεταλλεύσεων δεδοµένου ότι διατηρούν µια µικρή «οικόσιτη» κτηνοτροφία 

και έτσι συµµετέχουν σε ορισµένο ποσοστό στην διαχείριση του χώρου στην περιοχή 

έρευνας. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα                  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 

 384

Η µεταβλητή «δραστηριότητα», και εννοώντας την πολύ-δραστηριότητα, αφορά 

κυρίως τα νοικοκυριά µε νέους σε ηλικία αρχηγούς γεγονός πολύ ενθαρρυντικό, το 

οποίο προβάλλει και την λογική του αντίστοιχου νοικοκυριού. Το οποίο σηµαίνει ότι 

οι νέοι αρχηγοί δεν στοχεύουν στην αναπαραγωγή της εκµετάλλευσής τους, παρά την 

χρησιµοποιούν ως µέσο για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών τους, χωρίς να 

αποκλείει µια µελλοντική διαφοροποίησή της δεδοµένης της µεταβατικής 

κατάστασης των πολιτικών και των κανονισµών που δίδουν κίνητρα για την 

ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και ιδιαίτερα από νέους σε ηλικία αρχηγούς. 

Γενικότερα, οι εκµεταλλεύσεις αυτής οµάδας αφορούν την κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών του νοικοκυριού. 

��� 

 

3
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων  

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 15-30 ζώα 

Η 3
η
 οµάδα εκµεταλλεύσεων αποτελεί την σηµαντικότερη οµάδα ως προς το πλήθος 

των εκµεταλλεύσεων που εκεί συγκεντρώνονται (397 εκµεταλλεύσεις, ήτοι 36%). Οι 

εκµεταλλεύσεις έχουν µικτή κατεύθυνση. 

Η ηλικία των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται από 27-92 ετών, (µ.ο. 62 

ετών) και παρουσιάζει σηµαντική συγκέντρωση σε ηλικίες από 65 έως 74 ετών (124 

εκµ), από 40 έως 54 ετών (80 εκµ), και στις ηλικίες 56 έως 64 ετών και άνω των 75 

ετών (από 77 εκµ). 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

α. από το σύνολο των εκµεταλλεύσεων της 3
ης

 οµάδας µόνο 6 αρχηγοί έχουν ηλικία 

κάτω των 30 ετών, και άλλοι 33 έχουν ηλικία που κυµαίνεται από 30- 39 ετών. 

Και οι 31 εκµεταλλεύσεις αντιστοιχούν σε πολυπληθή νοικοκυριά µε άνω των 2 

µελών. 14 στις 31 εκµεταλλεύσεις (54,8%) εµφανίζουν δεύτερη δραστηριότητα, 

ενώ οι υπόλοιπες ασχολούνται κατά αποκλειστικότητα µε την γεωργία. 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα σε επίπεδο νοικοκυριού διαφαίνεται η εξής τάση: 

µόνο 2 νοικοκυριά εµφανίζουν να εξασκούν κατά αποκλειστικότητα τη γεωργία, 

10 νοικοκυριά εµπλουτίζουν το εισόδηµά τους µε την ύπαρξη σύνταξης που 

λαµβάνει ένα ή περισσότερα µέλη του, 3 είναι πολύ-δραστήρια, ενώ σε 16 

νοικοκυριά, κάποιο από τα µέλη του (αρχηγός ή απλό µέλος) είναι πολύ-
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δραστήριο και κάποιο από τα µέλη του είναι συνταξιούχος (είτε σύνταξη γήρατος, 

είτε σύνταξη αναπηρίας). 

Στο σύνολό τους οι 31 εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν είτε διαδοχή (19 νοικοκυριά) 

είτε δυνητική διαδοχή (17 νοικοκυριά). 

β. 165 εκµεταλλεύσεις (41,56%) έχουν αρχηγό ηλικίας που κυµαίνεται από 40-64 

ετών. Το 63,64% αυτών των εκµεταλλεύσεων (105) είναι κατ’αποκλειστικότητα 

αγροτικές. Το υπόλοιπο 29,7% αυτών των εκµεταλλεύσεων είναι αγροτικές αλλά 

ταυτόχρονα διαθέτουν ένα ή περισσότερα µέλη πολυδραστήρια. 

Όσον αφορά τη µεταβλητή «διαδοχή», παρόλο που οι 73 εκµεταλλεύσεις δεν 

εµφανίζουν διαδοχή, οι υπόλοιπες 92 εµφανίζουν είτε διαδοχή, είτε δυνητική 

διαδοχή. 

γ. Το σηµαντικότερο τµήµα των εκµεταλλεύσεων (201 εκµ. ήτοι 50,63%) και σε αυτή 

την οµάδα αντιστοιχεί σε εκµεταλλεύσεις µε αρχηγούς άνω των 65 ετών, οι οποίοι 

παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση στις ηλικίες 65-74 ετών (61,7%) το οποίο 

διακρίνεται σε δύο υποοµάδες (65-69 ετών και 70-74 ετών) µε την ίδια αναλογία. 

Το 56,4% αυτών αντιστοιχούν σε εκµεταλλεύσεις που εκτρέφουν το ελάχιστο όριο 

αριθµού ζώων για απόκτηση επιδοτήσεων (εξισωτική αποζηµίωση). Το 87,6% 

αυτών των εκµεταλλεύσεων δεν διαθέτουν διάδοχη κατάσταση ενώ οι υπόλοιπες 

πιθανόν να διαθέτουν διάδοχο µελλοντικά. ∆εδοµένης της ηλικίας του αρχηγού 

αλλά και του µεγέθους του κοπαδιού (15-30 ζώα), είναι επόµενο ότι το 

οικογενειακό εισόδηµα στηρίζεται αρκετά στην ύπαρξη σύνταξης (65,5% σχεδόν 

των νοικοκυριών είναι είτε διµελή είτε µονοµελή) 

Το 26% των νοικοκυριών εκτρέφουν κτηνοτροφικό κεφάλαιο το οποίο αγγίζει το 

ελάχιστο όριο για επιδοτήσεις. Ο κύριος λόγος εκτροφής ορίζεται η απόκτηση των 

επιδοτήσεων. Μια εκµετάλλευση µπορεί να θεωρηθεί δικαιούχος εξισωτικής 

αποζηµίωσης όταν εκτρέφει 2 ΖΜ το οποίο αντιστοιχεί σε 14 αιγοπρόβατα ή 20 

στρέµµατα βοσκήσιµη έκταση /γεωργική έκταση. 

 

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Τα µονοµελή νοικοκυριά (63) της οµάδας των κοπαδιών δυναµικότητας 15-30 ζώων, 

έχουν αρχηγό εκµετάλλευσης ηλικίας άνω των 44 ετών µε συγκέντρωση στις ηλικίες 
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60-79 ετών. Η υποοµάδα των µονοµελών νοικοκυριών αντιστοιχεί σε ηλικιωµένα 

νοικοκυριά, δεδοµένου ότι ο µ.ο. ηλικίας του αρχηγού ανέρχεται σε 70 ετών. Τα 

νοικοκυριά στηρίζονται στην ύπαρξη κυρίως της σύνταξης (48 στις 63 

εκµεταλλεύσεις). Η ενασχόληση των αρχηγών µε την γεωργία- κτηνοτροφία γίνεται 

για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της ευρύτερης οικογένειας και για να 

«έχουν µε κάτι να απασχολούνται» οι ίδιοι. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Τα διµελή νοικοκυριά της 3
ης

 οµάδας ανέρχονται σε 197, αφορούν το 49,6% της 3
ης

 

οµάδας και εµφανίζουν την ίδια φυσιογνωµία µε τα µονοµελή νοικοκυριά. Ο µ.ο. 

ηλικίας των αρχηγών ανέρχεται σε 68 ετών, γεγονός που σηµαίνει µια σηµαντική 

συγκέντρωση στις ηλικίες, 55-64 ετών και άνω των 75 ετών. Επακόλουθο αυτών 

είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νοικοκυριών (91,4%) δεν εµφανίζουν διαδοχή. 

Τόσο τα µονοµελή νοικοκυριά όσο και τα διµελή απλώς συντηρούνται, δεν έχουν 

αναπτύξει λογικές και στρατηγικές που να αφορούν την αναπαραγωγή τους, και 

αντιστοιχούν στο γηρασµένο δυναµικό της περιοχής χωρίς δυνατότητα διαδοχής. 

� Τριµελή νοικοκυριά 

Τα τριµελή νοικοκυριά αντιστοιχούν στο 14,6% του συνόλου της 3
ης

 οµάδας. Το 

44,8% των αρχηγών εκµεταλλεύσεων ασχολούνται αποκλειστικά µε τη γεωργία-

κτηνοτροφία, γεγονός που δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς την βιωσιµότητα αυτών 

των νοικοκυριών δεδοµένου του µεγέθους τους, ενώ, 32,8% των αρχηγών είναι 

πολυδραστήριοι. 

Όσον αφορά τη µεταβλητή «δραστηριότητα νοικοκυριού» µόνο 6 νοικοκυριά 

απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα µε τη γεωργία-κτηνοτροφία, τα υπόλοιπα 

νοικοκυριά είτε θα συµπεριλαµβάνουν στους κόλπους τους πολυδραστήρια µέλη είτε 

πολυδραστήρια και συνταξιούχους. 

Ο µ.ο. ηλικίας των αρχηγών εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 53 ετών, ενώ µόνο 3 έχουν 

ηλικία µικρότερη των 30 ετών και 13 µεγαλύτερη των 65 ετών. 

� όσον αφορά τις εκµεταλλεύσεις µε νεαρούς (< 30 ετών) αρχηγούς, ένας είναι 

αγρότης κατ’ αποκλειστικότητα, ενώ οι δύο πολυδραστήριοι. Σχεδόν στο σύνολό 

τους (2 στις 3 εκµεταλλεύσεις) τα νοικοκυριά αυτά έχουν ένα µέλος, 

τουλάχιστον συνταξιούχο. ∆εδοµένης της ηλικίας του αρχηγού και οι πέντε 

εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν δυνητική διάδοχη κατάσταση. 
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� οι εκµεταλλεύσεις µε αρχηγούς ηλικίας 31-64 ετών εµφανίζονται να 

ασχολούνται είτε κατ’ αποκλειστικότητα µε τη γεωργία-κτηνοτροφία (59,5%) 

είτε είναι πολυδραστήριοι (38,1%). ∆εδοµένης της ηλικίας του αρχηγού της 

εκµετάλλευσης, στην παρούσα υπο-οµάδα, ικανοποιητικός αριθµός 

εκµεταλλεύσεων εµφανίζουν δυνητικό διάδοχο (61,9%) και διάδοχο (28,6%), 

� οι εκµεταλλεύσεις µε ηλικιωµένους (συνταξιούχους) αρχηγούς βρίσκονται σε 

πλήρη εξάρτηση όσον αφορά την οικονοµική τους κατάσταση από την ύπαρξη 

σύνταξης. Η πλειοψηφία αυτών των νοικοκυριών (84,6%) εµφανίζουν δυνητική 

διάδοχη κατάσταση. 

Τα τριµελή νοικοκυριά εµφανίζουν µεγαλύτερη ενεργητικότητα δεδοµένης της 

αύξησης της πολυδραστηριότητας των µελών τους. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Τα τετραµελή νοικοκυριά ανέρχονται σε 27 και ο µ.ο. ηλικίας των αρχηγών τους έχει 

µειωθεί αρκετά σε σχέση µε τα προηγούµενα νοικοκυριά και ανέρχεται σε 50 ετών. 

Παρουσιάζουν δε συγκέντρωση στις ηλικίες, 40-49 ετών και 50-59 ετών. Αναλύοντας 

τα νοικοκυριά της υπο-οµάδας µε βάση την ηλικία του αρχηγού διακρίνουµε: 

� µόνο τέσσερα νοικοκυριά έχουν νέο αρχηγό (ηλικίας µικρότερης των 40 ετών), 

οι οποίοι στο σύνολό τους είναι πολυδραστήριοι αν και τρία νοικοκυριά 

συµπεριλαµβάνουν και συνταξιούχους. ∆εδοµένης της ηλικίας τα νοικοκυριά 

αυτά εµφανίζουν διαδοχή (κυρίως) ή δυνητική διαδοχή, 

� από τους 19 αρχηγούς ηλικίας 40-64 ετών, οι έντεκα είναι κατ’αποκλειστικότητα 

αγρότες ενώ οι επτά πολυδραστήριοι. Εξετάζοντας το ζήτηµα της 

«δραστηριότητας», σε επίπεδο νοικοκυριού, διαπιστώνεται ότι στα 14 από τα 19 

νοικοκυριά, τα µέλη είναι είτε αγρότες και πολυδραστήριοι, είτε αγρότες 

πολυδραστήριοι και συνταξιούχοι. ∆εδοµένου του αριθµού των µελών αλλά και 

της ηλικίας του αρχηγού, οι εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν είτε διάδοχο (κυρίως), 

είτε δυνητικό διάδοχο, 

� τα τετραµελή νοικοκυριά εµφανίζουν τέσσερις εκµεταλλεύσεις µε αρχηγούς 

ηλικίας µεγαλύτερης των 64 ετών και οι τρεις εµφανίζουν δυνητική διάδοχη 

κατάσταση. Τα δύο από τα τέσσερα νοικοκυριά εµφανίζουν είτε τον αρχηγό είτε 

µέλος του πολυδραστήριο ενώ όλα εµφανίζουν ένα µέλος συνταξιούχο. 
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� Πενταµελή νοικοκυριά 

Τα πενταµελή νοικοκυριά (24) εµφανίζουν αρχηγούς νεαρής ηλικίας (µ.ο. 48 ετών) 

σε σχέση µε τα προηγούµενα νοικοκυριά τα οποία παρουσιάζουν µια συγκέντρωση 

στις ηλικίες 40-64 ετών. 

Εξετάζοντας τη µεταβλητή δραστηριότητα διαπιστώνουµε ότι  

– όσον αφορά την δραστηριότητα του αρχηγού της εκµετάλλευσης διακρίνονται 

δύο κατηγορίες, οι πολυδραστήριοι (13 εκµ) και οι κατ’ αποκλειστικότητα 

αγρότες (9), 

– όσον αφορά τη δραστηριότητα του νοικοκυριού, το αποτέλεσµα είναι πιο 

σύνθετο δεδοµένου ότι τρία νοικοκυριά είναι πολυδραστήρια, δύο αγροτικά και 

δεκαεννιά είναι µεν αγροτικά αλλά έχουν µέλη συνταξιούχους εκ των οποίων τα 

δεκαπέντε έχουν και πολυδραστήριο µέλος. 

Τέλος το ζήτηµα της διαδοχής εµφανίζεται «πιο δυναµικό» µε την έννοια ότι τα 

νοικοκυριά που εµφανίζουν διάδοχη και δυνητικά διάδοχη κατάσταση 

παρουσιάζονται αυξηµένα. 

� Εξαµελή νοικοκυριά 

Στις 21 εξαµελείς εκµεταλλεύσεις κυριαρχούν οι πολυδραστήριες (47,6%) και οι 

καθαρά αγροτικές. Ενώ αντίθετα τα νοικοκυριά διακρίνονται σε πολυδραστήρια (8) 

και σε πολυδραστήρια µε µέλη συνταξιούχους (11). 

Η πλειονότητα (85,7%) των νοικοκυριών παρουσιάζουν διαδοχή στη αγροτική 

δραστηριότητα, ενώ τα υπόλοιπα δεδοµένης της ηλικίας του αρχηγού εκµετάλλευσης 

παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. 

� Επταµελή – οκταµελή νοικοκυριά 

Τόσο τα επταµελή όσο και τα οκταµελή νοικοκυριά έχουν νέο αρχηγό (ηλικίας έως 

53 ετών). Από τις 10 συνολικά εκµεταλλεύσεις µόνο οι 2 είναι πολυδραστήριες ενώ 

όλες έχουν ένα ή περισσότερα µέλη συνταξιούχους. ∆εδοµένης της ηλικίας του 

αρχηγού αλλά κυρίως των µελών του νοικοκυριού είναι αναµενόµενο το γεγονός ότι 

η πλειονότητα (85,7%) των νοικοκυριών εµφανίζουν διαδοχή ενώ τα υπόλοιπα 

εµφανίζουν δυνητική διαδοχή. 
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Συµπέρασµα: 

Σηµαντικός αριθµός νοικοκυριών ανήκει στις κατηγορίες των µονοµελών – διµελών 

νοικοκυριών τα οποία αντιπροσωπεύουν άτοµα ή ζευγάρια ηλικιωµένα (260, ήτοι 

65,5% του πληθυσµού αναφοράς) γεγονός που τονίζει το γηρασµένο του πληθυσµού 

της συγκεκριµένης οµάδας. Γεγονός που ενδυναµώνει την αδύνατη δηµογραφική 

φυσιογνωµία της περιοχής. Τα υπόλοιπα διαθέτουν τρία έως και δεκαοκτώ µέλη. Η 

συµµετοχή των εξαµελών, επταµελών και οκταµελών νοικοκυριών αντιστοιχεί στο 

περίπου 7% του συνολικού πληθυσµού. 

∆εδοµένου ότι, σήµερα πλέον, ακόµη και στην ύπαιθρο, τα νοικοκυριά περιορίζονται 

στο µοντέλο της πυρηνικής οικογένειας (γονείς – παιδιά) είναι θετικό-αισιόδοξο το 

γεγονός ότι υπάρχουν στην περιοχή έρευνας νοικοκυριά µε περισσότερα των 

τεσσάρων µελών τα οποία σηµαίνει ότι είτε η οικογένεια είναι πολύτεκνη (αρκετά 

συχνό φαινόµενο στην περιοχή έρευνας) είτε η πυρηνική οικογένεια συζεί µε τους 

γονείς (διευρυµένη οικογένεια, θεσµός που είναι ακόµη έντονος για τα ελληνικά 

δεδοµένα). 

Το µέγεθος του κοπαδιού, 15-30 ζώα, δεν επιτρέπει την οικονοµική βιωσιµότητα της 

οικογένειας – νοικοκυριού δεδοµένου ότι υιοθετεί το παραδοσιακό εκτατικό σύστηµα 

εκτροφής. Με συνέπεια να είναι δικαιολογηµένο το υψηλό ποσοστό εµφανίζεται η 

πολυδραστηριότητα είτε του αρχηγού είτε των µελών (ειδικά των νέων σε ηλικία). 

Εξαιτίας του µικρού µεγέθους του κοπαδιού και σύµφωνα µε ζωοτεχνικές-

οικονοµικές αναλύσεις, η συγκεκριµένη κτηνοτροφική δραστηριότητα επιτρέπει την 

κάλυψη των διατροφικών αναγκών της ευρύτερης οικογένειας και επιπλέον την 

απόκτηση ενός µικρού γεωργικού εισοδήµατος λόγω των επιδοτήσεων αλλά και της 

εµπορίας των παραγόµενων προϊόντων. 

Η πληθώρα των µονοµελών και διµελών εκµεταλλεύσεων αλλά και των 

εκµεταλλεύσεων χωρίς διαδοχή υποδηλώνει την εξαφάνιση αυτών των 

εκµεταλλεύσεων µε το θάνατο του αρχηγού. Η αδυναµία της δηµογραφικής 

φυσιογνωµίας της συγκεκριµένης οµάδας και η τάση της προς ένταση του 

φαινοµένου αναµένεται να έχει επιπτώσεις στο παραγωγική κτηνοτροφική 

φυσιογνωµία και άρα στην οικονοµική φυσιογνωµία της περιοχής αλλά και στη 

διαχείριση – οργάνωση του χώρου της. 
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Το τµήµα των εκµεταλλεύσεων – νοικοκυριών µε νέο σε ηλικία αρχηγό 

εκµετάλλευσης ή/και νέα σε ηλικία µέλη ανεξαρτήτως της δραστηριότητάς τους (κατ’ 

αποκλειστικότητα αγρότες, πολυδραστήριοι) συνιστά το δυνητικό δυναµικό της 

περιοχής εφόσον αυτό διαφοροποιήσει τη λογική του / στρατηγική του ως προς την 

εκµετάλλευση, δηλαδή περάσει από µια λογική αυτοσυντήρησης σε µια λογική 

αναπαραγωγής. 

��� 

 

4
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων  

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 31-50 ζώα 

192 εκµεταλλεύσεις ήτοι το 1/6 σχεδόν του πληθυσµού αναφοράς απαρτίζουν την 4
η
 

οµάδα. Οι αρχηγοί των 192 εκµεταλλεύσεων έχουν ηλικία που κυµαίνεται µεταξύ 27 

και 86 ετών, (µ.ο. 56 ετών) και εµφανίζουν σηµαντική συγκέντρωση στις ηλικίες από 

50 έως 70 ετών. 

Η 4
η
 οµάδα αφορά εκµεταλλεύσεις που δεν στοχεύουν στην αυτοσυντήρηση αλλά 

βρίσκονται ένα βήµα πριν. Συνήθως, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία (….) η οµάδα 

αυτή αφορά τους αγρότες που ενώ διατηρούσαν µεγάλου µεγέθους κοπάδι διάφοροι 

λόγοι (είτε υγείας, είτε µείωσης διαθέσιµου εργατικού δυναµικού, ..) τους ανάγκασαν 

να το µειώσουν. Βρίσκονται στην ουσία στο µεταίχµιο, πριν την οριστική απόφαση 

δραστικής µείωσης των εκτρεφόµενων ζώων, λόγω της ηλικίας τους. Όσον αφορά 

τους νέους σε ηλικάι αρχηγούς αυτής της οµάδας δεδοµένων των ευνοϊκών συνθηκών 

από άποψης νοµοθετικών κειµένων (νόµοι-κανονισµοί) αλλά και από τη θετική 

διάθεση των νέων να παραµείνουν στην περιοχή και να ασχοληθούν µε την 

κτηνοτροφία µπορεί η εξέλιξη των δικών τους κοπαδιών να ακολουθήσει ανοδική 

πορεία µε την έννοια της αύξησης του εκτρεφόµενου ζωικού κεφαλαίου. 

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τις εκµεταλλεύσεις αυτής της οµάδας µε κριτήριο την 

ηλικία του αρχηγού διαπιστώνονται ότι: 

♦ οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις (130, ήτοι 68%) έχουν αρχηγό ηλικίας 40-64 

ετών, οι οποίες διακρίνονται κυρίως σε κατ’αποκλειστικότητα αγροτικές (68%) 

και σε πολυδραστήριες (σε ποσοστό ίσο µε 27%, ποσοστό σηµαντικό). Σχεδόν το 

90% των εκµεταλλεύσεων εµφανίζουν είτε διαδοχή είτε δυνητική διαδοχή 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα                  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 

 391

γεγονός αναµενόµενο λόγω της ηλικίας των αρχηγών. Παρατηρείται, επιπλέον 

σηµαντική συγκέντρωση στα πολυµερή νοικοκυριά. 

♦ οι υπόλοιπες (60, ήτοι 31,3%) εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν αρχηγό ηλικίας, που 

κυµαίνεται από 65 ετών έως 86 ετών. Παρουσιάζεται δε µια συγκέντρωση στις 

ηλικίες 65-74 ετών (άτοµα 3
ης

 ηλικίας). Κυριαρχούν οι εκµεταλλεύσεις (82%) 

που δεν εµφανίζουν διάδοχη κατάσταση και αντιστοιχούν σε διµελή (66,7%) ή 

τριµελή (18,3%) νοικοκυριά. Γεγονός που υποδηλώνει µια τάση προς 

περιθωριοποίηση – εξαφάνιση αυτών. 

Η 4
η
 οµάδα εµφανίζει ένταση στο ζήτηµα της στρατηγικής του νοικοκυριού, 

δεδοµένης της αυξηµένης συµµετοχής (40-192) νοικοκυριών που παρουσιάζουν 

στροφή από την κτηνοτροφική δραστηριότητα προς την πολυδραστηριότητα. Γεγονός 

το οποίο αποδυναµώνει το τοπικό κτηνοτροφικό παραγωγικό σύστηµα λόγω της 

µερικής συµµετοχής των πολυδραστήριων νοικοκυριών. 

 

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Τα µονοµελή νοικοκυριά ανέρχονται σε 17 από τα οποία µόνο στο ένα ο αρχηγό 

ηλικίας µικρότερης των 40 ετών, ασχολείται κατά αποκλειστικότητα µε την αγροτική 

δραστηριότητα και παρουσιάζει δυνητική διαδοχή. 

Κανένα µονοµελή νοικοκυριό δεν είναι πολυδραστήριο. Το σύνολο των νοικοκυριών 

ασχολούνται µε την γεωργία-κτηνοτροφία και κυριαρχούν τα νοικοκυριά µε αρχηγό 

συνταξιούχο. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Τα διµελή νοικοκυριά, τα οποία και σε αυτή την οµάδα υπερτερούν, παρουσιάζουν 

συγκέντρωση σε ηλικίες 40-64 ετών και άνω των 65 ετών. Γεγονός που υποδηλώνει 

ότι το (54%) των διµελών νοικοκυριών παρά το µικρό µέγεθος του κοπαδιού τους 

συµπληρώνουν το εισόδηµά τους µε σύνταξη. Εξετάζοντας το ζήτηµα της 

δραστηριότητας διακρίνονται τα ακόλουθα: 

♦ σε επίπεδο εκµετάλλευσης, υπερτερούν οι εκµεταλλεύσεις µε αρχηγό 

συνταξιούχο και οι κατ’αποκλειστικότητα αγροτικές εκµεταλλεύσεις, µόνο 

τέσσερις εκµεταλλεύσεις είναι πολυδραστήριες, 
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♦ σε επίπεδο νοικοκυριού, το 74% των νοικοκυριών διαθέτουν ένα ή/και 

περισσότερα µέλη συνταξιούχους, ενώ µειώνεται αισθητά τα 

κατ’αποκλειστικότητα αγροτικά νοικοκυριά. 

∆εδοµένης της δηµογραφικής φυσιογνωµίας, το 90% των διµελών νοικοκυριών δεν 

παρουσιάζουν διαδοχή. 

� Τριµελή νοικοκυριά 

Τα τριµελή νοικοκυριά ανέρχονται σε 44 εκ των οποίων µόνο δύο έχουν 

πολυδραστήριο αρχηγό ηλικίας µικρότερο των 30 ετών, τα 11 έχουν συνταξιούχο 

αρχηγό, τα οποία παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή στην πλειοψηφία τους. 

Παρόλο που σε επίπεδο εκµετάλλευσης κυριαρχούν οι εκµεταλλεύσεις µε 

κατ’αποκλειστικότητα αγροτική δραστηριότητα και έπονται αυτές που έχουν 

συνταξιούχο αρχηγό, σε επίπεδο νοικοκυριού, η πλειοψηφία αυτών έχουν µέλος ή 

µέλη συνταξιούχους. Τόσο σε επίπεδο εκµετάλλευσης όσο και σε επίπεδο 

νοικοκυριού ελάχιστα είναι αυτά που είναι πολυδραστήρια.  

Όσον αφορά τη διαδοχή, κυριαρχούν (75%) τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν 

δυνητική διαδοχή. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Μόνο 20 είναι τα νοικοκυριά µε τέσσερα µέλη, των οποίων ο αρχηγός έχει ηλικία που 

κυµαίνεται µεταξύ των 32 και 63 ετών, µε µ.ο. την ηλικία των 48 ετών. Το κύριο 

χαρακτηριστικό αυτής της υποοµάδας είναι το υψηλό ποσοστό (75%) 

πολυδραστήριων νοικοκυριών
2
. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας των αρχηγών, το 40% 

των νοικοκυριών, έχουν µέλος (µέλη) συνταξιούχο. Το σύνολο δε των νοικοκυριών 

παρουσιάζουν είτε διαδοχή (50%) είτε δυνητική διαδοχή (50%). 

� Πενταµελή νοικοκυριά 

13 είναι οι εκµεταλλεύσεις µε πενταµελή νοικοκυριό και αρχηγό ηλικίας που 

κυµαίνεται µεταξύ 34 και 62 ετών (µ.ο. 45 ετών).  Οι εκµεταλλεύσεις διακρίνονται σε 

καθαρά αγροτικές (7) και σε πολυδραστήριες (6) σχεδόν µε την ίδια αναλογία. 

Αναφερόµενοι σε επίπεδο νοικοκυριού, µόνο δύο είναι καθαρά αγροτικά νοικοκυριά, 

έξι παραµένουν πολυδραστήρια και τα υπόλοιπα έχουν µέλη συνταξιούχους. 

∆εδοµένης της ηλικίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης και της σύνθεσής της είναι 

προφανής η ύπαρξη διαδοχής ή δυνητικής διαδοχής. 

                                                
2 πολυδραστήριος είναι είτε ο αρχηγός είτε τα µέλη 
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� Εξαµελή νοικοκυριά 

Τα εξαµελή νοικοκυριά (12 σε αριθµό) έχουν αρχηγό µεγάλου εύρους ηλικίας (31-60 

ετών) και συγκέντρωση στις ηλικίες 41-47 ετών. 

Κυριαρχούν οι κατ’αποκλειστικότητα αγροτικές εκµεταλλεύσεις (50%) και 

ακολουθούν οι πολυδραστήριες. Σε επίπεδο νοικοκυριού κυριαρχούν τα νοικοκυριά 

µε µέλη συνταξιούχους. ∆εδοµένης της ηλικίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης και 

της σύνθεσής της είναι προφανής η ύπαρξη διαδοχής και δυνητικής διαδοχής. 

� Επταµελή νοικοκυριά 

Τα επταµελή νοικοκυριά (8) εµφανίζουν νεαρής ηλικίας αρχηγό (µ.ο. 47 ετών) µε 

κυρίως πολυδραστήριο αρχηγό ή /και µέλη (75%). Αρκετά (3 στα 8) νοικοκυριά 

έχουν συνταξιούχους µέλη. Τα πέντε από τα οκτώ νοικοκυριά εµφανίζουν διαδοχή, 

τα υπόλοιπα δυνητική διαδοχή. 

� Οκταµελή νοικοκυριά 

Τα οκταµελή παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όµοια µε τα επταµελή. Αφορούν λίγα σε 

αριθµό (8) αγροτικά νοικοκυριά µε πολυδραστήρια και συνταξιούχους ως µέλη, των 

οποίων ο αρχηγός είναι νεαρός σε ηλικία (37-53 ετών). Όσον αφορά τη διαδοχή, τα 

τέσσερα παρουσιάζουν διαδοχή και τα δύο δυνητική διαδοχή. 

 

Συµπέρασµα: 

Η 4
η
 οµάδα γεωργο-κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µε κτηνοτροφικό κεφάλαιο που 

κυµαίνεται από 31-50 ζώα, δυναµικό το οποίο µεταξύ δύο µορφών εκτροφής: αφ’ 

ενός της µικρής εκµετάλλευσης που αποσκοπεί στην κάλυψη ετήσιων αναγκών της 

ευρύτερης οικογένειας και ενίοτε απευθύνεται στην αγορά και αφ’ ετέρου της 

κτηνοτροφικής µονάδας που απευθύνεται στην αγορά. Τα νοικοκυριά που 

συγκεντρώνονται στην οµάδα αυτή παρουσιάζουν µια συγκέντρωση στα διµελή και 

τριµελή νοικοκυριά.  

Σε σύγκριση µε τις προηγούµενες κατηγορίες –οµάδες νοικοκυριών παρουσιάζεται 

µεγαλύτερη συγκέντρωση σε νέους σε ηλικία αρχηγούς καθώς και σηµαντικότερος 

αριθµός εκµεταλλεύσεων που παρουσιάζουν διαδοχή και δυνητική διαδοχή.  

Παρόλο που τα πολυδραστήρια νοικοκυριά (πολυδραστήριος αρχηγός ή /και µέλη) 

παρουσιάζουν µια δυναµική, τα νοικοκυριά µε αποκλειστική δραστηριότητα στην 
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γεωργία-κτηνοτροφία κυριαρχούν (69,3%). Στα αγροτικά νοικοκυριά κυριαρχούν 

αυτά που έχουν ένα τουλάχιστον µέλος συνταξιούχο. 

��� 

 

5
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων  

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 51 -90 ζώα 

∆εδοµένης της δυναµικότητας του κοπαδιού που ανήκει στην 5
η
 οµάδα (51-90 ζώα) 

διαπιστώνεται ότι οι 160 αυτές εκµεταλλεύσεις έχουν παραγωγική κατεύθυνση που 

απευθύνεται στην αγορά. Το δυναµικό του κοπαδιού (εκτρεφόµενα ζώα ανά κοπάδι) 

βρίσκεται σε πλήρη συσχέτιση µε το ανθρώπινο δυναµικό της οικογένειας- άτοµα 

που ασχολούνται µε την κτηνοτροφία σε επίπεδο νοικοκυριού. ∆εδοµένης αυτής της 

συσχέτισης εµφανίζεται αυξηµένος ο αριθµός των πολυµελών νοικοκυριών και 

µάλιστα µε νέο σε ηλικία αρχηγό, όταν ο µ.ο. ηλικίας αρχηγών εκµετάλλευσης σε 

επίπεδο οµάδας ανέρχεται σε 53 ετών. Ηλικία κατά πολύ µικρότερη από την µέση 

ηλικία των προηγούµενων οµάδων. 

Εξετάζοντας αναλυτικά τα νοικοκυριά της οµάδας αυτής µε κριτήριο την ηλικία του 

αρχηγού διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 

♦ µόνο πέντε είναι οι αρχηγοί µε ηλικία µικρότερη των 30 ετών, από τους οποίους 

οι τέσσερις είναι αγρότες και ο ένας είναι πολυδραστήριος αγρότης. 

Αντιστοιχούν δε σε διµελή και τριµελή νοικοκυριά, στα οποία κυριαρχεί η 

δυνητική διαδοχή, 

♦ η πλειοψηφία των αρχηγών εκµετάλλευσης (73%) έχει ηλικία που κυµαίνεται 

από 30 έως 64 ετών. Το σύνολο σχεδόν (85%) των νοικοκυριών εµφανίζει είτε 

διαδοχή είτε δυνητική διαδοχή. Ακολουθώντας τη διάρθρωση της οµάδας, όσον 

αφορά τα µέλη του νοικοκυριού, κυριαρχούν τα πολυµελή (άνω των τεσσάρων 

µελών) (41%), έπονται τα τριµελή νοικοκυριά (30%) και τα διµελή και τα 

τετραµελή. 

 

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Ανέρχονται σε 12 στα οποία υπερτερούν αυτά µε αρχηγό ηλικίας µεγαλύτερης των 65 

ετών. Σε αρκετές από τις εκµεταλλεύσεις (8) ο αρχηγός είναι και συνταξιούχος και 
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δεδοµένου ότι πρόκειται για µονοµελή νοικοκυριά δεν παρουσιάζουν διάδοχη 

κατάσταση. Οι υπόλοιπες τέσσερις είναι καθαρά αγροτικές και παρουσιάζουν 

δυνητική διάδοχη κατάσταση. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Τα διµελή νοικοκυριά (36) παρουσιάζουν συγκέντρωση στις ηλικίες αρχηγών άνω 

των 65 ετών αλλά και 40-65 ετών. Γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συνταξιούχοι 

καταλαµβάνουν σηµαντικό τµήµα της υποοµάδας. 

Επακόλουθο των παραπάνω είναι σηµαντικός αριθµός (16) αρχηγών να είναι 

συνταξιούχοι και αρκετοί να είναι κατ’ αποκλειστικότητα αγρότες. Επιπλέον σε 

επίπεδο νοικοκυριού, υψηλή παρουσιάζεται η συγκέντρωση σε νοικοκυριά µε µέλος 

συνταξιούχο ενώ παράλληλα µειώνονται τα καθαρά αγροτικά. 

Όσον αφορά το ζήτηµα της διαδοχής, κυριαρχούν στην υπο-οµάδα τα νοικοκυριά που 

δεν παρουσιάζουν διάδοχη κατάσταση. 

� Τριµελή νοικοκυριά 

Από τα τριµελή νοικοκυριά (44 εκµεταλλεύσεις) µόνο τρία έχουν αρχηγό 

εκµετάλλευσης ηλικίας µικρότερης των 30 ετών οι οποίοι απασχολούνται κατά 

αποκλειστικότητα µε τη γεωργία-κτηνοτροφία, και παρουσιάζουν κυρίως δυνητική 

διαδοχή. Το ¼ των νοικοκυριών αυτής της οµάδας έχουν αρχηγό ηλικίας άνω των 65 

ετών, και µε δυνητική διαδοχή. 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα διακρίνονται τα ακόλουθα: 

♦ κυριαρχούν οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις (68%) 

♦ σε επίπεδο νοικοκυριού, κυριαρχούν τα νοικοκυριά µε αρχηγό ή/και µέλη 

συνταξιούχους 

Όσον αφορά τη διαδοχή, κυριαρχούν (77%) τα νοικοκυριά µε δυνητική διάδοχη 

κατάσταση. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Μόνο τρία νοικοκυριά εµφανίζουν αρχηγούς που βρίσκονται σε σύνταξη. Τα 

υπόλοιπα έχουν αρχηγό εκµετάλλευσης µε ηλικία που κυµαίνεται µεταξύ των 33 και 

64 ετών, (µ.ο. ηλικίας 52 ετών) και παρατηρείται συγκέντρωση σε ηλικίες 40-49 ετών 

και 60-69 ετών. 

Το κύριο γνώρισµα αυτής της κατηγορίας είναι ότι ο αρχηγός εκµετάλλευσης 

ασχολείται αποκλειστικά στην γεωργική εκµετάλλευση στις 10 από τις 17 
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εκµεταλλεύσεις. Σε επίπεδο νοικοκυριού, µειώνονται σηµαντικά τα 

κατ’αποκλειστικότητα αγροτικά νοικοκυριά και παράλληλα αυξάνονται τα 

νοικοκυριά µε πολυδραστήριο µέλος και µέλος συνταξιούχο. 

Τα τετραµελή νοικοκυριά εµφανίζουν διάδοχη κατάσταση σε ποσοστό 47% και 

δυνητική διάδοχη κατάσταση σε ποσοστό 53%. 

� Πενταµελή νοικοκυριά 

Οι εκµεταλλεύσεις µε πενταµελή νοικοκυριό ανέρχονται σε 22, έχουν αρχηγό ηλικίας 

µεταξύ 31 και 67 ετών ήτοι µ.ο. 51 ετών. Σε επίπεδο εκµετάλλευσης κυριαρχούν 

(68%) οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις, και έπονται οι πολυδραστήριες. Αντίθετα σε 

επίπεδο νοικοκυριού κυριαρχούν τα νοικοκυριά που εκτός των άλλων φέρουν µέλη 

συνταξιούχους. 

Τέλος κυριαρχούν τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν διάδοχη κατάσταση και έπονται 

αυτά µε δυνητική κατάσταση. Γεγονός αναµενόµενο δεδοµένης της ηλικιακής 

διάρθρωσης των αρχηγών και του µεγάλου αριθµού µελών του νοικοκυριού. 

� Εξαµελή νοικοκυριά 

Οι εκµεταλλεύσεις µε εξαµελή νοικοκυριό στην κατηγορία αυτή ανέρχονται σε 12. Οι 

αρχηγοί παρουσιάζουν ηλικία µεταξύ 31 και 69 ετών ήτοι µέσο όρο 48 ετών. Οι 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι αυτές που κυριαρχούν (58%) όσον αφορά τη 

δραστηριότητα του αρχηγού και έπονται οι πολυδραστήριες. Παράλληλα εκτιµώντας 

τη µεταβλητή «δραστηριότητα» σε επίπεδο νοικοκυριού, διαπιστώνεται ότι 

κυριαρχούν τα νοικοκυριά, αγροτικά και πολυδραστήρια, µε µέλη συνταξιούχους. 

Τέλος, στην υπο-οµάδα αυτή κυριαρχούν τα νοικοκυριά µε εξασφαλισµένη τη 

διάδοχη κατάσταση ενώ τα υπόλοιπα εµφανίζουν δυνητική διαδοχή. 

� Επταµελή νοικοκυριά 

Οι εκµεταλλεύσεις που αντιστοιχούν σε επταµελή νοικοκυριό (10) έχουν αρχηγό 

ηλικίας µεταξύ 30 και 58 ετών ήτοι µέσο όρο 42 ετών. Οι επτά εκµεταλλεύσεις είναι 

αγροτικές, ενώ τρεις είναι πολυδραστήριες. Όσον αφορά τη δραστηριότητα σε 

επίπεδο νοικοκυριού κυριαρχούν αυτά που έχουν µέλη συνταξιούχους είτε είναι 

αγροτικά είτε πολυδραστήρια. Τα επταµελή νοικοκυριά εµφανίζουν την ίδια 

κατάσταση στο ζήτηµα της διαδοχής όπως και τα εξαµελή: τα εννιά εµφανίζουν 

διαδοχή ενώ ένα εµφανίζει δυνητική διαδοχή. 
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� Οκταµελή νοικοκυριά 

Στην οµάδα αυτή εµφανίζονται 6 συνολικά εκµεταλλεύσεις, των οποίων η ηλικία του 

αρχηγού κυµαίνεται µεταξύ 39-74 ετών (µ.ο. ηλικίας : 49 έτη). Οι τέσσερις αρχηγοί 

ασχολούνται κατά αποκλειστικότητα µε την γεωργία-κτηνοτροφία, ενώ δύο είναι 

πολυδραστήριοι. Όσον αφορά τη δραστηριότητα σε επίπεδο νοικοκυριού, τρία 

νοικοκυριά έχουν µέλη συνταξιούχο και τρία είναι πολυδραστήρια.  

Και στην υπο-οµάδα των οκταµελών νοικοκυριών κυριαρχούν τα νοικοκυριά που 

παρουσιάζουν διάδοχη κατάσταση και ακολουθούν αυτά µε δυνητική διάδοχη 

κατάσταση. 

� Εννιαµελή νοικοκυριά 

Μόνο µια εκµετάλλευση υπάρχει που έχει εννιά µέλη. Ο αρχηγός, ηλικίας 39 ετών, 

είναι πολυδραστήριος και η εκµετάλλευσή του παρουσιάζει δυνητική διάδοχη 

κατάσταση. 

 

Συµπέρασµα: 

Η 5
η
 οµάδα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

♦ συγκέντρωση (50%) των νοικοκυριών της σε διµελή και τριµελή νοικοκυριά. Το 

υπόλοιπο 50% του συνόλου της οµάδας αφορά πολυµελή νοικοκυριά των οποίων 

ο αρχηγός είναι µικρής ηλικίας και απασχολείται κατ’αποκλειστικότητα µε τη 

γεωργία-κτηνοτροφία, ενώ µέλος του ασχολείται και µε εξωαγροτική 

δραστηριότητα, 

♦ µείωση του µ.ο. ηλικίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης 

η συσχέτιση των δύο αυτών χαρακτηριστικών δείχνει ότι όσο αυξάνεται ο αριθµός 

των εκτρεφόµενων ζώων µειώνεται η ηλικία του αρχηγού εκµετάλλευσης και 

αυξάνεται ο αριθµός των µελών του νοικοκυριού 

Η διαπίστωση αυτή είναι αναµενόµενη, διότι η κτηνοτροφία ακολουθεί την 

παραδοσιακή εκτατική µορφή εκµετάλλευσης και ως εκ τούτου η εκτροφή 

σηµαντικού αριθµού ζώων απαιτεί εργατικό δυναµικό και νεαρή ηλικία. 

♦ Μείωση του φαινοµένου της πολυδραστηριότητας, φαινόµενο που ήταν αυξηµένο 

στις προηγούµενες υπο-οµάδες και παράλληλα αύξηση της αποκλειστικής 

αγροτικής δραστηριότητας (ενασχόληση µε την γεωργία και την κτηνοτροφία). Το 

µέγεθος του εκτρεφόµενου κοπαδιού της υποοµάδας παρόλο που δεν είναι πάρα 
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πολύ µεγάλο είναι ικανό να καλύψει τα οικονοµικά ενός νοικοκυριού µε 

αποτέλεσµα µικρότερη ανάγκη του αρχηγού ή µελών να στραφούν στην ανεύρεση 

άλλης δραστηριότητας, 

♦ κυριαρχία της δυνητικής διάδοχης κατάστασης. Γεγονός απολύτως 

δικαιολογηµένο δεδοµένου ότι είναι υψηλός ο αριθµός των νέων σε ηλικία 

αρχηγών, οι οποίοι έχουν πιθανότητα στο µέλλον να αποκτήσουν διάδοχη 

κατάσταση. 

��� 

 

6
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων  

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 91-114 ζώα 

Η οµάδα αυτή συνολικά περιλαµβάνει 34 εκµεταλλεύσεις µε µικτή παραγωγική 

κατεύθυνση, σηµαντικό µέγεθος και στόχο την επιβίωσή τους µε την εµπορία των 

παραγόµενων προϊόντων (κρέας – γάλα όσον αφορά τα κτηνοτροφικά προϊόντα και 

γεωργικά προϊόντα). Λαµβάνοντας υπόψη το γηρασµένο πληθυσµό της περιοχής, την 

πτωχή δηµογραφική του σύνθεση καθώς και ότι το συγκεκριµένο µέγεθος του 

κοπαδιού απαιτεί ανθρώπινο δυναµικό για την εκτροφή του, είναι αναµενόµενος ο 

µικρός αριθµός των εκµεταλλεύσεων σε αυτή την οµάδα. Η ηλικία των αρχηγών των 

εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται από 29-70 ετών, µε µέσο όρο την ηλικία των 49 ετών, το 

οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει συγκέντρωση στις ηλικίες 31-68 ετών µε µια σχετική 

ισοκατανοµή των ηλικιών ανά δεκαετία. 

Εξετάζοντας το σύνολο των εκµεταλλεύσεων αυτής της οµάδας µε κριτήριο την 

ηλικία του αρχηγού, διακρίνουµε: 

α. µόνο, 2 αρχηγοί έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών, οι οποίοι είναι πολυδραστήριοι 

και έχουν µέλος του νοικοκυριού τους που είναι συνταξιούχος. Ο ένας ανήκει σε 

διµελές και ο άλλος σε τριµελές νοικοκυριό. Εµφανίζουν δε δυνητική διάδοχη 

κατάσταση, ως αναµενόµενο γεγονός, 

β. το 73,5% των αρχηγών (25 εκµ) έχουν ηλικία που κυµαίνεται από 30-64 ετών, 

παρουσιάζουν δε συγκέντρωση στις ηλικίες από 30 έως 49 ετών. Η πλειονότητα 

αυτών ασχολείται κατ’αποκλειστικότητα µε την γεωργία-κτηνοτροφία, ενώ οι 

υπόλοιποι είναι πολυδραστήριοι. Όσον αφορά τη µεταβλητή «διαδοχή» 

κυριαρχούν (10 εκµ) τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν διάδοχη κατάσταση και 
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δυνητική διαδοχή (9 εκµ). Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν λίγα νοικοκυριά που 

δεν εµφανίζουν διαδοχή (6 εκµ). Παρουσιάζεται µια κατανοµή αρκετά 

ισορροπηµένη των νοικοκυριών στις υπο-οµάδες των διµελή και τριµελή 

νοικοκυριών και των τετραµελών, πενταµελή και οκταµελή νοικοκυριών, 

γ. υπάρχει, τέλος ένα 20,6% (δηλαδή 7 εκµεταλλεύσεις) αρχηγών ηλικίας από 64 έως 

70 ετών. ∆εν υπάρχει αρχηγός τέταρτης ηλικίας. Κυριαρχούν οι εκµεταλλεύσεις 

που παρουσιάζουν δυνητική διάδοχη κατάσταση και ελάχιστες δεν παρουσιάζουν 

διάδοχη κατάσταση. Οι εκµεταλλεύσεις της υπο-οµάδας αυτής αντιστοιχούν 

κυρίως σε διµελή, τριµελή και τετραµελή νοικοκυριά. 

 

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Μόνο µια µονοµελή εκµετάλλευση υπάρχει µε αρχηγό ηλικίας 34 ετών µε 

αποκλειστική αγροτική απασχόληση. ∆εδοµένης της ηλικίας του παρουσιάζει 

δυνητική διάδοχη κατάσταση. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Τα διµελή νοικοκυριά, οκτώ στο σύνολό τους, παρουσιάζουν µόνο ένα νέο σε ηλικία 

αρχηγό (µικρότερο των 30 ετών), πολυδραστήριο ο οποίος παρουσιάζει δυνητική 

διαδοχή. Παράλληλα, εµφανίζονται δύο αρχηγοί ηλικίας άνω των 65 ετών οι οποίοι 

δεδοµένης της ηλικίας τους είναι και συνταξιούχοι. 

Τόσο σε επίπεδο εκµετάλλευσης όσο και σε επίπεδο νοικοκυριού, όσον αφορά τη 

µεταβλητή «δραστηριότητα» εµφανίζονται µε την ίδια αναλογία οι 

κατ’αποκλειστικότητα αγρότες και οι πολυδραστήριοι.  

Όσον αφορά το ζήτηµα της διαδοχής, τα έξι νοικοκυριά δεν παρουσιάζουν διαδοχή, 

ενώ δύο νοικοκυριά εµφανίζουν δυνητική διαδοχή. 

� Τριµελή νοικοκυριά 

Τα τριµελή νοικοκυριά ανέρχονται σε 9 εκ των οποίων ένα έχει ηλικίας µικρότερης 

των 30 ετών και ένα µε αρχηγό ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι δύο µικρότεροι, σε 

ηλικία, αρχηγοί είναι πολυδραστήριοι. Οι υπόλοιποι σε επίπεδο εκµετάλλευσης είναι 

κατ’αποκλειστικότητα αγρότες, ενώ σε επίπεδο νοικοκυριού, διακρίνονται δύο είδη 

νοικοκυριών αυτά που έχουν µέλη συνταξιούχους και εκείνα που έχουν ως µέλη 

συνταξιούχους και πολυδραστήριους. 
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Όσον αφορά τη διαδοχή, κυριαρχούν µεν τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν διάδοχη 

κατάσταση (διαδοχή (10 νοικοκυριά) και δυνητική διαδοχή (16 νοικοκυριά)) αλλά 

σηµαντικά σε µέγεθος είναι και τα νοικοκυριά που δεν παρουσιάζουν διάδοχη 

κατάσταση. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Τα τετραµελή νοικοκυριά αφορούν έξι µονάδες µε αρχηγό ηλικίας µεγαλύτερης των 

45 ετών και οι οποίες διακρίνονται σε τρεις µε συνταξιούχο αρχηγό και σε άλλες 

τρεις µε αρχηγό ηλικίας 45-53 ετών.  

Οι νεώτεροι σε ηλικία αρχηγοί είναι κατ’ αποκλειστικότητα αγρότες τόσο σε επίπεδο 

εκµετάλλευσης όσο και σε επίπεδο νοικοκυριού και παράλληλα παρουσιάζουν 

διαδοχή. Κανένα από τα νοικοκυριά της υποοµάδας αυτής δεν είναι πολυδραστήριο. 

∆ιαδοχή παρουσιάζουν µόνο τα νοικοκυριά των νεαρών σε ηλικία αρχηγών, τα 

αντίστοιχα των ηλικιωµένων παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. 

� Πενταµελή νοικοκυριά 

Οι εκµεταλλεύσεις µε πενταµελή νοικοκυριό ανέρχονται µόνο σε 4, έχουν αρχηγό 

ηλικίας από 31 έως και 55 ετών ήτοι µ.ο. 46 ετών, το οποίο δείχνει µια συγκέντρωση 

εκµεταλλεύσεων στις ηλικίες αρχηγών άνω των 50. Οι 3 εκµεταλλεύσεις (ήτοι 75%) 

αφορούν αγροτικές εκµεταλλεύσεις ενώ το υπόλοιπο 25% (µια εκµετάλλευση) αγορά 

πολυδραστήρια. Σε επίπεδο νοικοκυριού, ένα είναι το κατ’αποκλειστικότητα 

αγροτικό νοικοκυριό µε κάποιο µέλος του συνταξιούχο, τα υπόλοιπα 3, 

παρουσιάζουν µια πιο σύνθετη δοµή δεδοµένου ότι ταυτόχρονα τα µέλη του 

διακρίνονται σε κατ’αποκλειστικότητα αγρότες, σε πολυδραστήριους και σε 

συνταξιούχους. 

Όσον αφορά τέλος, το ζήτηµα της διαδοχής, µία µόνο εκµετάλλευση εµφανίζει 

διαδοχή ενώ οι υπόλοιπες 3, δυνητική διαδοχή. 

� Εξαµελή νοικοκυριά 

Υπάρχουν δύο εκµεταλλεύσεις που αντιστοιχούν σε εξαµελή νοικοκυριό µε αρχηγό 

ηλικίας 41 και 68 ετών αντίστοιχα. Ο 41χρονος αρχηγός είναι πολυδραστήριος. Το 

πρώτο νοικοκυριό παρουσιάζει διάδοχη κατάσταση όταν το δεύτερο παρουσιάζει 

δυνητική διαδοχή. 
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� Οκταµελή νοικοκυριά 

4 είναι τα οκταµελή νοικοκυριά µε αρχηγό ηλικίας έως 43 ετών. Οι αρχηγοί των 

εκµεταλλεύσεων είναι κατ’αποκλειστικότητα αγρότες, ενώ ο τέταρτος είναι 

πολυδραστήριος. 

Σε επίπεδο νοικοκυριού, το ζήτηµα της δραστηριότητας εµφανίζει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά 

♦ ένα νοικοκυριό πολυδραστήριο 

♦ ένα νοικοκυριό µε συνταξιούχο αρχηγό και µέλη 

♦ δύο νοικοκυριά σύνθετης µορφής όπου τα µέλη του είναι ταυτόχρονα αγρότες, 

πολυδραστήριοι και συνταξιούχοι. 

Τα τρία νοικοκυριά εµφανίζουν διαδοχή ενώ το ένα δυνητική διαδοχή. 

 

Συµπέρασµα: 

Η οµάδα µε κτηνοτροφικό δυναµικό της τάξης 91-114 ζώων εµφανίζει συγκέντρωση 

στα διµελή και τριµελή νοικοκυριά αλλά και µια σηµαντική πόλωση στα πολυµελή. 

Το σηµαντικότερο τµήµα αυτών των νοικοκυριών αφορά κατ’ αποκλειστικότητα 

αγροτικά νοικοκυριά. Το φαινόµενο της πολυδραστηριότητας εµφανίζεται µε πολύ 

µικρό ποσοστό και µάλιστα κυρίως στα µέλη του νοικοκυριού. Παρόλο που 

υπάρχουν µέλη (κυρίως) µε εξωαγροτική δραστηριότητα, το µέγεθος του κοπαδιού 

δεν επιτρέπει παρά την περιστασιακή εξωαγροτική δραστηριότητα. Από την εν λόγω 

οµάδα αρχίζει ο σχηµατισµός του κτηνοτροφικού κορµού της περιοχής έρευνας. 

Όσον αφορά το ζήτηµα της διαδοχής κυριαρχούν τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν 

δυνητική διαδοχή, και έπονται τα νοικοκυριά µε διαδοχή. 

Η οµάδα αυτή των εκµεταλλεύσεων αφορά µεγάλα κοπάδια, οι εκµεταλλεύσεις των 

οποίων στηρίζονται στην εκτροφή τους για δηµιουργία των εισοδηµάτων τους. Τα 

νοικοκυριά έχουν αναπτύξει µια λογική –στρατηγική αναπαραγωγής τους. Γεγονός 

που συνοδεύεται ως είναι φυσικό από µια αισθητή µείωση του µ.ο. ηλικίας των 

αρχηγών εκµετάλλευσης (µ.ο. 49 ετών). 

��� 
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7
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων 

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 115-150 ζώα 

Η οµάδα αυτή συνολικά περιλαµβάνει 38 εκµεταλλεύσεις µε µικτή κατεύθυνση. 

Πρόκειται για µεγάλα κοπάδια, τα οποία αποτελούν τµήµα του δυναµικού 

παραγωγικού ιστού της περιοχής. Η ηλικία των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων 

κυµαίνεται από 36-53 ετών, µε µ.ό. την ηλικία των 45 ετών. 

Εξετάζοντας το σύνολο των εκµεταλλεύσεων της οµάδας µε βάση την ηλικία του 

αρχηγού διακρίνουµε τα ακόλουθα: 

α. Στην κατηγορία αυτή υπάρχει ένας αρχηγός ηλικίας κάτω των 30 ετών, ο οποίος 

ανήκει σε τριµελές νοικοκυριό και είναι κατ’αποκλειστικότητα αγρότης. 

Εµφανίζει δε δυνητική διαδοχή, δεδοµένης της ηλικίας του. 

β. Το 89,5% των αρχηγών (34 εκµ) έχουν ηλικία που κυµαίνεται από 30-64 ετών. 

Από αυτούς το µεγαλύτερο τµήµα (οι 29 στους 34) ασχολούνται 

κατ’αποκλειστικότητα µε τη γεωργία-κτηνοτροφία, ενώ οι υπόλοιποι είναι 

πολυδραστήριοι. Όσον αφορά τη διαδοχή κατά κύριο λόγο εµφανίζουν δυνητική 

διαδοχή (58,8%) και διαδοχή (29,4%). Υπάρχουν 12 πολυµελή νοικοκυριά, 11 

τριµελή και 5 τετραµελή, λίγα διµελή και µονοµελή. Παρατηρείται µια έντονη 

παρουσία των πολυµελών (µε περισσότερα των τριών µελών) νοικοκυριών. 

γ. Στην κατηγορία των ηλικιωµένων αρχηγών εκµετάλλευσης συναντάµε µόνο τρία 

νοικοκυριά, των οποίων η ηλικία κυµαίνεται µεταξύ 64 και 70 ετών. Οι δύο 

εκµεταλλεύσεις δεν παρουσιάζουν διαδοχή ενώ η τρίτη εµφανίζει δυνητική 

διαδοχή. Κάποιο ή κάποια από τα µέλη των νοικοκυριών είναι συνταξιούχοι. 

Ανήκουν αντίστοιχα σε διµελή, τριµελή και τετραµελή νοικοκυριά. 

 

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών: 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

∆ύο µόνο µονοµελής εκµεταλλεύσεις υπάρχουν, των οποίων ο αρχηγός είναι ηλικίας 

36 και 53 ετών. Ο νεώτερος είναι πολυδραστήριος ενώ ο δεύτερος είναι αγρότης. Και 

οι δύο παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Από τα πέντε διµελή νοικοκυριά, ένα µόνο έχει αρχηγό συνταξιούχο, ο οποίος δεν 

παρουσιάζει διαδοχή. Από τα υπόλοιπα νοικοκυριά, τα δύο ασχολούνται 
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αποκλειστικά µε τη γεωργία-κτηνοτροφία και τα υπόλοιπα είναι πολυδραστήρια. 

Κανένα από τα διµελή νοικοκυριά δεν παρουσιάζουν διαδοχή. 

� Τριµελή νοικοκυριά 

Από τα τριµελή νοικοκυριά (13 εκµεταλλεύσεις) µόνο ένα έχει αρχηγό ηλικίας 

µικρότερης των 30 ετών και ένα έχει αρχηγό συνταξιούχο.  

Το σύνολο των εκµεταλλεύσεων δραστηριοποιούνται κατ’αποκλειστικότητα µε την 

γεωργία-κτηνοτροφία. 

Σε επίπεδο νοικοκυριού, µόνο τα 4 είναι κατ’ αποκλειστικότητα αγροτικά. Τα 

υπόλοιπα έχουν τουλάχιστον ένα µέλος συνταξιούχο. 

Όσον αφορά τη διαδοχή, τα 11 νοικοκυριά έχουν δυνητική διαδοχή και τα δύο έχουν 

διαδοχή. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Πρόκειται για έξι µονάδες από τις οποίες η µια έχει συνταξιούχο αρχηγό και οι άλλες 

τρεις αρχηγό ηλικίας 32-62 ετών.  

Από τους νεώτερους αρχηγούς, στο σύνολό τους απασχολούνται σε επίπεδο 

εκµετάλλευσης µόνο µε τη γεωργία-κτηνοτροφία, ενώ σε επίπεδο νοικοκυριού 

παρουσιάζεται διαφοροποίηση δεδοµένου ότι 3 νοικοκυριά είναι αγροτικά, ένα 

πολυδραστήριο και ένα έχει µέλος συνταξιούχο. 

Τα τρία παρουσιάζουν διαδοχή και τα υπόλοιπα τρία δυνητική διαδοχή.  

� Πενταµελή νοικοκυριά 

Οι εκµεταλλεύσεις που αντιστοιχούν σε πενταµελή νοικοκυριό ανέρχονται σε 3, 

έχουν δε αρχηγό ηλικίας 31, 39 και 53 ετών αντίστοιχα.  

Σε επίπεδο εκµετάλλευσης, οι δύο απασχολούνται µόνο µε την γεωργία και η τρίτη 

είναι πολυδραστήρια. Σε επίπεδο νοικοκυριού, όλες παρουσιάζουν µέλος/η που είναι 

συνταξιούχοι.  

∆ύο εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν διαδοχή και η τρίτη δυνητική διαδοχή. 

� Εξαµελή νοικοκυριά 

Υπάρχουν 4 εκµεταλλεύσεις που αντιστοιχούν σε εξαµελή νοικοκυριό µε αρχηγό 

ηλικίας 37 και 57 ετών αντίστοιχα.  

Σε επίπεδο εκµετάλλευσης, το σύνολο των εκµεταλλεύσεων εξασκούν κατά 

αποκλειστικότητα τη αγροτική δραστηριότητα. Αντίθετα, σε επίπεδο νοικοκυριού 

όλες παρουσιάζουν µέλος/η που είναι συνταξιούχοι και δύο έχουν επιπλέον 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:01 EEST - 52.53.217.230



Γάκη ∆ήµητρα                  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 

 404

πολυδραστήριο µέλος. Μία εκµετάλλευση εµφανίζει διαδοχή και οι υπόλοιπες τρεις, 

δυνητική διαδοχή. 

� Επταµελή νοικοκυριά 

Υπάρχουν 3 εκµεταλλεύσεις που αντιστοιχούν σε επταµελή νοικοκυριό, των οποίων 

ο αρχηγός είναι ηλικίας 31, 40 και 51 ετών αντίστοιχα. Οι δύο εκµεταλλεύσεις 

ασκούν αποκλειστικά τη γεωργία-κτηνοτροφία ενώ η τρίτη είναι πολυδραστήρια.  

Σε επίπεδο νοικοκυριού, διαπιστώνεται ότι τα επταµελή νοικοκυριά στο σύνολό τους 

έχουν µέλος ή/και τον αρχηγό συνταξιούχο, εκ των οποίων ένα νοικοκυριό διαθέτει 

και ένα πολυδραστήριο µέλος. Το σύνολο των τριών εκµεταλλεύσεων εµφανίζουν 

δυνητική διαδοχή. 

� Οκταµελή νοικοκυριά 

Μια εκµετάλλευση αντιστοιχεί σε οκταµελή νοικοκυριό, µε αρχηγό ηλικίας 41 ετών, 

ο οποίος είναι αγρότης ενώ διαθέτει πολυδραστήριο µέλος. Ως εκµετάλλευση 

εµφανίζει δε διαδοχή. 

� Εντεκαµελή νοικοκυριά 

Το εντεκαµελές αυτό νοικοκυριό, έχει αρχηγό ηλικίας 62 ετών, 

κατ’αποκλειστικότητα αγρότης µε µέλος συνταξιούχο. Ως εκµετάλλευση εµφανίζει 

δυνητική διαδοχή. 

 

Συµπέρασµα: 

Στην οµάδα αυτή, κυριαρχούν τα τριµελή νοικοκυριά (34,2%). Τα πολυµελή 

νοικοκυριά (µε τέσσερα και άνω µέλη) παρουσιάζουν επίσης µια συγκέντρωση η 

οποία φθίνει όσο αυξάνουν τα µέλη του νοικοκυριού. Το σηµαντικότερο τµήµα 

(78,8%) αυτών των εκµεταλλεύσεων (είτε ως εκµετάλλευση είτε ως νοικοκυριό) 

αφορούν αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Γεγονός αναµενόµενο δεδοµένου ότι το µέγεθος 

του κοπαδιού απαιτεί τη διάθεση ανθρώπινου δυναµικού. Σε αυτή την οµάδα η 

πολυδραστηριότητα εµφανίζεται ως φαινόµενο κυρίως στα πολυµελή νοικοκυριά και 

πάντα η πολυδραστηριότητα αφορά κάποιο µέλος τους και όχι τον αρχηγό τους.  

Όσον αφορά το ζήτηµα της διαδοχής, δεδοµένης της ηλικίας των αρχηγών 

εκµετάλλευσης που παρουσιάζει µια συγκέντρωση στις ηλικίες 30-50 ετών, 

κυριαρχούν τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή (74%), και έπονται 

τα νοικοκυριά µε /χωρίς διαδοχή σχεδόν µε το ίδιο ποσοστό. 
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Η οµάδα αυτή των εκµεταλλεύσεων αφορά µεγάλα σε µέγεθος κοπάδια, µε 

κατεύθυνση την αγορά και λογική – στρατηγική την αναπαραγωγή τους. 

��� 

 

8
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων 

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 151-197 ζώα 

Η 8
η
 οµάδα συνολικά περιλαµβάνει 16 εκµεταλλεύσεις µε µικτή κατεύθυνση και 

έµφαση στην κτηνοτροφία, αποτελεί δε την µικρότερη σε µέγεθος οµάδα 

εκµεταλλεύσεων. Αφορά µεγάλα κοπάδια, τα οποία συνιστούν σε συνδυασµό µε την 

προηγούµενη οµάδα το δυναµικό παραγωγικό ιστό της περιοχής. Η ηλικία των 

αρχηγών των εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται από 30-77 ετών, µε µ.ό. την ηλικία των 51 

ετών, γεγονός που υποδηλώνει µια συγκέντρωση στις ηλικίες 40-48 ετών. 

Εξετάζοντας το σύνολο των εκµεταλλεύσεων της οµάδας µε βάση την ηλικία του 

αρχηγού διακρίνουµε τα ακόλουθα: 

α. δεκατέσσερις εκµεταλλεύσεις έχουν αρχηγό ηλικίας που κυµαίνεται από 30-63 

ετών. Εκ των οποίων οι 13 δραστηριοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα στη 

γεωργία-κτηνοτροφία ενώ µόνο µία είναι πολυδραστήρια. Οι 8 (57%) εµφανίζουν 

δυνητική διαδοχή, οι 4 (28,6%) διαδοχή ενώ 2 δεν παρουσιάζουν διαδοχή. 

β. ∆ύο αρχηγοί έχουν ηλικία 68 και 77 ετών αντίστοιχα. Και οι δύο δεν 

παρουσιάζουν διαδοχή ως εκµεταλλεύσεις και ανήκουν σε διµελή νοικοκυριά. 

 

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Μια µόνο µονοµελής εκµετάλλευση υπάρχει, µε αρχηγό ηλικίας 47 ετών, 

κατ’αποκλειστικότητα αγρότη, γεγονός αναµενόµενο δεδοµένου του µεγέθους του 

κοπαδιού του και της σύνθεσης του νοικοκυριού. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Τα διµελή νοικοκυριά, πέντε στο σύνολό τους, από τα οποία µόνο το ένα έχει αρχηγό 

ηλικίας 38 ετών τα υπόλοιπα έχουν αρχηγό µε ηλικία άνω των 60 ετών.  

Από το σύνολο των πέντε εκµεταλλεύσεων, όλοι οι αρχηγοί είτε ασχολούνται 

κατ’αποκλειστικότητα µε τη γεωργία-κτηνοτροφία (3 άτοµα) είτε είναι αγρότες-

συνταξιούχοι (2 άτοµα). Σε επίπεδο νοικοκυριού, µόνο ένα νοικοκυριό είναι καθαρά 
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αγροτικό, τα υπόλοιπα έχουν µέλος που απασχολείται µόνο µε τη γεωργία-

κτηνοτροφία και µέλος πολυδραστήριο ή µέλος συνταξιούχο. 

∆εδοµένης της ηλικίας και της δοµής του νοικοκυριού διαπιστώνεται ότι το σύνολο 

των νοικοκυριών αυτών θα συνεχίσουν µέσω των διαδόχων τους και εφόσον αυτοί 

ακολουθήσουν τη λογική –στρατηγική των νυν αρχηγών (τα 4 νοικοκυριά 

παρουσιάζουν διαδοχή ενώ το ένα παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή). 

� Τριµελή νοικοκυριά 

∆ύο εκµεταλλεύσεις αντιστοιχούν σε τριµελή νοικοκυριά στις οποίες ο αρχηγός είναι 

αγρότης, ενώ σε επίπεδο νοικοκυριού η µια έχει µέλος που είναι συνταξιούχος. Όσον 

αφορά τη διαδοχή, το σύνολο των νοικοκυριών παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Τα τετραµελή νοικοκυριά αφορούν δύο µονάδες που δραστηριοποιούνται στη 

γεωργία-κτηνοτροφία, όσον αφορά την δραστηριότητα του αρχηγού της 

εκµετάλλευσης, ενώ παρουσιάζουν µέλος που είναι συνταξιούχος. Στο σύνολό τους 

τα νοικοκυριά παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. 

� Πενταµελή νοικοκυριά 

Αφορά ένα πενταµελές νοικοκυριό του οποίου ο αρχηγός ηλικίας 55 ετών, ασκεί και 

εξωαγροτική δραστηριότητα, εµφανίζει δε δυνητική διαδοχή. 

� Εξαµελή νοικοκυριά 

Πρόκειται για 2 εξαµελή νοικοκυριό µε αρχηγό ηλικίας 38 και 42 ετών αντίστοιχα.  

Σε επίπεδο εκµετάλλευσης, και οι δύο εκµεταλλεύσεων εξασκούν κατά 

αποκλειστικότητα τη αγροτική δραστηριότητα ενώ σε επίπεδο νοικοκυριού, το ένα 

νοικοκυριό έχει µέλος/η συνταξιούχο. Και οι δύο εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν 

διαδοχή. 

� Επταµελή – οκταµελή νοικοκυριά 

Αφορούν δύο εκµεταλλεύσεις η µια αντιστοιχεί σε επταµελή νοικοκυριό και η άλλη 

σε οκταµελή, µε αρχηγό ηλικίας 41 και 45 ετών αντίστοιχα. Οι αρχηγοί και στις δύο 

εκµεταλλεύσεις είναι κατ’αποκλειστικότητα αγρότες. Μόνο στο επταµελές 

νοικοκυριό εµφανίζεται ένα µέλος πολυδραστήριο και ένα δεύτερο 

συνταξιοδοτούµενο. Και τα δύο νοικοκυριά εµφανίζουν διαδοχή. 
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� Εννιαµελή νοικοκυριά 

Αφορά µια εκµετάλλευση που αντιστοιχεί σε εννιαµελή νοικοκυριό, µε αρχηγό 

ηλικίας 40 ετών, κατ’αποκλειστικότητα αγρότη. Ένα µέλος του νοικοκυριού είναι 

συνταξιούχος. Ως εκµετάλλευση εµφανίζει δυνητική διαδοχή. 

 

Συµπέρασµα: 

Στην οµάδα αυτή, κυριαρχούν τα διµελή νοικοκυριά (31%). Τα πολυµελή νοικοκυριά 

(µε άνω τριών µελών) αποτελούν επίσης σηµαντικό όγκο (37,5%). Το σηµαντικότερο 

τµήµα (81,25%) αυτών των εκµεταλλεύσεων είναι αγροτικές. Όσον αφορά το ζήτηµα 

της διαδοχής τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή και διαδοχή µε το 

ίδιο ποσοστό, 50%. Η ηλικία των αρχηγών εκµετάλλευσης έχει µειωθεί αρκετά (µο 

ηλικίας 51 ετών) µε συγκέντρωση στις ηλικίες 40-48 

Η οµάδα αυτή των εκµεταλλεύσεων αφορά µεγάλα κοπάδια σε µέγεθος (µ.ο. 

εκτρεφόµενων ζώων: 170). Το νοικοκυριό λειτουργώντας µε βάση τη λογική της 

αναπαραγωγής χρησιµοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού στην αγροτική 

δραστηριότητα. ∆εδοµένης αυτής της κατάστασης είναι αναµενόµενο ότι η 

πολυδραστηριότητα ως φαινόµενο περιορίζεται σε µέλη ελάχιστων νοικοκυριών. 

��� 

 

9
η
 Οµάδα εκµεταλλεύσεων  

δυναµικότητας σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο: 200+ ζώα 

Η 9
η
 οµάδα συντίθεται από 28 εκµεταλλεύσεις µικτής παραγωγικής κατεύθυνσης µε 

έντονη κλίση στην εκτροφή αιγοπροβάτων. Το µέσο κοπάδι της οµάδας εκτρέφει 250 

αιγοπρόβατα. Η οµάδα συνιστά στην ουσία τον πυρήνα του δυναµικού παραγωγικού 

ιστού της περιοχής έρευνας όσον αφορά τον αριθµό ζώων ανά εκµετάλλευση. Η 

ηλικία των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται από 34-74 ετών, µε µ.ό. την 

ηλικία των 49 ετών, δεδοµένου ότι υπάρχει συγκέντρωση στις ηλικίες από 41 έως 49 

ετών.  

Εξετάζοντας το σύνολο των εκµεταλλεύσεων της οµάδας µε βάση την ηλικία του 

αρχηγού διακρίνουµε τα ακόλουθα: 

α. το 85,7% των αρχηγών (24 εκµ) έχουν ηλικία που κυµαίνεται από 30-64 ετών. Από 

αυτούς το µεγαλύτερο τµήµα (οι 20 στους 24) είναι κατά αποκλειστικότητα 
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αγρότες, ενώ οι υπόλοιποι είναι πολυδραστήριοι. Όσον αφορά τη διαδοχή κατά 

κύριο λόγο εµφανίζουν δυνητική διαδοχή (12 εκµ) και διαδοχή (11 εκµ). Αν 

εξαιρέσουµε τα πολυµελή νοικοκυριά που συνολικά αριθµούν σε 13, κυριαρχούν 

τα τριµελή και διµελή νοικοκυριά. 

β. τέλος, τέσσερις εκµεταλλεύσεις των οποίων οι αρχηγοί έχουν ηλικία που 

κυµαίνεται µεταξύ 65 και 74 ετών, αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 15%. Οι 3 

εκµεταλλεύσεις δεν παρουσιάζουν διαδοχή ενώ η τέταρτη εµφανίζει δυνητική 

διαδοχή. Κυριαρχούν τα διµελή νοικοκυριά, υπάρχει και ένα πολυµελή και ένα 

µονοµελή. ∆εδοµένης της ηλικιακής διάρθρωσης των αρχηγών και της δοµής των 

νοικοκυριών, παρόλο το σηµαντικό µέγεθος του κοπαδιού, αυτό ως παραγωγική 

µονάδα θα εξαφανισθεί (δεδοµένης και της έλλειψης διαδοχής) µε το φυσικό 

θάνατο του αρχηγού. 

  

Αναλύουµε αυτή την κατηγορία µε βάση τον αριθµό των µελών 

� Μονοµελή νοικοκυριά 

Αφορά ένα µονοµελή νοικοκυριό µε αρχηγό ηλικίας 68 ετών, ο οποίος είναι αγρότης 

και συνταξιούχος. 

� ∆ιµελή νοικοκυριά 

Τα διµελή νοικοκυριά, πέντε στο σύνολό τους, έχουν αρχηγό ηλικίας που κυµαίνεται 

από 43 έως 74 ετών, µε µ.ο. την ηλικία των 58 ετών. 

Από το σύνολο των πέντε εκµεταλλεύσεων, οι 2 είναι καθαρά αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις, ενώ δύο είναι αγροτικές µεν αλλά µε συνταξιούχο αρχηγό και η 

πέµπτη έχει πολυδραστήριο αρχηγό. Σε επίπεδο νοικοκυριού, ένα νοικοκυριό 

δραστηριοποιείται στη γεωργία-κτηνοτροφία, ένα νοικοκυριό είναι πολυδραστήριο, 

τα υπόλοιπα είναι µεν αγροτικά αλλά µε µέλος (µέλη) συνταξιούχο. Όσον αφορά το 

ζήτηµα της διαδοχής, τα 3 νοικοκυριά δεν παρουσιάζουν διαδοχή και δύο 

παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή, γεγονός που θα οδηγήσει στην εξαφάνιση του 

νοικοκυριού µε το φυσικό θάνατο του αρχηγού και µε σαφή επίπτωση τη µείωση του 

εκτρεφόµενου κτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής. 
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� Τριµελή νοικοκυριά 

Τα τριµελή νοικοκυριά ανέρχονται σε 6, µε αρχηγό ηλικίας µεταξύ 34 και 56 ετών 

(µο 45 ετών). Και οι έξι αρχηγοί είναι αγρότες. Σε επίπεδο νοικοκυριού, όλα τα 

νοικοκυριά είναι αγροτικά, αλλά τα πέντε έχουν και µέλος που είναι συνταξιούχος. 

Όσον αφορά τη διαδοχή, δύο νοικοκυριά παρουσιάζουν διαδοχή και 4, δυνητική 

διαδοχή. 

� Τετραµελή νοικοκυριά 

Πρόκειται για δύο µονάδες από τις οποίες η µία καθαρά αγροτική ενώ η δεύτερη είναι 

πολυδραστήρια. Σε επίπεδο νοικοκυριού η πρώτη, µόνο, έχει µέλος που είναι 

συνταξιούχος. Και τα δύο νοικοκυριά παρουσιάζουν δυνητική διαδοχή. 

� Πενταµελή νοικοκυριά 

Οι εκµεταλλεύσεις µε πενταµελή νοικοκυριό ανέρχονται σε 7, έχουν δε αρχηγό 

ηλικίας από 41 έως 65 ετών. Οι 6 αρχηγοί είναι κατ’αποκλειστικότητα αγρότες, ενώ 

οι δύο είναι και συνταξιούχοι. Σε επίπεδο νοικοκυριού, τρία νοικοκυριά είναι καθαρά 

αγροτικά, ενώ τέσσερα είναι αγροτικά µε µέλη συνταξιούχους. Πέντε νοικοκυριά 

εµφανίζουν διαδοχή, ενώ δύο, δυνητική διαδοχή. 

� Εξαµελή νοικοκυριά 

Πρόκειται για ένα εξαµελή νοικοκυριό µε αρχηγό ηλικίας 41 ετών, ο οποίος είναι 

πολυδραστήριος. Ένα από τα µέλη του νοικοκυριού είναι και συνταξιούχος. Το 

νοικοκυριό αυτό εµφανίζει διαδοχή. 

� Επταµελή νοικοκυριά 

Τα επταµελή νοικοκυριά της κατηγορίας αυτής είναι τρία. Και στα τρία, ο αρχηγός 

ηλικίας (35, 38 και 56 ετών αντίστοιχα), είναι κατά αποκλειστικότητα αγρότης. Σε 

επίπεδο νοικοκυριού, πρόκειται για ένα καθαρά αγροτικό νοικοκυριό, ένα αγροτικό 

νοικοκυριό µε µέλος συνταξιούχο και το τρίτο αφορά σύνθετης µορφής αγροτικό 

νοικοκυριό το οποίο παρουσιάζει µέλος αγρότη, µέλος πολυδραστήριο και µέλος που 

είναι συνταξιούχος. Τα δύο νοικοκυριά εµφανίζουν διαδοχή, ενώ το ένα δυνητική 

διαδοχή. 

� Οκταµελή νοικοκυριά 

Τα οκταµελή νοικοκυριά αφορούν δύο εκµεταλλεύσεις, µε αρχηγό ηλικίας 37 και 46 

ετών αντίστοιχα. Ο ένας αρχηγός είναι κατά αποκλειστικότητα αγρότης, ενώ ο 

δεύτερος πολυδραστήριος. Σε επίπεδο νοικοκυριού, µέλος /η και στις δύο 
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εκµεταλλεύσεις είναι συνταξιούχοι. Το ένα νοικοκυριό εµφανίζουν διαδοχή και το 

άλλο δυνητική διαδοχή. 

� ∆εκαοκταµελή νοικοκυριά 

Στην υποοµάδα αυτή ανήκει µια εκµετάλλευση µε δεκαοκτώ µέλη, η οποία 

αντιστοιχεί και στο πλέον πολυπληθή νοικοκυριό στην περιοχή, στην ουσία αφορά 

τρεις διαφορετικές εκµεταλλεύσεις οι αρχηγοί των οποίων είναι αδέλφια και έχουν 

άτυπα κοινή εκµετάλλευση. Ο αρχηγός είναι 41 ετών αγρότης. Το νοικοκυριό αυτό 

έχει προέλθει από την ένωση τριών εκµεταλλεύσεων δεδοµένου ότι ο ένας αδελφός 

ασχολείται συστηµατικά µε τη γεωργία, ο δεύτερος µε άλλη δραστηριότητα (εµπόριο) 

και ο τρίτος βοηθά και τους δύο. Στην οικογένεια υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι 

είναι συνταξιούχοι. Ως εκµετάλλευση εµφανίζει δυνητική διαδοχή. 

 

Συµπέρασµα: 

Στην οµάδα αυτή, κυριαρχούν τα πενταµελή και τα τριµελή νοικοκυριά. Τα υπόλοιπα 

πολυµελή νοικοκυριά παρουσιάζουν επίσης σηµαντική συγκέντρωση. Το 

σηµαντικότερο τµήµα (71,4%) των νοικοκυριών αυτής της οµάδας είναι αγροτικά, 

γεγονός αναµενόµενο δεδοµένου του µεγέθους του κοπαδιού. Όσον αφορά το ζήτηµα 

της διαδοχής κυριαρχούν τα νοικοκυριά που παρουσιάζουν δυνητική διάδοχη 

κατάσταση δεδοµένου ότι οι περισσότεροι αρχηγοί είναι νέοι σε ηλικία, και 

ακολουθούν τα νοικοκυριά µε διαδοχή. 

Η οµάδα αυτή των εκµεταλλεύσεων αφορά τα πολύ µεγάλα κοπάδια. 
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Προοπτική συστήµατος παραγωγής 

ηλικιακές 

κατηγορί

ες 

βαθµός 

προβληµατι

κότητας 

εκµεταλλεύ

σεων 

∆ιαδοχή 
Πολυδραστήρ

ια νοικοκυριά 

∆υναµικά 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Μεσαίας 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

µικρής 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Σύνολο 

<= 40 

> 2EMM  &  

>= 65% 

µε διαδοχή 13 12 0   25 

χωρίς διαδοχή 2 0 0   2 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 14 22 4 

  

40 

Σύνολο 29 34 4   67 

> 2EMM  &  

< 65% 

µε διαδοχή 10 8 3 1 22 

χωρίς διαδοχή           

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 13 15 4 3 35 

Σύνολο 23 23 7 4 57 

<= 2 EMM 

µε διαδοχή 7   0 1 8 

χωρίς διαδοχή           

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 4 

  

1 10 15 

Σύνολο 11   1 11 23 

Σύνολο 

µε διαδοχή 30 20 3 2 55 

χωρίς διαδοχή 2 0 0 0 2 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 31 37 9 13 90 

Σύνολο 63 57 12 15 147 

> 40 και 

<= 54 

> 2EMM  &  

>= 65% 

µε διαδοχή 23 23 1   47 

χωρίς διαδοχή 2 2 1   5 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 6 17 3 

  

26 

Σύνολο 31 42 5   78 

> 2EMM  &  

< 65% 

µε διαδοχή 35 24 5 2 66 

χωρίς διαδοχή 3 4 1 0 8 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 4 10 2 2 18 

Σύνολο 42 38 8 4 92 

<= 2 EMM 

µε διαδοχή 31   5 5 41 

χωρίς διαδοχή 5   0 4 9 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 11 

  

3 11 25 

Σύνολο 47   8 20 75 

Σύνολο 

µε διαδοχή 89 47 11 7 154 

χωρίς διαδοχή 10 6 2 4 22 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 21 27 8 13 69 

Σύνολο 120 80 21 24 245 
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(συνέχεια) 

ηλικιακές 

κατηγορί

ες 

βαθµός 

προβληµατι

κότητας 

εκµεταλλεύ

σεων 

∆ιαδοχή 
Πολυδραστήρ

ια νοικοκυριά 

∆υναµικά 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Μεσαίας 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

µικρής 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Σύνολο 

> 54 και 

<= 64 

> 2EMM  &  

>= 65% 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 14 24 5   43 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 10 10 2 

  

22 

Σύνολο 24 34 7   65 

> 2EMM  &  

< 65% 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 12 16 12 5 45 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 21 12 7 2 42 

Σύνολο 33 28 19 7 87 

<= 2 EMM 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 13   15 26 54 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 5 

  

1 5 11 

Σύνολο 18   16 31 65 

Σύνολο 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 39 40 32 31 142 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 36 22 10 7 75 

Σύνολο 75 62 42 38 217 

> 64 και 

<= 74 

> 2EMM  &  

>= 65% 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 4 8 14 0 26 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 2 1 3 1 7 

Σύνολο 6 9 17 1 33 

> 2EMM  &  

< 65% 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 3 33 18 18 72 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 7 9 1 3 20 

Σύνολο 10 42 19 21 92 

<= 2 EMM 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 12   22 100 134 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 12 

  

2 9 23 

Σύνολο 24   24 109 157 

Σύνολο 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 19 41 54 118 232 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 21 10 6 13 50 

Σύνολο 40 51 60 131 282 
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(συνέχεια) 

ηλικιακές 

κατηγορί

ες 

βαθµός 

προβληµατι

κότητας 

εκµεταλλεύ

σεων 

∆ιαδοχή 
Πολυδραστήρ

ια νοικοκυριά 

∆υναµικά 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Μεσαίας 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

µικρής 

κλίµακας 

αγροτικά 

νοικοκυριά 

Σύνολο 

> 74 

> 2EMM  &  

>= 65% 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 1   5 4 10 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 2 

  

1 0 3 

Σύνολο 3   6 4 13 

> 2EMM  &  

< 65% 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 0 2 9 6 17 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 2 0 0 1 3 

Σύνολο 2 2 9 7 20 

<= 2 EMM 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 2   18 96 116 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 4 

  

1 0 5 

Σύνολο 6   19 96 121 

Σύνολο 

µε διαδοχή           

χωρίς διαδοχή 3 2 32 106 143 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 8 0 2 1 11 

Σύνολο 11 2 34 107 154 

Σύνολο  

> 2EMM  &  

>= 65% 

µε διαδοχή 36 35 1 0 72 

χωρίς διαδοχή 23 34 25 4 86 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 34 50 13 1 98 

Σύνολο 93 119 39 5 256 

> 2EMM  &  

< 65% 

µε διαδοχή 45 32 8 3 88 

χωρίς διαδοχή 18 55 40 29 142 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 47 46 14 11 118 

Σύνολο 110 133 62 43 348 

<= 2 EMM 

µε διαδοχή 38   5 6 49 

χωρίς διαδοχή 32   55 226 313 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 36 

  

8 35 79 

Σύνολο 106   68 267 441 

Σύνολο 

µε διαδοχή 119 67 14 9 209 

χωρίς διαδοχή 73 89 120 259 541 

µε εν δυνάµει 

διαδοχή 117 96 35 47 295 

Σύνολο 309 252 169 315 1.045 
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