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Περίληψη 
Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας, εκτός οριακών και συµβατών µε τις κυρίαρχες επιλογές των 
αναπτυξιακών πολιτικών των ελληνικών κυβερνήσεων περιπτώσεων, αποτελούσαν για 
χρόνια και αποτελούν αντικειµενικά, ένα απολύτως παραµεληµένο πεδίο ενδιαφέροντος, 
σχετικών σχεδιασµών, χρηµατοδοτήσεων και δραστηριοτήτων.  

Αν εξαιρεθούν οι αιχµιακές, µιµητικές και αναπαραγωγικές του κυρίαρχου µοντέλου 
µορφές ανάπτυξης των χιονοδροµικών κέντρων έντασης και εποχιακής συσσώρευσης 
χειµερινού τουρισµού, οι τεράστιες συγκριτικά λόγω γεωµορφολογίας του Ελληνικού χώρου 
εκτάσεις των ορεινών περιοχών εξακολουθούν να βιώνουν την γήρανση και δραµατική 
µείωση του ντόπιου πληθυσµού, την εγκατάλειψη και υποβάθµιση της γης και των 
παραδοσιακών επαγγελµάτων, την ερήµωση και καταστροφή του οικιστικού πλούτου, την 
εξαφάνιση ταλέντων και δεξιοτήτων µε ρίζες στους τοπικούς πολιτισµούς και την ολοσχερή 
απουσία του κράτους το οποίο συνεχίζει να επιδίδεται σε πρωτοβουλίες µονοδιάστατης και 
κυρίως αστικής οικονοµικής ανάπτυξης. 

Τα τελευταία χρόνια όµως και ως συνέπεια του ανταγωνισµού ως βασικού ιδεολογικού 
κυττάρου του επικρατούντος σε παγκόσµια πλέον κλίµακα αναπτυξιακού µοντέλου, 
ανακαλύπτεται το «αναπτυξιακό» δυναµικό των ορεινών περιοχών και επιχειρείται η 
«αξιοποίησή» του στο πλαίσιο του ιδεολογήµατος της «αειφόρου» ή «βιώσιµης» ανάπτυξης. 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η παρουσίαση των προσπαθειών που γίνονται προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και πλανητικό 
επίπεδο και η κριτική τους µε βάση αφ’ ενός την συστηµατική έρευνα, µελέτη και αξιόπιστη 
καταγραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
σηµερινής φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας (και των αναπόδραστων 
σύµφυτων προβληµάτων τους) και αφ’ ετέρου τους στόχους και το όραµα της 
ολοκληρωµένης αξιοβίωτης ανάπτυξής τους. 
 
1. Εισαγωγή 
Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας αποτελούνται από βουνά µέσου ύψους, µε την υψηλότερη 
κορυφή να φθάνει έως τα 2.917 µέτρα. Η µη προσπελασιµότητά τους στο µεγαλύτερο 
ποσοστό τους, αλλά και µια σειρά από σοβαρούς πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς και 
ιστορικούς λόγους, δεν ευνοούσε µέχρι σήµερα την "ανάπτυξή" τους σύµφωνα µε το 
κυρίαρχο µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, γι’ αυτό και οι κάτοικοί τους ωθήθηκαν στις 
µεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του κόσµου και τα χωριά τους ερηµώθηκαν. Ενώ οι αµιγώς 
ορεινές περιοχές αποτελούν το µισό της έκτασης της χώρας, κατοικούν σήµερα σ’ αυτές 
λιγότερο από το 1/10 του πληθυσµού.  

Κατά την απογραφή του 1991, καταγράφηκαν 1.505 ηµιορεινές και 2.138 ορεινές 
κοινότητες, δηλαδή 3.643 ορεινοί µε την ευρύτερη έννοια οικισµοί που καταλαµβάνουν 
περίπου 94 εκατοµµύρια στρέµµατα, δηλαδή το 71% (42% ορεινό και 29% ηµιορεινό) του 
συνόλου της έκτασης της χώρας (132 εκατ. στρέµµατα). Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) χαρακτηρίζει ως ηµιορεινές τις κοινότητες που η εδαφική περιοχή τους 
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βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών ή η έκτασή τους µοιράζεται η µισή περίπου στην 
πεδιάδα και η άλλη µισή στο βουνό, αλλά πάντα µε υψόµετρο µέχρι 800 µέτρα, για το 
µεγαλύτερο µέρος της περιοχής της κοινότητας. Ορεινές χαρακτηρίζονται οι κοινότητες που 
είτε το µεγαλύτερο µέρος τους βρίσκεται σε υψόµετρο άνω των 800 µέτρων ή η εδαφική τους 
επιφάνεια είναι πολύ κεκλιµένη και κατ' εξοχήν ανώµαλη, χωρίζεται δε από χαράδρες ή 
καλύπτεται από ορεινούς όγκους που δηµιουργούν πολλαπλές εδαφικές πτυχώσεις µε 
υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες από 400 µέτρα (Ε.Σ.Υ.Ε. 1995).  

Η ορεινότητα µίας περιοχής, ο βαθµός δηλαδή στον οποίο η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, 
δεν εξαρτάται, όµως, µόνο από το υψόµετρο, αλλά και από άλλα φυσικά χαρακτηριστικά 
όπως οι κλιµατικές συνθήκες, η τοπογραφία και η µορφολογία του ευρύτερου χώρου, που 
έχουν ως αποτέλεσµα να καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση προς και από αυτή. Ως συνέπεια 
η ορεινότητα συνεπάγεται σε µεγάλο βαθµό κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική 
αποµόνωση.  

Όντας κατεξοχήν αγροτικές περιοχές, οι ορεινές κοινότητες θα µπορούσε να ισχυρισθεί 
βάσιµα κάποιος ότι επιβιώνουν µε τη βοήθεια των εξισωτικών αποζηµιώσεων που τους 
δίνονται µε βάση τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές για να συνεχίσουν να παράγουν 
προϊόντα. Έτσι οι ορισµοί της ορεινότητας που δίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντανακλούν 
την απαίτηση για συνδυασµό φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθιέρωσε τους όρους ορεινές - µειονεκτικές - προβληµατικές περιοχές, για τις οποίες 
προβλέπονται ειδικά µέτρα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που έχουν ως στόχο να 
αντισταθµίσουν τις συνέπειες των φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών αντιξοοτήτων 
(µικρότερη βλαστητική περίοδος, δυσκολία διανοµής προϊόντων, κ.α.) σε σχέση µε τις πιο 
προνοµιούχες περιοχές, τις δυναµικές. Οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται και στην Ελλάδα από 
το 1983, στις Έρευνες ∆ιάρθρωσης των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Ε.∆.Γ.Ε.), που 
διενεργούνται από την Ε.Σ.Υ.Ε. κάθε δύο χρόνια.  

Μία περιοχή χρήζει ειδικής µεταχείρισης εάν είναι ορεινή, µειονεκτική ή/και 
προβληµατική. Σύµφωνα µε το ενηµερωτικό σηµείωµα του Υπουργείου Γεωργίας 
(17/7/1997) (Καρανικόλας και Μαρτίνος 1999) για την ένταξη των ∆ήµων, Κοινοτήτων και 
Οικισµών της Ελλάδας στις περιοχές της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ :  

Α. Στις Ορεινές Περιοχές (Άρθρο 3, Παρ. 3) εντάσσονται ∆ήµοι, Κοινότητες και 
Οικισµοί που έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω από 800 µέτρα, 
(β) η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται µεταξύ 600-800 µέτρων και οι κλίσεις του εδάφους 
είναι τουλάχιστον 16%, 
(γ) η κτηµατική τους έκταση βρίσκεται σε υψόµετρο κάτω από 600 µέτρα µε κλίσεις εδάφους 
τουλάχιστον 20%. 

Εάν ένας ∆ήµος, Κοινότητα ή Οικισµός έχει µία από τις παραπάνω περιπτώσεις σε 
ποσοστό κτηµατικής έκτασης τουλάχιστον 80% ή το άθροισµα των περιπτώσεων (α), (β), (γ) 
είναι τουλάχιστον 80% επί του συνόλου της κτηµατικής τους έκτασης, τότε είναι δυνατόν να 
προταθεί για ένταξη στις ορεινές περιοχές. 

Β. στις Μειονεκτικές Περιοχές (Άρθρο 3, Παρ.4) εντάσσονται πολλοί ∆ήµοι, Κοινότητες 
ή Οικισµοί που αποτελούν οµοιογενείς ζώνες και χαρακτηρίζονται από χαµηλή πυκνότητα 
πληθυσµού, άγονο έδαφος και χαµηλό εισόδηµα. Ειδικότερα θα πρέπει: 
(α) η πυκνότητα του πληθυσµού να είναι µέχρι 45 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, 
(β) το γεωργικό εισόδηµα να είναι µικρότερο του 80% του µέσου όρου της χώρας, 
(γ) οι αποδόσεις των κυριότερων καλλιεργειών να είναι µέχρι 80% του µέσου όρου της 
χώρας. 

Γ. στις Περιοχές µε Ειδικά Προβλήµατα (Άρθρο 3, Παρ.5) εντάσσονται σε ζώνες, ∆ήµοι 
και Κοινότητες νησιωτικών και παραµεθορίων περιοχών, που έχουν, λόγω της θέσης τους, 
ειδικά προβλήµατα, το γεωργικό εισόδηµά τους φθάνει µέχρι το 80% του µέσου όρου της 
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χώρας και η γονιµότητα των εδαφών τους είναι χαµηλή (αποδόσεις κυριοτέρων καλλιεργειών 
µικρότερες του 80% του µέσου όρου της χώρας). 

Σήµερα, που η αγροτική πολιτική αλλάζει χαρακτήρα, και προωθείται η διαφοροποίηση 
των αγροτικών οικονοµιών µε στόχο να µην εξαρτώνται µόνο από το γεωργικό εισόδηµα, οι 
ορεινές περιοχές υπόκεινται και πάλι σε ειδική «µεταχείριση». Καταρτίζονται ειδικά 
κεφάλαια στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα µε στόχο την "ανάπτυξή" τους. Ο 
κυριότερος "φαινόµενος" φυσικός πόρος που διαθέτουν είναι η οµορφιά τους, που µπορεί να 
αξιοποιηθεί σύµφωνα µε την κυρίαρχη "αναπτυξιακή" λογική για τουριστικές επιχειρήσεις. 
Παραµένοντας, ωστόσο, ακόµη υπο-ανάπτυκτες, χωρίς κατάλληλες υποδοµές σε δρόµους, 
νοσοκοµειακή περίθαλψη, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και επικοινωνίας, η πολιτική 
επιλογή των δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία είναι ότι πρέπει να επενδυθούν χρήµατα 
για να αλλάξουν χαρακτήρα. Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Ορεινών Περιφερειών (Συµβούλιο 
της Ευρώπης - Εισήγηση 1294 (1995)1) (άρθρα 2, 3 και 28), που λειτουργεί ως πλαίσιο για 
τους εθνικούς νόµους για τις ορεινές περιοχές, δίνεται η δυνατότητα στις χώρες που θα 
προσυπογράψουν τον χάρτη να προσδιορίσουν οι ίδιες τις ορεινές περιοχές τους. Ειδικότερα 
αναφέρεται (Άρθρο 2) ότι µε τον όρο "ορεινές περιοχές" εννοούνται "περιοχές των οποίων το 
ύψος, η κλίση του εδάφους και το κλίµα δηµιουργούν ειδικές συνθήκες οι οποίες επενεργούν 
στην επιδίωξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων". 

Η µελέτη που ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων στο Γραφείο 12 (2000) κατατάσσει τους νοµούς της χώρας ανάλογα µε την 
ορεινότητά τους σύµφωνα µε κριτήρια έκτασης και πληθυσµού. Σύµφωνα µε τα πορίσµατά 
της, 32 νοµοί της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από σηµαντική ορεινή έκταση και ορεινό 
πληθυσµό. Από αυτούς, ύστερα από διερεύνηση µε τη µέθοδο Πλεονεκτηµάτων, Αδυναµιών, 
Ευκαιριών και Απειλών (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 
προκύπτουν 8 νοµοί (Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Φλώρινας, Άρτας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, 
Αρκαδίας και Ευρυτανίας) οι οποίοι περιέχουν, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις πιο 
προβληµατικές ορεινές περιοχές της χώρας. Πρόκειται για νοµούς µε φθίνον εισόδηµα, 
φθίνοντα πληθυσµό και που δεν εξαρτώνται από τον αγροτικό τοµέα. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ειδωθεί κριτικά η αναπτυξιακή πολιτική για τις 
ορεινές περιοχές της Ελλάδας υπό το πρίσµα της κυρίαρχης πλέον σε πλανητικό επίπεδο 
πολιτικής για τις ορεινές περιοχές. Είναι το κυρίαρχο σχετικό µοντέλο υποχρεωτικός -λογικά- 
µονόδροµος ή θα µπορούσαµε να αντιπροτείνουµε µία άλλης µορφής ανάπτυξη, που θα είναι 
ολοκληρωµένη και γι' αυτό αξιοβίωτη για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και όχι µόνο 
γραφική και γοητευτική για τις αιχµιακές, εποχιακές, τουριστικές συσσωρεύσεις των 
επισκεπτών - "καταναλωτών" τους; 
 
2. Η φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα των ορεινών περιοχών στον 
κόσµο και στην Ελλάδα 
2.1 Χαρακτηριστικά της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας των ορεινών 
περιοχών και σύµφυτα προβλήµατα σε πλανητική κλίµακα 
Το πιο κοινό χαρακτηριστικό των ορεινών περιοχών σε όλο τον κόσµο είναι η ποικιλία και 
ποικιλότητα στους τρόπους ζωής και τους πολιτισµούς που µε σεβασµό διατηρούν, στα 
διαµορφωµένα από την αλληλεπίδραση αιώνων των κατοίκων τους µε το φυσικό και 
πολιτισµικό τους περιβάλλον τοπία και στα φυτικά και ζωικά είδη που φιλοξενούν, γεγονός 
που τις διαφοροποιεί από τις πεδινές, αστικές και βιοµηχανικές περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από πολύ µεγαλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ισοπεδωτική οµοιοµορφία. 

Τα βουνά υπήρξαν ανέκαθεν τόπος διαµονής αυτοχθόνων πληθυσµών και καταφύγια για 
τα πρόσωπα, τις οµάδες και τις φυλές που εκτοπίζονταν από τους κατακτητές, τις πολιτικές 
εξουσίες και τα κυρίαρχα κοινωνικά ρεύµατα. Λόγω της αποµόνωσης, η επιβίωση των 
ορεινών κοινοτήτων βασιζόταν στην αυτάρκεια, η οποία προϋπόθετε άριστη γνώση του 
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τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών διαθεσίµων του, των ντόπιων φυτικών και 
ζωικών ειδών, των ιδιοτήτων, των µεταβολών και των χρήσεών τους. Ο πολιτισµικός πλούτος 
των ορεινών περιοχών συµβαδίζει µε τον φυσικό πλούτο. Η φροντίδα µε την οποία 
διαχειρίζονταν επί χιλιάδες χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις διαχειρίζονται µέχρι σήµερα οι 
παραδοσιακές ορεινές κοινωνίες το φυσικό τους περιβάλλον και οι ιδιαίτερες 
εδαφοκλιµατικές και οικολογικές συνθήκες που επικρατούν στα ορεινά (συχνές εναλλαγές 
του κλίµατος, κ.α.) καθιστούν τις ορεινές περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες και εύθραυστες αλλά 
και ταυτόχρονα σηµαντικές εστίες βιοποικιλότητας, άγριας ζωής και ενδηµικών ειδών. 

Σήµερα, ο πλούτος αυτός είναι περισσότερο αισθητός στις φτωχότερες περιοχές του 
κόσµου, ενώ στις περισσότερο "αναπτυγµένες" περιοχές διατηρούνται µεµονωµένα 
παραδοσιακά στοιχεία, όπως ορισµένα έθιµα, παραδοσιακές δεξιότητες και πρακτικές και 
θρυµµατισµένες γνώσεις των θεραπευτικών ιδιοτήτων των φυτών. Με την αύξηση των 
εξωτερικών επιρροών από τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα, τον τουρισµό και τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης και επικοινωνίας αλλοιώνεται δραµατικά ο χαρακτήρας των παραδοσιακών 
κοινωνιών στις "αναπτυσσόµενες" χώρες και χάνονται σταδιακά τα εναποµείναντα 
παραδοσιακά στοιχεία των ορεινών κοινοτήτων των "αναπτυγµένων" χωρών.  

Κοινό χαρακτηριστικό όµως, τόσο των µεν όσο και των δε είναι η "εξαγωγή" των 
φυσικών τους διαθεσίµων (Ρόκος 1980β) προς τις λοιπές περιοχές, χωρίς, στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, την συµµετοχή τους στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Ξυλεία, ορυκτά 
και νερό είναι οι κυριότεροι φυσικοί πόροι που διοχετεύονται προς µαζική κατανάλωση για 
τους κατοίκους των πεδινών περιοχών. Οι αναπόδραστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 
µαζική εκροή των πόρων αυτών για τις τοπικές κοινότητες συνεπάγονται: την αποψίλωση 
των δασών, την αλλαγή των τοπίων και των χρήσεων γης από µεταβολές της ροής των 
ποταµών και από τις εξορυκτικές δραστηριότητες, ρύπανση και µόλυνση υδάτων και εδάφους 
και εν τέλει ραγδαία υποβάθµιση των περιοχών. Η διαφορά µεταξύ "αναπτυγµένων" και 
"αναπτυσσόµενων" ορεινών περιοχών έγκειται στο ότι στις πρώτες οι ντόπιοι κάτοικοι 
επωφελούνται οικονοµικά από τις σχετικές εκµεταλλεύσεις των πόρων τους, ενώ στη δεύτερη 
δεν έχουν κανένα όφελος. Η διαφορά αυτή µεγιστοποιείται2 µεταξύ κοινοτήτων που 
λαµβάνουν αποζηµίωση για τη χρήση των πόρων τους από τρίτους (όπως π.χ. στην Αυστρία 
και την Ελβετία που δίνεται αποζηµίωση στις κοινότητες για πιθανή περιβαλλοντική ζηµιά 
από τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθµών), και κοινοτήτων που δεν µπορούν να 
κάνουν οι ίδιες χρήση των ντόπιων πόρων γιατί δεν έχουν την οικονοµική ευχέρεια (όπως σε 
κοινότητες του ορεινού κεντρικού Νεπάλ στο οποίο οι κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύµα, 
παρόλο που το ρεύµα παράγεται σε τοπικό υδροηλεκτρικό σταθµό).  

Ανάλογη διαφοροποίηση παρατηρείται και στις επιχειρήσεις τουρισµού και αναψυχής, οι 
οποίες στον καλούµενο ακόµη (και τοι ελλείψει του "δεύτερου"), "Τρίτο Κόσµο" ελέγχονται 
εξ ολοκλήρου από ξένα κεφάλαια, ενώ στις αντίστοιχες προηγµένες οικονοµίες τα οφέλη 
διανέµονται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό στους ντόπιους που έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν οι 
ίδιοι επιχειρήσεις. Τόσο στη µία όσο και στην άλλη περίπτωση οι περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις από τη διάνοιξη µεγάλων δρόµων, την κατασκευή και τη λειτουργία 
µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, τον ανασχηµατισµό πλαγιών βουνών για δηµιουργία 
πιστών σκι και τη συσσώρευση µεγάλου αριθµού τουριστών και οχηµάτων είναι τεράστιες.  

Στις ορεινές περιοχές του "Τρίτου Κόσµου" παρατηρείται έλλειψη βασικών υποδοµών 
(δρόµων, επικοινωνιακών δικτύων, ηλεκτρικού ρεύµατος), ενώ στον "προηγµένο" κόσµο οι 
ελλείψεις είναι ελάχιστες στα ορεινά τουριστικά κέντρα ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν 
στην περίθαλψη, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές γενικότερα υπηρεσίες. Συνδεόµενη µε 
την έλλειψη και την ποιότητα των υποδοµών µεταφοράς είναι η δυσκολία που έχουν οι 
ορεσίβιοι να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Στις "αναπτυγµένες" περιοχές 
αυξάνεται το κόστος των προϊόντων, γεγονός που µειώνει την "ανταγωνιστικότητά" τους, ενώ 
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στις "αναπτυσσόµενες" χώρες τα προϊόντα των ορεινών τους περιοχών πωλούνται σε 
εξευτελιστικές τιµές. 

Σύµφυτα µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας των ορεινών περιοχών είναι και τα παρακάτω προβλήµατα. Στις 
"αναπτυσσόµενες" χώρες, οι ολοένα αυξανόµενες εξωτερικές επιρροές απειλούν τις ορεινές 
κοινότητες µε απόλυτη πολιτισµική διάβρωση και µη αναστρέψιµη περιβαλλοντική 
υποβάθµιση. Η εκµετάλλευση των φυσικών τους πόρων από τις κεντρικές κυβερνήσεις ή από 
ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες δηµιουργεί συγκρούσεις, εκτοπισµούς ντόπιων κατοίκων, 
φτώχευσή τους και βεβήλωση των ιερών τους τόπων. Ένα από τα γνωστότερα παραδείγµατα 
τέτοιων συγκρούσεων µε επιτυχή όµως κατάληξη για τους αυτόχθονες πληθυσµούς είναι το 
κίνηµα Chipko στο Νεπάλ, όπου οι ντόπιοι κατάφεραν να διώξουν τους εργολάβους από την 
περιοχή τους στα δάση Reni των Ιµαλαϊων Garhwal (Bandyopadhyay 1999).  

Στις "αναπτυγµένες" χώρες, τα προβλήµατα των ορεινών περιοχών εστιάζονται στην 
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω εποχιακής συσσώρευσης ανεξέλεγκτων 
τουριστικών δραστηριοτήτων και στην πληθυσµιακή ερήµωση των ορεινών κοινοτήτων, τα 
όσα νεαρά µέλη των οποίων ελκύονται από τον αστικό τρόπο ζωής και µεταναστεύουν προς 
τις πόλεις για την εύρεση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. Η διαχείριση των φυσικών πόρων 
γίνεται µε ορθολογικότερο τρόπο και προβλέπεται η αποκατάσταση των περιοχών που έχουν 
υποστεί ή πρόκειται να υποστούν περιβαλλοντική πίεση. Πρόβληµα προκύπτει από τον 
περιορισµό των θέσεων εργασίας λόγω του εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων στον τοµέα 
της διαχείρισης των φυσικών πόρων στις πιο προηγµένες οικονοµίες των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (United 
Nations Commission on Sustainable Development 1995).  

Τα προβλήµατα αυτά αναµένεται να ενταθούν τα επόµενα χρόνια, εξαιτίας των 
βαρύτατων επιπτώσεων από την δραµατική πλέον κλιµατική αλλαγή και των πιέσεων της 
παγκοσµιοποίησης. Σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική Οµάδα για την Κλιµατική Αλλαγή (Price 
1999), η αλλαγή του κλίµατος στις ορεινές περιοχές "θα προκαλέσει: 
- αύξηση της συχνότητας των φυσικών καταστροφών µε σηµαντικές απώλειες ζωών και 

περιουσιών, 
- αλλαγές στην υγρασία, το χιόνι, τη συσσώρευση πάγου µε επιπτώσεις στην ποιότητα και 

την ποσότητα των υδάτινων αποθεµάτων και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
- µετατοπίσεις των οικολογικών και των αγρο-οικολογικών ζωνών, µε σηµαντικές 

συνέπειες για την επιβίωση των οικοσυστηµάτων που περιέχουν και γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και των απειλούµενων ειδών, και πιθανές επιδράσεις στις καλλιέργειες 
και τα δένδρα, 

- αλλαγές σε πόρους απαραίτητους για τον τουρισµό, όπως γοητευτικά τοπία, το χιόνι για 
το σκι και επιθυµητές καιρικές συνθήκες". 
Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι πολλές φυσικές καταστροφές έχουν πλέον ως 

γεννεσιουργά τους αιτία όχι τις δυνάµεις της φύσης αλλά τις συνέπειες και επιπτώσεις της 
κυρίαρχης, µονοδιάστατα οικονοµικής, πλανητικής αντίληψης για την ανάπτυξη ως 
µεγιστοποίησης, αντί πάσης θυσίας, της παραγωγής, των υπερκερδών και της κατανάλωσης 
για το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού το οποίο καρπούται το 80% του παγκόσµιου 
πλούτου. 
 
2.2 Χαρακτηριστικά της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας των ορεινών 
περιοχών και σύµφυτα προβλήµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η µακροχρόνια αγροτική πολιτική των επιχορηγήσεων 
για εξαγώγιµες καλλιέργειες µετέτρεψε την παραδοσιακή ορεινή γεωργία που στηριζόταν 
στις προσαρµοσµένες στο τοπικό µικροκλίµα και τις τοπικές ανάγκες ποικιλίες σε 
εκµεταλλεύσεις µονοκαλλιέργειας, µε τις γνωστές δυσµενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, 
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τα νερά και τα εδάφη. Σήµερα που εντείνεται ο ανταγωνισµός από την ασυδοσία των αγορών 
του νεοφιλελευθερισµού, οι ορεινές γεωργικές επιχειρήσεις αδυνατούν να επιβιώσουν, 
ιδιαίτερα στη ∆υτική Ευρώπη και σε άλλες περιοχές που εξαρτώνται αποκλειστικά από το 
γεωργικό εισόδηµα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την καταιγιστική προώθηση από τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης του αστικού καταναλωτικού τρόπου ζωής, ως του µοναδικού 
προτύπου ζωής και ευηµερίας, οδηγούν στην πληθυσµιακή ερήµωση των ορεινών 
κοινοτήτων, µε αναπόδραστο αποτέλεσµα την εγκατάλλειψη της γης µε την επερχόµενη 
δάσωση και διάβρωση των εδαφών, τη συσσώρευση ανέργων στα αστικά κέντρα, τη γήρανση 
του ντόπιου πληθυσµού, κ.α. 

Εκ διαµέτρου αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται στις περιοχές οι οποίες ελκύουν, λόγω των 
φυσικών πλεονεκτηµάτων τους, τουριστικές επενδύσεις. Ο χιονοδροµικός τουρισµός είναι η 
πιο δηµοφιλής µορφή ορεινού τουρισµού στην Ευρώπη, στην οποία δραστηριοποιούνται 25-
30 εκατοµµύρια σκιέρ (ΚΕ.Π.Α.ΜΕ. και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 2000). Η εισβολή του αστικού 
τρόπου ζωής στις περιοχές αυτές αυξάνει τα εισοδήµατα των κατοίκων, αλλά εξασθενίζει έως 
και ευτελίζει την τοπική κουλτούρα και προκαλεί σηµαντική περιβαλλοντική καταπόνηση 
από την κατασκευή δυσανάλογα µεγάλων για την κλίµακα των ορεινών κοινοτήτων 
υποδοµών για ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, χιονοδροµικά κέντρα και δίκτυα µεταφορών.  

Η έρευνα και η αύξουσα περιβαλλοντική συνειδητοποίηση διεπιστηµονικών ερευνητικών 
κέντρων και οµάδων πολιτών οδηγεί τα τελευταία χρόνια θεωρητικά και πρακτικά σε δράσεις 
εναντίωσης στην κατασκευή µεγάλων τεχνικών έργων στις εύθραυστες και ιδιαίτερα στις 
γεωλογικά "αδύνατες" ορεινές περιοχές. 
 
2.3 Χαρακτηριστικά της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας των ορεινών 
περιοχών και σύµφυτα προβλήµατα στην Ελλάδα 
Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν ορεινή χώρα. Ο ορεινός όγκος της καταλαµβάνει3 έκταση 77,6 
εκατοµ. στρεµµάτων, από τα οποία τα 13,08 (17%) είναι καλλιεργήσιµη έκταση, τα 36,42 
(47%) βοσκότοποι και τα 24,02 (31%) δάση. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της φυσικής 
πραγµατικότητας των ορεινών περιοχών είναι ο εξαιρετικός πλούτος της βιοποικιλότητας. 
Απαντώνται ανάλογα µε την περιοχή οικοσυστήµατα και τοπία µεσογειακά (κουµαριά, άρια, 
κτλ), αλπικά (Όλυµπος, Σµόλικας, Τύµφης, Βόρας και άλλες οροσειρές) και σκανδιναβικά 
(Ροδόπη). Ιδιαίτερα αυξηµένη είναι και η γενετική ποικιλότητα (διαφορές κληρονοµικών 
καταβολών µέσα σε ένα είδος) λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, της ποικιλίας των 
κλιµατικών τύπων, της ορογραφικής διαµόρφωσης αλλά και της µετανάστευσης από 
βορειότερα άλλων ειδών τα οποία βρήκαν σ' αυτή καταφύγιο την περίοδο µετά τους 
παγετώνες4.  

Όσον αφορά στο ανθρωπογενές ορεινό περιβάλλον, η Ελλάδα διακρίνεται για το µικρό 
µέγεθος αλλά και το µεγάλο πλήθος των ορεινών οικισµών. Οι ηµιαστικοί οικισµοί (2.000-
10.000 άτοµα) αποτελούν µόνο το 13% των ορεινών οικισµών, ενώ το µόνο ορεινό αστικό 
κέντρο (άνω των 10.000 ατόµων) είναι σήµερα η Νάουσα (Γραφείο 12 και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2000). Το µικρό µέγεθος των οικισµών έχει συντελέσει στη διαφύλαξη του ορεινού φυσικού 
περιβάλλοντος, των νερών, των εδαφών και της ατµόσφαιρας, που δεν κακοποιήθηκαν από 
τη µαζική υπεράντληση υδάτων, την εντατική γεωργία και µονοκαλλιέργεια και τη 
συσσώρευση βιοµηχανιών και οχηµάτων. Έτσι, σε αντίθεση µε τις πεδινές αγροτικές και 
αστικές περιοχές, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές, οι ορεινές περιοχές της 
Ελλάδας χαρακτηρίζονται από έναν αναντικατάστατο φυσικό πλούτο, που φιλοξενεί 
σηµαντικό αριθµό άγριων φυτικών και ζωικών ειδών προσαρµοσµένων στις τοπικές κάθε 
φορά συνθήκες.  

Στην Ελλάδα οι ορεινές κοινότητες ερηµώθηκαν την περίοδο της µαζικής µετανάστευσης 
από τα χωριά προς τις µεγάλες πόλεις και το εξωτερικό τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 
1970. Η µαζική αποχώρηση του ορεινού πληθυσµού οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις 



 7

συγκρούσεις του εµφυλίου πολέµου και τις διώξεις που ακολούθησαν τα χρόνια της εθνικής 
αντίστασης στη γερµανική κατοχή. Κάθε ορεινό χωριό κουβαλά µε περηφάνια τη δική του 
ιστορία αντίστασης αλλά και τα βαρειά σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες τραύµατα από τις 
καταστροφές του πολέµου και του εµφύλιου διχασµού. Γεγονός είναι ότι τα ορεινά χωριά 
ερηµώθηκαν (Ρόκος 1980α, 1993, 1994) κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1950-1970, µε τον 
αστικό πληθυσµό να αυξάνεται από 37,7% επί του συνόλου το 1951 σε 58,1% το 1981 και 
τον αγροτικό να µειώνεται από 47,5% σε 30,3% (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1: Κατανοµή Πληθυσµού σε Αστικές και Αγροτικές Περιοχές 

 
 

Έτος 

 
Συνολικός 
Πληθυσµός 

 
Αστικός 

Πληθυσµός 

Ποσοστό 
αστικού 

πληθυσµού επί 
του συνόλου 

 
Αγροτικός 
Πληθυσµός 

Ποσοστό 
αγροτικού 

πληθυσµού επί του 
συνόλου 

1928 6.204.684 1.931.937 31,1% 3.373.281 54,4% 
1940 7.344.860 2.411.647 32,8% 3.847.134 52,4% 
1951 7.632.801 2.879.994 37,7% 3.622.619 47,5% 
1961 8.388.533 3.628.105 43,3% 3.674.592 43,8% 
1971 8.768.641 4.664.917 53,2% 3.086.562 35,2% 
1981 9.740.417 5.659.182 58,1% 2.951.346 30,3% 
1991 10.259.900 6.036.660 58,9% 2.910.466 28,3% 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
 

Συγκεκριµένα στοιχεία για τις ορεινές περιοχές υπάρχουν από το 1971 και έπειτα. Όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 2, ο ορεινός πληθυσµός της Ελλάδας µειώθηκε δραµατικά τη δεκαετία 
του 1970 και λιγότερο τη δεκαετία του 1980. Από τη σύγκριση των πινάκων 1 και 2, 
προκύπτει ότι η µείωση του ορεινού πληθυσµού ήταν ακόµα εντονότερη τη δεκαετία του 
1960. 
 
Πίνακας 2: Κατανοµή Πληθυσµού σε Ορεινές και Ηµιορεινές Περιοχές 

 
Έτος 
 

 
Συνολικός  
Πληθυσµός 

 
Ηµιορεινός 
Πληθυσµός 

Ποσοστό 
ηµιορεινού πληθ. 
επί του συνόλου 

 
Ορεινός  
Πληθυσµός 

Ποσοστό ορεινού  
πληθ. επί του 
συνόλου 

1971 8.768.641 1.781.689 20,3% 1.047.894 12% 
1981 9.740.417 2.085.574 21,4% 941.973 9,7% 
1991 10.259.900 2.236.351 21,8% 939.843 9,2% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
 

Ως αναπόδραστη συνέπεια των µεταβολών αυτών, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 
χρόνων, απωλέσθηκε ένα µεγάλο µέρος των τοπικών παραδόσεων, εγκαταλείφθηκε ένα 
σηµαντικό κοµµάτι του οικιστικού πλούτου (σχολεία και κατοικίες), χάθηκαν παραδοσιακά 
αρχιτεκτονικά µνηµεία και παραδοσιακές δεξιότητες και επαγγέλµατα. Στις περιπτώσεις που 
οι ηλικιωµένοι παρέµειναν στις εστίες τους, οι νέοι επέστρεφαν σε αυτές κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών µηνών για παραθερισµό και διατηρήθηκε σε κάποιο βαθµό η σύνδεσή 
τους µε τα πάτρια εδάφη. Στις περιπτώσεις όµως που µετανάστευε όλη η οικογένεια, τα 
σπίτια εγκαταλλείπονται. Με την πάροδο του χρόνου είτε καταστρέφονται ή επισκευάζονται 
µερικά απ' αυτά προς µόνιµη ή εποχιακή χρήση µετά τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. 

Για τους λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.2, ο αγροτικός τοµέας των 
ορεινών περιοχών στην Ελλάδα βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν 
εγκαταλλειφθεί 2,5 εκατοµµύρια στρέµµατα γεωργικής γης και το 10% των ζωικών µονάδων, 
παρόλο που η κτηνοτροφία παίζει ακόµα σηµαντικό ρόλο στα ορεινά (Καρανικόλας και 
Μαρτίνος 1999, σελ. 270-274). Στις ορεινές περιοχές εκτρέφεται ο µισός αριθµός των αιγών 
και το ένα τρίτο των προβάτων που εκτρέφονται συνολικά στην Ελλάδα. Στην ανεξέλεγκτη 
βόσκηση οφείλεται όµως η καταστροφή πολλών δασικών οικοσυστηµάτων, ιδιαίτερα στις 
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καµµένες δασικές εκτάσεις και τις νησιωτικές ορεινές περιοχές, που είναι δυσκολότερη η 
αναγέννηση της χλωρίδας. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ορεινού πληθυσµού της Ελλάδας είναι η γήρανσή του, 
καθώς, σύµφωνα µε στοιχεία του 1991, το 19,3% έχει ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών, 
ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας που είναι 
13,7% (Γραφείο 12 και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 2000). Φωτεινές εξαιρέσεις όπου οι νέοι παρέµειναν 
στον τόπο τους και έκαναν οικογένειες είναι οι ορεινές περιοχές των νοµών Ξάνθης, 
Ηµαθίας, Κοζάνης και Πέλλης, στις οποίες είναι σηµαντικό το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 
έως 14 ετών και των νοµών Κορινθίας, Μαγνησίας και Καστοριάς που είναι σηµαντικότερο 
το ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών (25-49 ετών). Η διαµονή των νέων στον τόπο τους 
είναι ένας σηµαντικός δείκτης του φυσικού δυναµικού και της κατάστασης της περιοχής, και 
συνδέεται άµεσα µε τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων.  

Στους νοµούς, που παρουσιάζουν σηµαντικό ποσοστό νέων, η απασχόληση των 
κατοίκων (όπως προέκυψε από τη σχετική διερεύνηση του Γραφείου 12) στηρίζεται 
περισσότερο στη µεταποίηση των τοπικών προϊόντων, είτε των κτηνοτροφικών (Ηµαθία, 
Πέλλα, Καστοριά), ή των φυτικών (Ηµαθία, Πέλλα, Κορινθία) και των δασικών (Ξάνθη). 
Στην περίπτωση της Κοζάνης, η κύρια απασχόληση των κατοίκων είναι στα λιγνιτωρυχεία 
και τις σχετικές µε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος δραστηριότητες, ενώ στη Μαγνησία 
συνεισφέρουν ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο τριτογενής τοµέας.  

Εκτός από την περιοχή του Πηλίου στη Μαγνησία, η τουριστική δραστηριότητα στις 
ορεινές περιοχές είναι πολύ περιορισµένη. Οι ορεινές κοινότητες που προσελκύουν τουρίστες 
και διαθέτουν την ανάλογη υποδοµή αποτελούν µόνο το 6% του συνόλου (κυρίως στους 
νοµούς Ιωαννίνων, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ευρυτανίας και Τρικάλων) (Γραφείο 12 και 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 2000). Ο ορεινός τουρισµός έχει περισσότερο χαρακτήρα περιήγησης παρά 
διαµονής. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο της χώρας λειτουργούν 87 ορειβατικοί 
σύλλογοι5 και 17 χιονοδροµικά κέντρα (8 στη Μακεδονία και στη Θράκη, 1 στην Ήπειρο, 2 
στη Θεσσαλία, 3 στη Στερεά Ελλάδα, 2 στην Πελοπόννησο και 1 στην Κρήτη). Ο ρόλος του 
χιονοδροµικού τουρισµού είναι κατά πολύ µειωµένος σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, 
αφού οι τακτικοί σκιέρ εκτιµώνται σε 90.000 και οι περιστασιακοί σε 300.000 (ΚΕ.Π.Α.ΜΕ. 
και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 2000). 

Όσο και αν η δυνατότητα εύρεσης εργασίας είναι σηµαντικός παράγοντας, τα 
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών δεν έχουν να 
κάνουν µόνο µε την απασχόληση. Ο κύριος λόγος που αναγκάζει τους νέους να φεύγουν από 
τα χωριά τους, είναι η πεποίθηση ότι εκεί δεν θα µπορούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που 
έχουν οι συνοµήλικοί τους στα αστικά κέντρα: εργασία, παιδεία, τέχνη, διασκέδαση, 
κοινωνικότητα. Αλλού πραγµατική και αλλού πλασµατική, η πεποίθηση συντηρείται και 
επαυξάνεται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης, που αναδεικνύουν το 
αστικό µοντέλο καταναλωτικής ζωής ως το µοναδικό και βέλτιστο. Για τις γυναίκες, το 
πρόβληµα είναι εντονότερο, καθώς επιπλέον πιστεύουν ότι στα αστικά κέντρα θα 
αποκτήσουν µεγαλύτερη ελευθερία. Καταπιεσµένες από τα συντηρητικά κοινωνικά µοντέλα 
που επικρατούσαν στα ορεινά χωριά, καταφεύγουν στην ανωνυµία της πόλης που τους 
προσφέρει µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών. Η ελευθερία των ορεινών περιοχών, εκεί που 
το ανθρώπινο βλέµµα µπορεί να δει χιλιόµετρα µακριά και στις κορυφές να στραφεί και προς 
τις τέσσερις κατευθύνσεις, γίνεται, µε την καταιγιστική διαφήµιση των πλασµατικών 
παραδείσων της κατανάλωσης στα αστικά κέντρα, για τους κατοίκους τους φυλακή.  
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3. Η αναπτυξιακή πολιτική για τις ορεινές περιοχές 
3.1 Η αναπτυξιακή πολιτική για τις ορεινές περιοχές σε πλανητική κλίµακα 
Σε πλανητική κλίµακα, ασκούνται επίσηµα δύο µορφές αναπτυξιακών πολιτικών, η µη-
δεσµευτική και η δεσµευτική πολιτική. Στην πρώτη κατηγορία, την πρωτοβουλία έχουν 
διεθνή όργανα τα οποία καθορίζουν τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραµµές για 
µελλοντικές δράσεις σε πλανητικό και εθνικό επίπεδο, ενώ στη δεύτερη, περιλαµβάνονται οι 
συνθήκες και συµβάσεις οι οποίες δεσµεύουν τις χώρες που θα τις υπογράψουν να λάβουν 
µέτρα για ένα επιµέρους ζήτηµα. 

Στα µη δεσµευτικά διεθνή όργανα άσκησης πολιτικής περιλαµβάνεται η Agenda 21, η 
συνθήκη που υπογράφτηκε ύστερα από τη Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο το 1992. Στο 13ο κεφάλαιο, µε θέµα "∆ιαχείριση 
ευαίσθητων οικοσυστηµάτων: Βιώσιµη Ορεινή Ανάπτυξη", αναγνωρίζεται η σηµασία των 
ορεινών περιβαλλόντων για την επιβίωση του παγκόσµιου οικοσυστήµατος, η σηµερινή 
περιβαλλοντική τους υποβάθµιση και η ανάγκη ορθής διαχείρισης των ορεινών πόρων και 
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του ντόπιου πληθυσµού. Συγκεκριµένα (United Nations 
Commission on Sustainable Development 1992), προτείνονται δύο πεδία για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων των ορεινών περιοχών: 
(α) "η απόκτηση και η ενίσχυση της γνώσης για την οικολογία και τη βιώσιµη ανάπτυξη των 

ορεινών οικοσυστηµάτων" και 
(β) "η προώθηση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης των περιοχών που συνιστούν ανεξάρτητες 

υδρολογικές ενότητες και η προώθηση εναλλακτικών ευκαιριών εύρεσης των προς το 
ζειν". 
Το πρώτο πεδίο έχει ως στόχο τη δηµιουργία µίας παγκόσµιας βάσης δεδοµένων για την 

οικολογία, το δυναµικό των φυσικών πόρων και των κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων 
των ορεινών περιοχών του κόσµου. Το δεύτερο πεδίο που αφορά στην "ολοκληρωµένη" 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών έχει τρεις στόχους: τη βιώσιµη διαχείριση των ορεινών 
πόρων, την προώθηση προσοδοφόρων δραστηριότητων για τον ντόπιο πληθυσµό και την 
αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών. Όσον αφορά στη βιώσιµη διαχείριση των ορεινών 
φυσικών πόρων, δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία των υδατικών πόρων 
(επιφανειακών και υπόγειων) των ορεινών περιοχών καθώς από εκεί προµηθεύονται νερό και 
οι πεδινές περιοχές. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων συνδέεται µε το κεφάλαιο 3 
(αντιµετώπιση της φτώχειας), το κεφάλαιο 14 (βιώσιµη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη) 
καθώς και µε το κεφάλαιο 8 (ολοκλήρωση του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στη λήψη 
αποφάσεων), το κεφάλαιο 11 (αποψίλωση δασών) και το κεφάλαιο 24 (παγκόσµια δράση για 
τις γυναίκες) της Agenda 21. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τη "βιώσιµη ορεινή ανάπτυξη" (Byers 
1995, United Nations Commission on Sustainable Development 1995, Gabelnick et al. 1997), 
η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαµβάνει την ενσωµάτωση του κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού κόστους στην αξία τους (π.χ. από την απώλεια της βιοποικιλότητας, την 
καταστροφή των πνευµατικών τόπων, κ.τ.λ.) και τη διαχείρισή τους από τοπικές οµάδες, έτσι 
ώστε ένα µέρος των οφελών να διανέµεται στους ντόπιους κατοίκους ως αποζηµίωση ή/και 
ως κέρδος. Η εξασφάλιση προσοδοφόρων δραστηριοτήτων για τον ντόπιο πληθυσµό 
προϋποθέτει την προώθηση εναλλακτικών ευκαιριών διαβίωσης του ντόπιου πληθυσµού 
(εκτός από δραστηριότητες επιβίωσης, ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων που θα τους 
εξασφαλίζουν κάποιο εισόδηµα) και την διαφοροποίηση των ορεινών οικονοµιών, δηλαδή 
την απεξάρτησή τους από τον γεωργικό τοµέα ως µοναδικής πηγής εισοδήµατος (µε την 
ανάπτυξη εµπορικών επιχειρήσεων χειροτεχνίας, τουρισµού, κ.α.). Προωθούνται τα µικρής 
κλίµακας συστήµατα διαβίωσης. Στα παραπάνω η γυναίκα ωθείται να έχει ενεργή συµµετοχή 
τόσο στη σχεδίαση όσο και στην εφαρµογή των καινοτόµων δραστηριοτήτων.  



 10

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, προτείνεται µεταβίβαση εξουσιών προς τα κάτω, σε 
οµάδες ατόµων που θα γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και προϋποτίθεται η 
ανάπτυξη κοινής γλώσσας επικοινωνίας µεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των ξένων 
επιχειρηµατιών, που επιτυγχάνεται µέσω της εκπαίδευσης των ντόπιων από ειδήµονες 
(ICIMOD 2000). 

Θεωρείται ακόµη απαραίτητη η ανάπτυξη του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου σε διεθνές 
και εθνικό επίπεδο, η συγκέντρωση στοιχείων για το αναπτυξιακό δυναµικό των ορεινών 
περιοχών και η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών µε δείκτες και η χρήση της 
δορυφορικής τηλεπισκοπικής τεχνολογίας και της πληροφορικής (Pradhan and Shrestha 
1997). 
 
3.2 Οι σηµαντικότερες σχετικές παγκόσµιες και περιφερειακές οργανώσεις και τα 
σηµαντικότερα δίκτυα 
∆ιαχειριστής των εργασιών για την εφαρµογή του κεφαλαίου 13 της Agenda 21 είναι ο FAO 
(Food and Agriculture Organization) των Ηνωµένων Εθνών. Ο FAO6 συντάσσει τις εκθέσεις 
προόδου για λογαριασµό της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
(UNSCD, United Nations Commission on Sustainable Development), συµβουλεύει, 
εκπαιδεύει και παρέχει τεχνική βοήθεια σε ορεινές χώρες και αναπτύσσει συµµετοχικές 
προσεγγίσεις για τη διατήρηση και αναγέννηση του εδάφους, την κοινοτική δασοκοµία και τη 
διαχείριση των περιοχών οι οποίες συνιστούν ανεξάρτητες υδρολογικές ενότητες. 

Από τα υπόλοιπα όργανα του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, ειδικό πρόγραµµα για 
τη "βιώσιµη" ορεινή ανάπτυξη έχει αναπτύξει το Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων Εθνών (UNU 
- United Nations University) σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
(CDE - Centre for Development and Environment) του Πανεπιστηµίου της Βέρνης, Ελβετία. 
Στόχοι του προγράµµατος7 είναι να συµβάλλει στην κατανόηση της παγκόσµιας κλιµατικής 
αλλαγής πάνω στα διαφορετικά ορεινά συστήµατα, τις πιέσεις στις οποίες εκτίθενται τα 
βουνά, συµπεριλαµβανοµένων και των συνεπειών τους στους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονοµικούς πόρους, και τις αντιδράσεις που δηµιουργούνται από διαφορετικές κοινωνικές 
οµάδες και ορεινές κοινωνίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το UNU είναι ιδρυτικό µέλος της µη-
κυβερνητικής οργάνωσης IMS (International Mountain Society) και έχει ηγετικό ρόλο στο 
επιστηµονικό περιοδικό "Mountain Research and Development"8.  

Σε επίπεδο µη-κυβερνητικών οργανώσεων παγκόσµιας εµβέλειας, σηµαντική παρουσία 
έχει το ΤΜΙ9 (The Mountain Institute), που εστιάζεται στη διατήρηση των ορεινών 
οικοσυστηµάτων, τη σύνδεση τοπικών πολιτισµών και πρακτικών διαχείρισης φυσικών 
πόρων και την εξασφάλιση εκπαιδευτικών και οικονοµικών ευκαιριών για τους ορεινούς 
κατοίκους. Στο πεδίο της προστασίας του φυσικού ή/και του πολιτισµικού ορεινού 
περιβάλλοντος, δραστηριοποιούνται πολλές µη-κυβερνητικές οργανώσεις. Το ΤΜΙ έχει 
ηγετικό ρόλο στο συντονισµό τους µε τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. 

Σε επίπεδο άσκησης διεθνούς πολιτικής σε πρακτικό επίπεδο, έχουν πραγµατοποιηθεί 
πιλοτικά σχέδια, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, από διακυβερνητικές οργανώσεις 
περιφερειακής εµβέλειας. Στο Παγκόσµιο Πρόγραµµα για τα Βουνά (Global Mountain 
Program), συνεργάζονται: για τις Άνδεις (Λατινική Αµερική) η CIP (International Potato 
Center10) και η CONDESAN (Consortium for the Sustainable Development of the Andean 
Ecorregion11), για τα ορεινά της Αφρικής η ICRAF(International Center for Research in 
Agroforestry12) και το ILRI (International Livestock Research Institute13) και για τα Ιµαλάϊα 
(Ασία) το ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development14). Στόχος 
του προγράµµατος είναι η βελτιωµένη διαχείριση των φυσικών πόρων για να εξασφαλιστούν 
οι ανάγκες σε τροφή, καθαρό νερό, ενέργεια και ορυκτά. Ασχολείται µε 4 ερευνητικά πεδία: 
φυσικοί πόροι (συµπεριλαµβανοµένης της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης γης και 
υδάτων), κοινωνικοοικονοµική έρευνα, συστήµατα παραγωγής και έρευνα πολιτικής. 
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Το ∆ιεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωµένη Ορεινή Ανάπτυξη (ICIMOD) παίζει ρόλο-
κλειδί στην εφαρµογή του κεφαλαίου 13 της Agenda 21, καθώς εφαρµόζει την πολιτική της 
βιώσιµης ορεινής ανάπτυξης πιλοτικά στην περιοχή των Ιµαλαΐων. Αποστολή του είναι "να 
βοηθήσει στην προώθηση ενός υγιούς οικονοµικά και περιβαλλοντικά ορεινού 
οικοσυστήµατος και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ορεινών πληθυσµών στην περιοχή 
Hindu Kush- Himalaya". Το ICIMOD χρηµατοδοτείται σε σταθερή βάση από τις 8 χώρες-
µέλη του (Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Κίνα, Ινδία, Μυανµάρ, Νεπάλ και 
Πακιστάν) και από τη Γερµανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία, την 
Ελβετία και την Αυστρία, καθώς και από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Λειτουργεί 
ως πολυεπιστηµονικό συµβουλευτικό, πληροφοριακό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο 
παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε "παράγοντες αλλαγής", όπως αυτοί που µπορούν να 
παίρνουν αποφάσεις (σε διάφορα επίπεδα), ερευνητές και ειδικούς σε θέµατα ανάπτυξης και 
σε µη κυβερνητικές οργανώσεις.  

Το ICIMOD χρησιµοποιεί την ολοκληρωµένη προσέγγιση στη βιώσιµη ανάπτυξη της 
περιοχής, συµβάλλοντας προς πέντε κατευθύνσεις (ICIMOD 2000): 
1. τα βιώσιµα νοικοκυριά, 
2. την ορεινή ανάπτυξη στην οποία µετέχουν µε ίσους όρους τα δύο φύλα, 
3. τη βιώσιµη διαχείριση των κοινών πόρων, 
4. την καλλιέργεια των δυνατοτήτων των τοπικών οργανώσεων ανάπτυξης, 
5. τη συγκέντρωση και διανοµή πληροφοριών για την περιοχή. 

Οι κατευθύνσεις 1 και 3 αποτελούν τους βασικούς στόχους του κέντρου, ενώ οι 
κατευθύνσεις 2, 4 και 5 λειτουργούν συµπληρωµατικά σε αυτούς. Οι επιµέρους στόχοι προς 
την κατεύθυνση 1 (Βιώσιµα Νοικοκυριά) περιλαµβάνουν τη µείωση της φτώχειας των 
ορεινών νοικοκυριών µε την εισαγωγή κατάλληλων τεχνολογιών για βιώσιµα αγροτικά 
συστήµατα, την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, την προώθηση εναλλακτικών 
ευκαιριών απόκτησης εισοδήµατος και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η κατεύθυνση 3 
(Βιώσιµη ∆ιαχείριση των Κοινών Πόρων) περιλαµβάνει την παρακολούθηση της δυναµικής 
και των αλληλεπιδράσεων ανθρώπων και πόρων, τη συµµετοχική και αποκεντρωµένη 
διαχείριση των τοπικών πόρων σύµφωνα µε τις επιταγές της βιώσιµης ανάπτυξης και τη 
βιώσιµη διαχείριση των δασικών πόρων, των βοσκοτόπων και των υδατικών πόρων και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Το ICIMOD, το TMI και η CIP παρέχουν γραµµατειακή στήριξη στο παγκόσµιο δίκτυο 
Mountain Forum ατόµων και οργανώσεων που ασχολούνται µε τον πολιτισµό, το περιβάλλον 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Tο παγκόσµιο δίκτυο Mountain Forum 
ιδρύθηκε το 1995 µε αποστολή την ανταλλαγή πληροφοριών, την αµοιβαία υποστήριξη και 
την προάσπιση των σχετικών µε το κεφάλαιο 13 της Agenda 21 δραστηριοτήτων (Mountain 
Agenda). Βασικός χρηµατοδότης του είναι η Ελβετική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(Swiss Agency for Development Cooperation -SDC15). 
 
3.3 Η αναπτυξιακή πολιτική για τις ορεινές περιοχές στην Ευρώπη 
Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρώπης για τις ορεινές περιοχές αποτελεί εξειδικευµένο τµήµα 
της πολιτικής για ό,τι αυτή θεωρεί ως "ολοκληρωµένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου". Ο 
όρος "ολοκληρωµένη" αναφέρεται σε αντιπαράθεση µε την µέχρι σήµερα µονοτοµεακή, 
γεωργική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Τα αναπτυξιακά κίνητρα µετατοπίζονται από 
την προώθηση παραγωγής πρωτογενών προϊόντων στην ανάπτυξη υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων κατανάλωσης (Καρανικόλας και Μαρτίνος 1999). Χρησιµοποιείται πλέον ο 
όρος "διαφοροποίηση" (diversification), που σηµαίνει οριζόντια οικονοµική ανάπτυξη σε 
διάφορους τοµείς (οικονοµίες σκοπού). Σύµφωνα µε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού 
Χώρου (ΣΑΚΧ) (European Union 1999, σελ. 66-68), αναµένεται να αποσυρθεί από τη 
γεωργική παραγωγή το 30-80% της αγροτικής γης, λόγω της εµφάνισης παραγωγικότερων 
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καλλιεργειών. Συγκεκριµένα, για τις αγροτικές περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά σε 
πόλεις, ενθαρρύνεται η ενδυνάµωση της αλληλεξάρτησης πόλης-υπάιθρου, ενώ για τις 
αγροτικές περιοχές οι οποίες απέχουν σηµαντικά από πόλεις, προτείνεται η προώθηση 
εξωγεωργικών δραστηριοτήτων, όπως ο αγροτουρισµός και η αναψυχή. Αφήνεται στο 
µέλλον το αν θα µπορέσουν οι νέες τεχνολογίες να παράσχουν πρόσβαση των τοπικών 
προϊόντων στις διεθνείς αγορές (European Union 1999, σελ. 67).  

Η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική για τις ορεινές περιοχές καθορίζεται κατά κύριο 
λόγο από το προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Ορεινών Περιφερειών1 (1995), το 
προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Αγροτικών Περιοχών1 (1996) και την Ευρωπαϊκή 
∆ιακυβερνητική Συνδιάσκεψη για τη "βιώσιµη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών" (Τρέντο 
Ιταλίας - 1996). Και τα δύο προσχέδια λειτουργούν µη δεσµευτικά. Παραµένουν ωστόσο ως 
κύριος οδηγός µέτρων τα οποία εντάσσονται στις εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές των χωρών-
µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης. Σήµερα, προωθείται η χάραξη ενιαίας πολιτικής για τις 
ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές, αλλά το ακριβές πλαίσιο είναι υπό συζήτηση.  

Στο προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Αγροτικών Περιοχών (Council of Europe 
Parliamentary Assembly 1996), επιχειρείται, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του, "να τεθεί 
ένα πλαίσιο δράσης για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών σε αρµονία και ισορροπία µε 
τη διαχείριση των αστικών περιοχών, και συγχρόνως να υιοθετηθεί µία πολιτική βιώσιµης 
διαχείρισης των πόρων, στους τοµείς της γεωργίας, δασοκοµίας, υδατοκαλλιέργειας και 
αλιείας, που θα συµπληρώνουν τις παραδοσιακές λειτουργίες, µε νέες δραστηριότητες 
(προστασία της φύσης και των τοπίων, παραγωγή ανανεώσιµων πρώτων υλών για τη 
βιοµηχανία και την ενέργεια, συµµετοχή στον αγροτουρισµό και δραστηριότητες αναψυχής, 
κ.τ.λ.)". Η κοινωνικο-πολιτισµική διαφορά µεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών µπορεί 
να µειωθεί, καθώς ενθαρρύνεται (σύµφωνα µε το άρθρο 6) η αύξηση των σχέσεων µεταξύ 
των κατοίκων των αστικών περιοχών και των κατοίκων της επαρχίας και η πλήρης 
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας υπό ίσες συνθήκες χρήσης και 
κατανάλωσης για τις αστικές και αγροτικές περιοχές. Η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική για 
τον αγροτικό χώρο στοχεύει, εποµένως, στην προσέγγιση του αστικού βιοτικού επιπέδου 
αλλά και τρόπου ζωής από τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών.  

Σύµφωνα µε το προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Ορεινών Περιφερειών (Congress 
of Local and Regional Authorities of Europe 1995), άρθρο 5, η γενική πολιτική σχεδιασµού 
που θα εφαρµόσει κάθε χώρα "θα πρέπει να συνδυάζει µέσα προώθησης της οικονοµικής 
ανάπτυξης της περιοχής, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, µέσα προαγωγής των 
πολιτισµικών και κοινωνικών συµφερόντων του πληθυσµού και µέσα προστασίας και 
διαχείρισης του περιβάλλοντος". Για να επιτευχθεί αυτό, "θα πρέπει να αυξηθεί η 
αποτελεσµατικότητα των διαφόρων τοµεακών πολιτικών που ασκούνται ήδη, να 
διασφαλιστεί ο συντονισµός τους καθώς και η ενσωµάτωσή τους σε µία περιεκτική 
προσέγγιση". Στα άρθρα 8 - 19, παρατίθενται τα µέτρα τα οποία πρέπει να εφαρµοστούν σε 
κάθε τοµέα (γεωργία, δασοκοµία, βιοµηχανία - βιοτεχνία - υπηρεσίες, πολυαπασχόληση, 
στέγαση, τουρισµό, υποδοµές, ενέργεια, εκπαίδευση - έρευνα, πολιτισµό, περιβάλλον). Οι 
γενικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν µέσα από τη διατοµεακή πολιτική περιλαµβάνουν: 
- σαφή αναγνώριση των ορεινών περιοχών και της ιδιαίτερης φύσης τους, 
- σεβασµό και αναγνώριση στην γεωγραφική ενότητα που συνιστά κάθε ορεινή περιοχή, 

και παρεµπόδιση άλλων διοικητικών κατατµήσεων, 
- συγκράτηση πληθυσµού και αντιµετώπιση της µεταναστευτικής τάσης των νέων προς τα 

έξω, 
- δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό των υποδοµών και των ανέσεων που είναι απαραίτητες για 

την ποιότητα της ζωής και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, 
- συντήρηση και βελτίωση των τοπικών δηµοσίων υπηρεσιών, 
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- διατήρηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων και απαραίτητη συντήρηση και 
εκσυγχρονισµό των γεωργικών δραστηριοτήτων µέσω ειδικής προσέγγισης για την 
ορεινή γεωργία, 

- ανάπτυξη των ενδογενών ενεργειακών πόρων, 
- διατήρηση των υπαρχόντων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και ίδρυση βιοµηχανιών που 

να στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες, 
- ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, ιδιαίτερα του τουρισµού, ως συµπληρώµατος των 

παραδοσιακά ασκούµενων επαγγελµάτων, 
- διατήρηση της ταυτότητας και διασπορά των πολιτισµικών αξιών που χαρακτηρίζουν τις 

ορεινές περιοχές ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα οµογενών ορεινών ενοτήτων.  
Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, οι χώρες- µέλη του Συµβουλίου της 

Ευρώπης καλούνται να λάβουν τα παρακάτω οικονοµικά µέτρα (άρθρο 20, παράγραφος 4): 
(α)  να παρέχουν φορολογική εξίσωση, που να ευνοεί τις λιγότερο εύπορες ορεινές περιοχές, 
(β)  να βοηθούν στη συντήρηση και τη δηµιουργία γεωργικών εκµεταλλεύσεων, βιοτεχνιών 

και εµπορικών ή βιοµηχανικών επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν καθαρές τεχνολογίες, 
(γ)  να διευκολύνουν την εγκατάσταση νέων στις ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα στη γεωργία, τη 

βιοτεχνία και τον τουρισµό, 
(δ)  να αποζηµιώνουν για τους φυσικούς ή οικολογικούς περιορισµούς που είναι σύµφυτοι 

στις ορεινές περιοχές και για τους περιορισµούς στην εκµετάλλευση, 
(ε)  να αποζηµιώνουν τους ορεινούς πληθυσµούς για την παροχή οικολογικών υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στη συντήρηση του τοπίου και την προστασία από τις φυσικές 
καταστροφές. 
Οι συστάσεις που δόθηκαν στη ∆ιακυβερνητική Συνδιάσκεψη για τις Ορεινές Περιοχές16 

συµφωνούν µε τους στόχους του κανονισµού για τις ορεινές περιοχές, έχουν όµως πιο 
εξειδικευµένο χαρακτήρα. Κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν σε αυτό το σηµείο, καθώς 
αποσαφηνίζουν τις αναπτυξιακές επιλογές των χωρών της Ευρώπης που συµµετείχαν στη 
συνδιάσκεψη για τις ορεινές περιοχές.  
• Για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Απασχόληση προτείνονται: 

- η προώθηση της πολιτισµικής ποικιλότητας και των πολιτισµικών ταυτοτήτων των 
ορεινών κοινοτήτων, π.χ. µέσω των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, 

- η προώθηση συνεργασιών, µεταξύ των κατοίκων µιας περιοχής υπό τη µορφή 
συνεταιρισµών και της ανταλλαγής (αλλά όχι αντιγραφής) εµπειριών µε άλλες ορεινές 
κοινότητες, 

- η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων στις διεργασίες λήψης αποφάσεων, 
- η ενίσχυση µέσων που θα ευνοούν την πολυαπασχόληση των κατοίκων των ορεινών 

περιοχών (παραγωγή προϊόντων ποιότητας, µελισσοκοµία, φαρµακευτικά φυτά, 
οικοτουρισµός, τηλεεργασία, κ.α.), 

- η ενίσχυση στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές των προϊόντων υψηλής ποιότητας, 
- η προώθηση χρηµατοοικονοµικών διακανονισµών µεταξύ ορεινών και πεδινών 

περιοχών, π.χ. ως αποζηµίωση για χρήση πόρων. 
• Για τη ∆ιαχείριση των Φυσικών Πόρων προωθούνται: 

-  η ανάπτυξη σχεδίων δράσης και προγραµµάτων που θα προωθούν τις οικονοµίες 
σκοπού, δηλαδή διαχείριση διαφόρων πόρων και αλληλοσυµπληρωµατικότητά τους, 

- η πολυλειτουργικότητα της ορεινής γεωργίας και δασοκοµίας, δηλαδή η σύνδεσή τους 
µε δραστηριότητες µεταποίησης και αναψυχής, 

- η σύνδεση, στη διανοµή των χρηµατοδοτήσεων, της ποιότητας του περιβάλλοντος και 
της διατήρησής του µε την αξία που έχει ως πόρος δραστηριοτήτων αναψυχής,  

- η δηµιουργία θετικών κινήτρων για τη διαχείριση της γης (και όχι µόνο για 
παραγωγή), 
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- η αποζηµίωση για τα φυσικά µειονεκτήµατα των ορεινών περιοχών και ενσωµάτωση 
των περιβαλλοντικών εξωτερικών οικονοµιών στην ορεινή γεωργία, στους διεθνείς 
κανόνες εµπορίου και στις περιβαλλοντικές πολιτικές, 

- η προώθηση βιώσιµων υποδοµών για µεταφορά και ενέργεια, 
- η προώθηση του ρόλου των ευαίσθητων και προστατευόµενων περιοχών στις 

στρατηγικές βιώσιµης ορεινής ανάπτυξης. 
• Για την Έρευνα και την Εκπαίδευση: 

- να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, των επιστηµόνων και 
των όσων παίρνουν αποφάσεις στα πεδία έρευνας για τη βιώσιµη ορεινή ανάπτυξη, 

- να προωθηθεί η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και η κατάρτιση για τη βιώσιµη ορεινή 
ανάπτυξη. 

• Για την Παρακολούθηση, την Εκτίµηση και την Επικοινωνία: 
- να αναπτυχθούν κριτήρια και δείκτες βιώσιµης ορεινής ανάπτυξης, 
- να αναπτυχθούν συστήµατα πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά βουνά. 

 
3.4 Αναπτυξιακή πολιτική για τις ορεινές περιοχές στην Ελλάδα 
Οι αναπτυξιακές επιλογές για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας προσανατολίζονται από τη 
µια µεριά στην ενίσχυση του χιονοδρονικού τουρισµού και από την άλλη στην προώθηση 
ήπιων µορφών τουρισµού ως συµπληρωµατικής δραστηριότητας στην ορεινή γεωργία. 
Σύµφωνα µε τη µελέτη που ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στο µελετητικό γραφείο 
ΚΕ.Π.Α.Μ.Ε. (2000), η ενίσχυση του χιονοδροµικού τουρισµού θα γίνει µε άνοιγµα στην 
εθνική αγορά ή/και στη διεθνή. Σύµφωνα µε το πρώτο σενάριο, τα χιονοδροµικά κέντρα θα 
αυξηθούν σε 21 (από 17 που είναι σήµερα σε λειτουργία) µε την προσθήκη 4 χιονοδροµικών 
κέντρων στα όρη Ζήρεια, Γκιώνα, Βαρδούσια και Πιέρια, µε συνολικό κόστος που εκτιµάται 
σε 43,5 δις δραχµές. Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή είναι η ανάπτυξη του χιονοδροµικού 
τουρισµού µε στόχο τόσο την εθνική αγορά όσο και τη διεθνή. Ως διεθνή χιονοδροµικά 
κέντρα προτείνεται να προωθηθούν σε πρώτη φάση ο Παρνασσός και η Οίτη και σε δεύτερη 
φάση (µετά το 2015) ο Χελµός, το Βέρµιο και ο Βόρας. Για την εισαγωγή του χιονοδροµικού 
κέντρου του Παρνασσού στη διεθνή αγορά εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 14 δις δραχµές για 
έργα στο χιονοδροµικό κέντρο και άλλα 86 δις δραχµές για έργα ανάπτυξης της ευρύτερης 
περιοχής (ξενοδοχειακά καταλύµατα επί των ακτών του Κορινθιακού, συνεδριακό κέντρο 
1.200 ατόµων στους ∆ελφούς και δηµιουργία οδοντωτού σιδηρόδροµου). Μια τέτοια 
επιλογή, αυτονοήτως µεταφέρει και στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και εύθραυστο ορεινό 
περιβάλλον τις "αξίες" και τα "ιδεώδη" της ανταγωνιστικότητας της "βιώσιµης ανάπτυξης" 
που συνεπάγονται έργα µεγάλης κλίµακας και αιχµιακές χρονικά και οικονοµικά 
συσσωρεύσεις δραστηριοτήτων και τουριστών µε προφανείς τις καταστροφικές γι' αυτό 
συνέπειες.  

Το δεύτερο µοντέλο ανάπτυξης των ορεινών περιοχών αφορά στην προώθηση ήπιων 
µορφών τουρισµού, όπως ο αγροτουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός, ο οικοτουρισµός, ο 
ιαµατικός τουρισµός και ο φυσιολατρικός τουρισµός, µε καγιάκ, ράφτιγκ, ορεινή ποδηλασία, 
πεζοπορία, ορειβασία, ιππασία, κ.α.  

Οι αναπτυξιακές επιλογές για τον ελλαδικό ορεινό χώρο προσδιορίζονται στο Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (άρθρο 6 του ν. 2742/1999) και 
στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ορεινού Χώρου, που αποτελεί ειδικό τµήµα του Σχεδίου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000- 2006. Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Ορεινού Χώρου (ΣΑΟΧ) 
προτείνει την "Ολοκληρωµένη" - όπως την ονοµάζει - "Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" 
ως ξεχωριστό υποπρόγραµµα κάθε περιφέρειας (Π.Ε.Π.) και ως τοµεακές δράσεις των 
εθνικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  
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Τόσο στο σχέδιο ανάπτυξης του ορεινού χώρου όσο και στο γενικό πλαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης, οι ορεινές περιοχές χωρίζονται σε τρεις τύπους, 
ανάλογα µε την αναπτυξιακή δυναµική τους: 
• Περιοχές σχετικά αναπτυγµένες: Αφορά σε περιοχές µε αρκετό µόνιµο πληθυσµό και 

"αειφόρο" οικονοµική βάση που στηρίζονται στην κτηνοτροφία, την εκµετάλλευση των 
δασών, τον τουρισµό και παραθερισµό, την παραδοσιακή βιοτεχνία, τις συναφείς 
οικονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις Κοινοτικές πολιτικές υποστήριξης. 

• Περιοχές δυναµικές µε αναξιοποίητους πόρους: Αφορά σε περιοχές µε ακόµη σηµαντικό 
αλλά φθίνοντα πληθυσµό και υποβαθµιζόµενη οικονοµική βάση—εγκατάλειψη οριακών 
γεωργικών γαιών, µείωση της κτηνοτροφίας—παρά την ύπαρξη κάποιων σηµαντικών 
γεωργικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων. 

• Περιοχές εσωτερικές: Αφορά σε περιοχές µε σχεδόν πλήρη πληθυσµιακή εγκατάλειψη, 
µε ή χωρίς παρουσία σηµαντικών γεωργικών και περιβαλλοντικών πόρων αλλά µε 
προβλήµατα περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθµισης από διάβρωση εδαφών, πυρκαγιές 
δασών, µη συντήρηση των οικιστικών έργων και µνηµείων κά. 
Όσον αφορά στα µέτρα που προτείνονται για την αντιµετώπιση των προβληµάτων για 

όλους τους τύπους των ορεινών περιοχών, στο Σχέδιο: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (παράγραφος 116), το οποίο δεν έχει ακόµη εγκριθεί, 
δίνονται οι παρακάτω προοπτικές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 2000):  
• ∆υνατότητες ανάπτυξης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον αγροτικό 

τοµέα, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της 
υπαίθρου (πολυαπασχόληση—ήπιες µορφές τουρισµού, δεύτερη κατοικία, 
δραστηριότητες αναψυχής µε αξιοποίηση και του υπάρχοντος παραδοσιακού κτιριακού 
και οικιστικού αποθέµατος—, πολυλειτουργικότητα γεωργίας). 

• Ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα προσανατολισµένη στην ανταγωνιστικότητα µέσω της 
ποιότητας (καλλιέργεια και εκµετάλλευση ειδικών φυτών, όπως αρωµατικά, βότανα 
εδώδιµα και για φαρµακευτική χρήση, λουλούδια κλπ, καθώς και προϊόντων του δάσους, 
περιοχές Π.Ο.Π. (Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης), βιολογική γεωργία, κ.α.). 

• Η αξιοποίηση της γειτνίασης των ορεινών όγκων µε τα µεγάλα αστικά κέντρα. 
• Η αξιοποίηση µε έγκαιρη προστασία (σε αντιδιαστολή µε ό,τι συνέβη στα νησιά) του εν 

πολλοίς άθικτου φυσικού τοπίου, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του κλίµατος, για 
τουρισµό και παραθερισµό. 
Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ορεινού Χώρου παρατίθενται πέντε άξονες προτεραιότητας, 

πάνω στους οποίους σχεδιάζεται να αναπτυχθούν οι πιο µειονεκτικές ορεινές περιοχές, οι 
οποίες θα οριστούν από κάθε περιφέρεια. Σε αυτές τις περιοχές προβλέπεται η διάθεση 100 
δις δραχµών από το Γ΄ Κ.Π.Σ., δηλαδή του 3,1 % του συνολικού ποσού που θα διατεθεί για 
την περιφερειακή ανάπτυξη17. Οι υπόλοιπες ορεινές περιοχές σχεδιάζεται να ακολουθήσουν 
την µέχρι τώρα πολιτική, δηλαδή τα έργα τους θα χρηµατοδοτούνται από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική και τα κοινοτικά διαρθρωτικά προγράµµατα (ΙΝΤΕRREG, LEADER+, 
κ.α.).  

Οι πέντε άξονες προτεραιότητας που προτείνονται από το Σχέδιο Ανάπτυξης του 
Ορεινού Χώρου για τις ορεινές µικροπεριφέρειες είναι (Γραφείο 12 και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 2000, 
Πίνδος κ.α. 2000):  
α) Μετασχηµατισµός της αγροτικής δραστηριότητας 
Περιλαµβάνει τον εκσυγχρονισµό των εκτατικών συστηµάτων παραγωγής (γεωργίας και 
κτηνοτροφίας) και την προβολή των προϊόντων µε µέσα όπως συστήµατα πιστοποίησης 
ποιότητας και αυθεντικότητας, τυποποίησης και εµπορίας. Τα προϊόντα θα κατευθύνονται ως 
εισροή στον τουρισµό και λιγότερο σε νέες αγορές. Γι' αυτό προβλέπεται η καθιέρωση 
ειδικών σηµάτων ποιότητας ("προϊόντα έντασης παραδοσιακής τεχνογνωσίας"), προκειµένου 
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να προωθηθεί η γευσιγνωσία και η γαστρονοµία των ορεινών περιοχών, τα οποία θα 
απευθύνονται σε ειδικές καταναλωτικές ανάγκες και αγορές και στον τουρισµό.  
β) Εκτατική ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού 
Η σηµερινή σηµειακή ανάπτυξη των ήπιων µορφών τουρισµού προτείνεται να µετουσιωθεί 
σε καθολικότερη τουριστική ανάπτυξη µέσω της διασύνδεσης των περιοχών τουριστικής 
ζήτησης σε διανοµαρχιακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονοµία 
κλίµακας. Προτείνεται η προώθηση ειδικών σηµάτων ποιότητας στον τουρισµό και καλύτερη 
προβολή και εµπορική διαχείριση των επιχειρήσεων. 
γ) Στήριξη της οικοτεχνίας και της βιοτεχνίας µικρής κλίµακας 
Η µεταποιητική δραστηριότητα στον ορεινό χώρο πρέπει να συνεργάζεται µε τον πρωτογενή 
τοµέα και να κατευθύνεται στον τουρισµό ως άµεση αγορά. Προωθείται η συνεργασία των 
µικρών επιχειρήσεων και η δηµιουργία δικτύων ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των 
επιχειρήσεων. 
δ) Συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης ανά µικροπεριφέρεια προγραµµατισµού 
Η ∆ιυπουργική Επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε Περιφέρεια θα ορίσει µικροπεριφέρειες 
προγραµµατισµού (περιοχές µε εντονότερα προβλήµατα και γι΄αυτό µειονεκτικότερες) και 
ορεινά κέντρα, τα οποία θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στο κύριο οδικό δίκτυο, να 
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν κοινωφελείς και εµπορικές υπηρεσίες στους κατοίκους 
τους σε ακτίνα όχι µεγαλύτερη των 30΄ και να µπορούν να λειτουργήσουν ως κόµβοι έναρξης 
και κατάληξης των τουριστικών διαδροµών.  
ε) Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στα ορεινά κέντρα 
Θα πρέπει να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του δικτύου πρόσβασης στα ορεινά κέντρα και 
η συντήρησή του ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες (ταχεία επέµβαση για αποκατάσταση 
ζηµιών, εκχιονισµό, κ.τ.λ.), ώστε να είναι αδιάκοπη η πρόσβαση στα ορεινά κέντρα. 

Η διαδικασία που προτείνεται από τη σχετική µελέτη (Πίνδος κ.α. 2000) για την 
εφαρµογή της παραπάνω πολιτικής είναι η εξής: 
(α)  η Περιφέρεια ορίζει τις µικροπεριφέρειες προγραµµατισµού, 
(β) οι Ο.Τ.Α. (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της συγκεκριµένης µικροπεριφέρειας 

προγραµµατισµού εκπονούν ένα "ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανάπτυξης", το οποίο και 
υποβάλλουν στην περιφέρεια. Όταν το πρόγραµµα εγκριθεί, οι Ο.Τ.Α. συµµετέχουν στη 
σχεδίαση και υπογράφουν µια προγραµµατική σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας, 

(γ) η σύµβαση αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται κατά κύριο λόγο από την Τοπική 
Αναπτυξιακή Εταιρεία, στην οποία συµµετέχουν και οι Ο.Τ.Α. Η διαχείριση των 
χρηµατοδοτήσεων γίνεται από την Τοπική Αναπτυξιακή Εταιρεία. Επίσης εκεί γίνεται 
και ο συντονισµός µε τις άλλες δράσεις από τα υπόλοιπα εθνικά και κοινοτικά 
προγράµµατα που αφορούν την µικροπεριφέρεια, 

(δ) η Περιφέρεια σχεδιάζει δράσεις συντονισµού για όλες τις µικροπεριφέρειες 
προγραµµατισµού, 

(ε) στη συνέχεια επιδιώκεται ο συντονισµός των δράσεων των περιφερειών, πρώτα σε 
επίπεδο οροσειράς και έπειτα σε εθνικό επίπεδο. 

 
4. Κριτική 
4.1  Γενική κριτική 
Έχοντας ερευνήσει τις προσπάθειες ανάπτυξης των ορεινών περιοχών σε πλανητική, 
ευρωπαϊκή και εθνική κλίµακα, διαπιστώνουµε ότι δίνεται σε πλανητικό επίπεδο µία κοινή 
αναπτυξιακή κατεύθυνση: η ανεύρεση τρόπων αύξησης του εισοδήµατος των ορεινών 
νοικοκυριών. Η οικονοµική µειονεκτικότητα των ορεινών νοικοκυριών σε σχέση µε τα λοιπά 
αγροτικά και αστικά βρίσκεται εποµένως στο κέντρο της "βιώσιµης ορεινής ανάπτυξης". 
Απώτερος δε στόχος είναι η εξάλειψη των οικονοµικών και των κοινωνικών ανισοτήτων 
µεταξύ των αγροτικών και των αστικών περιοχών. Στις σηµερινές όµως συνθήκες - στις 
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οποίες το αστικό µοντέλο ανάπτυξης όχι µόνο δεν αποδυναµώνεται αλλά ενισχύεται από 
διαρθρωτικές αλλαγές όπως η διεύρυνση του τοµέα των υπηρεσιών σε σχέση µε τον 
πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα, οι συγχωνεύσεις των πολυεθνικών εταιρειών και η 
αύξηση του ανταγωνισµού και της εξατοµίκευσης - η εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ 
δυσπρόσιτων και µη περιοχών σηµαίνει την αστικοποίησή τους. Έτσι, ενώ παλιότερα οι 
ορεινές περιοχές εγκαταλείπονταν λόγω των πιέσεων των δυνάµεων της αστυφιλίας, σήµερα 
απειλούνται από την εισβολή του αστικού µοντέλου κατανάλωσης και παραγωγής. Πρόκειται 
για µία προσπάθεια επιβολής µίας καινούριας µορφής αστικοποίησης, που δεν αφορά στη 
συγκέντρωση πληθυσµού στις πόλεις αλλά στην αλλαγή του τρόπου ζωής στο χωριό. Με την 
ολοένα αυξανόµενη εισροή ξένων ατόµων και στοιχείων στις ορεινές περιοχές, τα οποία δεν 
προλαβαίνουν να αφοµοιωθούν και να προσαρµοστούν στις τοπικές συνθήκες, απειλείται µε 
εξαφάνιση ο παραδοσιακός τρόπος ζωής και µαζί του η συλλογικότητα, η λιτότητα και το 
µέτρο που διατηρούνται ακόµα σε πολλές ορεινές περιοχές του κόσµου. Έτσι, σήµερα γίνεται 
επιτακτικότερη από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος η ανάγκη προστασίας και 
διατήρησης των τοπικών ορεινών πολιτισµών, που φαίνονται πιο εύθραυστοι από τη φύση.  

Το παγκόσµιο σχέδιο ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, όπως διατυπώνεται από τα 
Ηνωµένα Έθνη και τίθεται προς υλοποίηση στα "κατώτερα", υπερεθνικά και εθνικά επίπεδα, 
επιδιώκει να ενταχθούν όλες οι ορεινές περιοχές στο µοντέλο της ανταγωνιστικής "βιώσιµης 
ανάπτυξης", µε την µε όρους αγοράς εκµετάλλευση των κατά τόπους συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων και ιδιαιτεροτήτων τους - οµορφιά τοπίου, δυνατότητα ανάπτυξης 
τουριστικών δραστηριοτήτων, κ.τ.λ. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών καλούνται να 
συµµετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, µε την ενεργό συµµετοχή τους στη διαχείριση των 
τοπικών πόρων και την ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων, προκειµένου να παράγουν όσο 
γίνεται µεγαλύτερο εισόδηµα. Έτσι ενώ η χάραξη της γενικής πολιτικής γίνεται "εκ των 
άνω", προτείνεται ο σχεδιασµός των τοπικών δράσεων "εκ των κάτω". Στις αναπτυσσόµενες 
χώρες, αναλαµβάνουν δράση διεθνή ερευνητικά κέντρα (όπως το ICIMOD), ενώ στις 
αναπτυγµένες χώρες, συµµετέχουν περισσότερο οι πολίτες µέσα από τοπικούς 
συνεταιρισµούς και εταιρείες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το ρόλο του συντονιστή και 
διαχειριστή των χρηµατοδοτήσεων έχουν οι τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες. Το εάν και κατά 
πόσο οι τελικές δράσεις θα είναι θετικές ή όχι, επαφίεται στους ανθρώπους που 
αναλαµβάνουν να µεσολαβήσουν µεταξύ των κυβερνήσεων και των τοπικών πληθυσµών, την 
επιστηµονική τους κατάρτιση, την αξιοπιστία και τη διάθεσή τους να λύσουν τα τοπικά 
προβλήµατα χωρίς να υπονοµεύσουν το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον. Η θεµελιακής 
σηµασίας για τη "βιώσιµη ανάπτυξη" ανταγωνιστικότητα, πέραν της οσοδήποτε τυχόν καλής 
πρόθεσης δεν προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της πραγµατικά 
ολοκληρωµένης και αξιοβίωτης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. 

Ουσιαστικά, η πολιτική της "βιώσιµης ορεινής ανάπτυξης" παρέχει τις κατευθυντήριες 
γραµµές και τα µέσα για να ενταχθούν οι µέχρι σήµερα απροσπέλαστες και αποµονωµένες 
περιοχές στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, στην οποία κυριαρχεί το ατοµικό πάνω στο 
συλλογικό συµφέρον, και η επιδίωξή του στις πραγµατικά ολοένα δυσκολότερες σηµερινές 
συνθήκες κάνει το άτοµο και τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν όλα τα δυνατά µέσα, 
συµπεριφερόµενοι τελικά µε τον πιο ανήθικο τρόπο προς το ανθρώπινο και το φυσικό 
περιβάλλον. Οι ορεινές περιοχές ως φυσική και πολιτισµική ενότητα είναι αντικειµενικά, 
λόγω των στοιχείων που συγκροτούν τη φυσική και κοινωνικοοικονοµική τους 
πραγµατικότητα, οι πλέον ευάλωτες σε αυτή τη διαδικασία. 

 
3.2 Κριτική στις προσπάθειες ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Ελλάδας  
Όπως είδαµε, οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας κατατάσσονται σε τρεις τύπους: τις 
αναπτυγµένες, τις αναξιοποίητες και τις προβληµατικές. Οι περιοχές των δύο πρώτων τύπων 
εντάσσονται στην γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική για τον αγροτικό χώρο, δηλαδή στην 
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"ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου", ενώ για τις ορεινές περιοχές του τρίτου τύπου 
σχεδιάζονται τοπικά "ολοκληρωµένα αναπτυξιακά προγράµµατα". Η προτεινόµενη 
"ολοκληρωµένη" - όπως την ονοµάζουν, χωρίς να το εννούν - "ανάπτυξη" καµία σχέση δεν 
έχει µε την ολοκληρωµένη αξιοβίωτη ανάπτυξη, που είναι η ταυτόχρονα οικονοµική, 
κοινωνική, τεχνική/τεχνολογική, πολιτική και πολιτισµική ανάπτυξη, σε διαλεκτική αρµονία 
και µε σεβασµό στο συγκεκριµένο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον (Ρόκος 1995, 2000, 
2001). Η "ολοκληρωµένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου" δεν εξετάζει την παιδεία, τον 
πολιτισµό και τις άλλες συνιστώσες της ζωής και των παραδόσεων του αγροτικού 
πληθυσµού, αλλά αναφέρεται κυρίως στη µονοδιάστατη οικονοµική ανάπτυξη, που θα 
γίνεται πλέον όχι µόνο στο γεωργικό τοµέα, αλλά και στον τοµέα της αναψυχής, του 
τουρισµού και όλων των εν δυνάµει παραγωγικών πόρων, οι οποίοι µπορούν να αποφέρουν 
στην αγορά το µεγαλύτερο κέρδος µε το λιγότερο κόστος. Για τις ορεινές περιοχές που είναι 
ήδη σχετικά "αναπτυγµένες" ή δύναται να "αναπτυχθούν" µε ελάχιστο δηµόσιο κόστος (π.χ. 
λόγω της εγγύτητας σε κύριους οδικούς άξονες, πόλεις, κ.λ.π.), προτείνονται µεγάλες 
τουριστικές επενδύσεις, καθώς και αύξηση του αριθµού και των δυνατοτήτων των 
χιονοδροµικών κέντρων, για να ικανοποιήσουν τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες "αναψυχής" 
των κατοίκων των πόλεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στην προσπάθεια 
απορρόφησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα των σχετικών ευρωπαϊκών και κρατικών 
κονδυλίων υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν ενέργειες αποσπασµατικές, επιπόλαιες, 
κερδοσκοπικές και εν τέλει καταστροφικές για το εύθραυστο και ευάλωτο φυσικό και 
ανθρώπινο περιβάλλον. Η προσπάθεια αποκόµισης του µεγίστου δυνατού οφέλους µε το 
λιγότερο δυνατό κόστος είναι πιθανό να έχει ως συνέπειες την ανεξέλεγκτη δόµηση και 
τσιµεντοποίηση των ορεινών οικισµών, τη διαπλάτυνση και επέκταση του οδικού δικτύου 
µέσα από δάση και ευαίσθητα οικοσυστήµατα, την αύξηση των υποδοµών σε δίκτυα 
άρδευσης και αποχέτευσης χωρίς την πρόληψη για προστασία των ανεκτίµητων πλέον 
φυσικών υδάτων και την κοινωνική και πολιτισµική µετάλλαξη του ορεινού πληθυσµού. Η 
βίαια ή µιµητική µετατροπή των µέχρι πρότινος αγροτών σε επιχειρηµατίες εκτός του ότι 
θέτει σε κίνδυνο τους τοπικούς πολιτισµούς δεν µπορεί αυτοµάτως να εξασφαλίζει τη 
"βιωσιµότητα" των επιχειρήσεών τους. Το µεγάλο ύψος του απαιτούµενου αρχικού 
κεφαλαίου, τα έξοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων και του προσωπικού, η µικρή 
τουριστική περίοδος και οι µειωµένες σε σχέση µε τις αναµενόµενες αποδοχές λόγω της 
χαµηλής αγοραστικής δυνατότητας των καταναλωτών δηµιουργούν τεράστια χρέη στους 
νέους επιχειρηµατίες, που δεν διαθέτουν τις γνώσεις και τους µηχανισµούς προώθησης των 
εµπορευµάτων και των υπηρεσιών τους. Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που κάποιοι 
µπορέσουν σύντοµα να αποκοµίσουν κέρδος, θα το χρησιµοποιήσουν σύµφωνα µε τα αστικά, 
ακατάλληλα για τις ορεινές περιοχές, καταναλωτικά πρότυπα, που θα αλλοιώσουν τον 
χαρακτήρα της περιοχής. Κι όταν αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής, οι επισκέπτες θα 
σταµατήσουν να προσέρχονται, γιατί δεν θα βρίσκουν πια την ηρεµία, την οµορφιά και τη 
µοναδικότητα του τοπίου που έψαχναν. Όλα τα παραπάνω βεβαιώνουν τον κίνδυνο να 
βρεθούν οι ορεινές περιοχές σε αδιέξοδο αν οι κάτοικοί τους ακολουθήσουν τον µονόδροµο 
της ανταγωνιστικής "βιώσιµης ανάπτυξης", που ονοµάζουν και ψευδεπίγραφα και 
"ολοκληρωµένη". 

Τα "ολοκληρωµένα αναπτυξιακά προγράµµατα" εντάσσονται και αυτά στο πνεύµα µιας 
τέτοιας "ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου", αναφέρονται όµως στις προβληµατικές 
ορεινές περιοχές. Επιδιώκουν την οικονοµική ανάπτυξή τους σε όλους τους τοµείς (γεωργία, 
κτηνοτροφία, µεταποίηση, υπηρεσίες) για να πετύχουν την προσέλευση τουριστών υψηλών 
εισοδηµάτων που αναζητούν την "ποιότητα". Πώς θα διατηρηθεί η ποιότητα και η 
αυθεντικότητα του παραδοσιακού προϊόντος όταν αυτό αρχίζει να παράγεται µαζικά; Πώς 
ένας ελάχιστος ήδη και κατά την πλειοψηφία του γερασµένος πληθυσµός θα αρχίσει ξαφνικά 
να παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα θα 
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µπορούσε να δοθεί µόνο ύστερα από διεπιστηµονική ερευνητική εργασία και σταδιακή 
µακροχρόνια υλοποίηση και παρακολούθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Καθώς το 
κράτος δεν βοηθά τέτοιου είδους εγχειρήµατα, είναι πιθανό οι επιλεγµένες ορεινές 
προβληµατικές περιοχές να "αναπτυχθούν" εξωγενώς, από ξένα για την περιοχή ιδιωτικά 
κεφάλαια που θα είναι ικανά να παράγουν "ποιοτικές" υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία και 
άλλες σχετικές "βιώσιµες" επιχειρήσεις, ικανές να επιβιώσουν στην άκρως ανταγωνιστική 
τουριστική αγορά. Το ελληνικό κράτος ακολουθώντας για άλλη µια φορά τις παγκόσµιες 
επιταγές, υιοθετεί την πολιτική της µονοδιάστατης δήθεν «ήπιας» αλλά κατεξοχήν 
διαβρωτικής και ανταγωνιστικής τουριστικής ανάπτυξης, χωρίς να ερευνά τα ιδιαίτερα 
φυσικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά, την κλίµακα και τα µεγέθη 
της περιοχής υπό «ανάπτυξη». Οι εκ των άνω αναπτυξιακές επιλογές δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας µιας περιοχής, ιδιαίτερα όταν η περιοχή αυτή διατηρεί, σε µικρό ή µεγάλο 
βαθµό, το δικό της πολιτισµό. Αυτό φαίνεται από την ίδια την επιλογή των περιοχών στις 
οποίες θα απορροφηθούν τα 100 δις δραχµές του Γ΄ Κ.Π.Σ. Όπως αναφέρθηκε ήδη στην 
εισαγωγή της εργασίας αυτής, επιλέχθηκαν ως προβληµατικές, οι ορεινές περιοχές νοµών που 
πάσχουν οικονοµικά λόγω της µειονεκτικότητάς τους σε σχέση µε άλλους νοµούς που έχουν 
λιγότερο ορεινό πληθυσµό και έκταση. Προβληµατικές όµως ορεινές περιοχές υπάρχουν σε 
όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το κατά πόσο ο νοµός είναι αναπτυγµένος οικονοµικά ή 
όχι.  
 
5. Προτάσεις για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας 
Με βάση τα παραπάνω, θα επιχειρήσουµε να διατυπώσουµε ορισµένες προτάσεις για την 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας. Καταρχήν θα πρέπει να 
εντοπιστούν οι ορεινές κοινότητες οι οποίες παρουσιάζουν φθίνοντα και γερασµένο 
πληθυσµό, µειωµένα εισοδήµατα, εγκατάλλειψη και υποβάθµιση της γης, περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, κ.λ.π. µε τη συµµετοχή τοπικών συµβουλίων και ανεξάρτητων ερευνητικών 
ιδρυµάτων και να µελετηθούν οι δυνατότητες της "από τα κάτω", ολοκληρωµένης ανάπτυξής 
τους σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας. Εφόσον ο ντόπιος πληθυσµός µειώνεται 
σταθερά, θα µπορούσε να σχεδιασθεί ένα πρόγραµµα επιχορηγήσεων και κινήτρων σε νέους 
που ενδεχοµένως θα αποφάσιζαν να εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές υπό προϋποθέσεις 
και όρους άσκησης οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα σέβονται τον 
τοπικό πληθυσµό, το φυσικό περιβάλλον και τις πολιτισµικές αξίες του. Στα ορεινά κέντρα, 
θα µπορούσαν να ιδρύονται µικρά εργαστήρια εκµάθησης παραδοσιακών τεχνικών 
(σχεδίαση, µελέτη, κατασκευή και συντήρηση των φυσικά βιοκλιµατικών πέτρινων 
κτισµάτων, γεωργικές και κτηνοτροφικές τεχνικές, κ.α.) και τεχνών (ξυλογλυπτικής, 
κεραµικής, ζωγραφικής, κ.α.), αλλά και νέων και χρήσιµων εργαλείων (χρήση κοµπιούτερ, 
ξένες γλώσσες, κ.α.). 

Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει ήδη οι σχετικές κυβερνητικές επιλογές, θα πρέπει να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες που µπορούν να υπάρξουν µέσα και έξω στα σηµερινά πλαίσια. 
Για το σκοπό αυτό, ερευνώνται ήδη (Παπαδηµάτου 2002) τα κριτήρια και οι δείκτες µίας 
άλλης ανάπτυξης, της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης (Ρόκος 1995, 2000, 2001), στην 
οποία οι απαραίτητες δράσεις προϋποθέτουν συστηµατική, ακριβή και ολοκληρωµένη 
διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των ανθρωπίνων και φυσικών 
διαθεσίµων του τοπικού περιβάλλοντος, τη διεπιστηµονική µελέτη, αξιοποίησής τους µε τη 
βοήθεια και τη συµβολή των αυτοχθόνων γνώσεων και δεξιοτήτων των κατοίκων της 
περιοχής, µε στόχο να γίνει αξιοβίωτη η ζωή των ορεινών πληθυσµών (Ρόκος 1980β), και όχι 
για να ικανοποιηθούν µόνο οι ανάγκες των κατοίκων των πόλεων. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
θα υπάρχει αλληλεπίδραση ορεινού και αστικού πληθυσµού. Στις µέρες µας, πολύ 
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περισσότερο από παλιότερες εποχές, ο αστικός πληθυσµός νιώθει αληθινά την ανάγκη 
βίωσης αυθεντικών (άρα και ποιοτικών) πραγµάτων, γεύσεων, εµπειριών κουρασµένος και 
αγανακτισµένος από τα τρόφιµα-σκουπίδια των σούπερ µάρκετ, την ψυχολογική και 
σωµατική συµφόρηση από τις συνθήκες των πόλεων, την έλλειψη επικοινωνίας, 
αλληλεγγύης, συνοχής και αγάπης. Οι άνθρωποι των πόλεων όσο µπορούν να δράσουν 
αρνητικά σε θετικές πρωτοβουλίες ενδογενούς ολοκληρωµένης ανάπτυξης των ορεινών 
περιοχών, µεταφέροντας τις καταναλωτικές και πολιτισµικές τους συνήθειες στις ορεινές 
περιοχές, άλλο τόσο µπορούν και να βοηθήσουν µε τη συνειδητή επιλογή τους στη στήριξη 
διαδικασιών ολοκληρωµένης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. 

Οι ορεινές περιοχές µε την αυθεντικότητα του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος 
δίνουν δυνητικά άπειρες δυνατότητες αξιοβίωτης ανάπτυξης, καθώς δεν έχουν υποστεί τις 
καταστρεπτικές και πολύ δύσκολα αναστρέψιµες συνέπειες της αστικής ανάπτυξης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση των πολιτών που κατοικούν ή κατάγονται από 
τις ορεινές περιοχές (Ρόκος 2000), έτσι ώστε να σχεδιάσουν, να συµµετάσχουν µε όλες τις 
δηµιουργικές δυνάµεις τους και να υλοποιήσουν εγχειρήµατα συµβατά µε το εύθραυστο του 
τοπικού ορεινού φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος. Σε ένα µοντέλο αξιοβίωτης 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης υπερισχύει το "µέτρο" πάνω από το υλικό όφελος, καθώς η 
εξασφάλιση στοιχειώδους και συµβατής µε το φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον 
οικονοµικής ευηµερίας θεωρείται µέσο και προϋποθέση για την προώθηση της σύµµετρης 
πολιτισµικής, πολιτικής, κοινωνικής και τεχνικής/τεχνολογικής ανάπτυξης και όχι ο κύριος 
και µόνο στόχος. Ο τοπικός πολιτισµός, η παράδοση, η θρησκεία, τα πανηγύρια, τα ήθη και 
τα έθιµα και ο σύµφυτος µε αυτά τρόπος ζωής, γίνεται εφαλτήριο παραγωγής προϊόντων και 
υπηρεσιών πραγµατικής ποιότητας, φτιαγµένων µε µεράκι, και όχι µε την απαίτηση 
µεγιστοποίησης του κέρδους και ελαχιστοποίησης του κόστους που θα τα καθιστά απλώς 
ευτελή, φολκλορικά αναµνηστικά. Η σε βάθος µελέτη των τοπικών παραδοσιακών 
πρακτικών, µπορεί να προσφέρει µοναδικές ιδέες για αξιοποίηση διαθεσίµων όπως 
φαρµακευτικά φυτά και καλλυντικά, αποξηραµένα προϊόντα διατροφής και πόσης, φυσικά 
λιπάσµατα, ντόπιοι σπόροι, κ.α. Τα σχετικά συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν µόνο 
ύστερα από σοβαρή, ολοκληρωµένη, συστηµατική, διεπιστηµονική και εµπειρική 
παρατήρηση, µελέτη, διερεύνηση, καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των φυσικών 
και ανθρωπίνων διαθεσίµων και των χρήσεων γης της κάθε περιοχής, αλλά και των 
πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσέων τους και των τάσεων 
µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου (Ρόκος 1980β, 1995, 2000). 

Στην προοπτική της ολοκληρωµένης αξιοβίωτης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, η 
παραδοσιακή τεχνογνωσία και τεχνολογία θα πρέπει να συντίθεται οργανικά µε τις 
δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για να παραχθούν και να µεταποιηθούν τα τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας. Με παρόµοιες διαδικασίες θα πρέπει να ξαναζωντανεύουν 
τα παραδοσιακά κτίσµατα, σπίτια, σχολεία, εκκλησίες, µοναστήρια και οι φυσικές πηγές και 
βρύσες, τα νεροτριβιά, οι νερόµυλοι και οι υπάρχουσες µικρές βιοτεχνίες. Οι ντόπιοι 
κάτοικοι, που έχουν επιλέξει να ζουν στις ορεινές περιοχές, θα πρέπει όµως ταυτόχρονα να 
µπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελίξεων της επιστήµης και της τεχνολογίας 
(τηλεϊατρική, τηλε-εκπαίδευση) για να διαθέτουν πρόσβαση σε κοινωνικές και µορφωτικές 
υπηρεσίες, που είναι αδύνατο να µεταφερθούν µε άλλο τρόπο στα ορεινά χωριά. Παράγουν 
προϊόντα ποιότητας σε κάθε στάδιο, γιατί καταρχήν τα καταναλώνουν οι ίδιοι και κατά 
δεύτερον τα διαθέτουν σε άλλους, που τα αγοράζουν γιατί τα προτιµούν από τα µαζικής 
παραγωγής και ευτελούς ποιότητας προϊόντα (µολυσµένα ή γενετικά τροποποιηµένα 
τρόφιµα, κ.τ.λ.). Φιλοξενούν ανθρώπους που έρχονται µε διάθεση να γνωρίσουν τον τόπο και 
όχι να τον "κατακτήσουν" και να τον εκµεταλλευτούν. Αµείβονται γι΄αυτό µε όσο 
χαµηλότερες τιµές µπορούν να ορίσουν, ώστε να ζουν οι ίδιοι ικανοποιητικά και να 
συνεχίσουν να φιλοξενούν τους επισκέπτες, και όχι µόνο υψηλών εισοδηµάτων τουρίστες. Η 
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προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών µπορεί να γίνει και µέσω του διαδικτύου, 
που µπορεί να εξασφαλίζει τη δυνατότητα µετάδοσης πληροφοριών µε φθηνό και άµεσο 
τρόπο. Οι εθνικοτοπικές οργανώσεις και ενώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, τα µέλη των 
οποίων έχουν εστία τις πόλεις, αναλαµβάνουν να προβάλουν τα προϊόντα της ευρύτερης 
περιοχής τους στις πόλεις, φτιάχνοντας µαζί µε τους ντόπιους συνεταιρισµούς (επίσηµους ή 
ανεπίσηµους) δίκτυα διανοµής. Ένα παράδειγµα είναι ο τρόπος διανοµής των κρητικών 
προϊόντων διατροφής, που οι ξενιτεµένοι Κρήτες πωλούν σε µικρά καταστήµατα σε πολλές 
γειτονιές της Αθήνας.  

Πέρα από την προβολή και διανοµή των προϊόντων, οι απόδηµοι των ορεινών περιοχών 
µπορούν να συµβάλουν στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη της γεννέτειράς τους 
επιστρέφοντας ολικά όταν µπορέσουν ή µερικά στον τόπο τους µέσα από οικογενειακά, 
επιστηµονικά, εκπαιδευτικά ξανανταµώµατα, προσφέροντας τις γνώσεις και τη φαντασία 
τους, παίρνοντας πρωτοβουλίες, προτείνοντας, στηρίζοντας οικονοµικά ή/και συµµετέχοντας 
σε δράσεις που έχουν µελετήσει, συζητήσει µε ειδικούς και οργανώσει µε τις τοπικές ενώσεις 
και συµβούλια (Ρόκος 2000). Θεµέλιο για την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών είναι η πραγµατική αλληλεγγύη, που µπορεί να συνδέσει τις ατοµικές 
σκέψεις και δράσεις σε συλλογικά εγχειρήµατα, που είναι ακόµα δυσκολότερα στη 
συγκεκριµένη πραγµατικότητα των ορεινών περιοχών, αλλά ακόµα πιο ουσιαστικά, 
επείγοντα και απαραίτητα. Τα ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας και ιδιαίτερα των γειτονικών 
πόλεων µπορούν και πρέπει να βοηθούν τις σχετικές προσπάθειες, προσφέροντας τις 
πληροφορίες, τις γνώσεις, τις µεθόδους και την κατάλληλη στο εύθραυστο και ευάλωτο 
περιβάλλον τεχνολογία για την επίλυση των προβληµάτων, διασφαλίζοντας µια άµεση και 
αµφίδροµη σχέση και δηµιουργική αλληλεπίδραση µεταξύ των κατοίκων των ορεινών 
περιοχών και του επιστηµονικού και ερευνητικού τους δυναµικού.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι ευκαιρίες που δίνονται από τα εθνικά και κοινοτικά 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα, µπορούν να αξιοποιηθούν δηµιουργικά µε στόχο την 
αξιοβίωτη και όχι τη βιώσιµη και ονοµαστικά µόνο αειφόρο ανάπτυξη. Όλα τα παραπάνω 
προϋποθέτουν βέβαια την συνειδητή επιλογή των ανθρώπων να ζήσουν ειρηνικά, αρµονικά 
µεταξύ τους και µε το περιβάλλον και δηµιουργικά, σκεπτόµενοι εκ των προτέρων τα 
αποτελέσµατα των πράξεών τους στο περιβάλλον που τους φιλοξενεί. 
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Session 22-27 April 1996, Trento Session 7-11 October 1996, Towards Sustainable Mountain 
Development in Europe. <http://www.mtnforum.org/resources/library/eigcx96a.htm> 

17 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, από το Γ΄ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης θα διατεθούν για την Περιφερειακή Ανάπτυξη 3.189 δις δραχµές. 

  <http://www.ypetho.gr/kps/kps3.htm>  
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Abstract 
With the exception of marginal cases compatible with Greek governments' main development 
policy choices, mountainous areas in Greece have been deprived of systematic interest, 
planning and financing. 

The vast - relative to the size of Greek territory - mountainous areas have been 
experiencing the ageing and tragic reduction of local population, the abandonment and 
degradation of land, the abandonment and destruction of built heritage, the decline of 
traditional occupations, the loss of talents and skills rooted in local cultures and the complete 
absence of State policy, which has continuously focused on initiatives of one-dimensional and 
mostly urban economic development. The exception to this rule has been the development of 
ski centers, through patterns imitating and reproducing the dominant development model and 
promoting the intense, seasonal accumulation of winter tourism.  

In recent years, however, as a consequence of the competition-founded development 
model globally dominant, the “development” potential of mountainous areas is being 
discovered and its “exploitation” is being pursued, in the context of the ideology of 
“sustainable development”. 

In this paper, a critical analysis of current efforts for the development of mountainous 
areas at national, European and global level is attempted from the perspective of integrated 
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and worth-living development, which requires, first of all, the systematic survey, study and 
reliable recording, mapping and monitoring of the specific characteristics of mountains' 
physical and socioeconomic reality (and the resulting unavoidable issues). 

 
 


