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Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στα χρόνια της " κρίσης". 
Η δεκαεφτάχρονη συµβολή του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 

 
∆. Ρόκος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. 
 
 

Περίληψη 
Όσοι από µας, από διαφορετικές οπτικές και επιστηµονικές πειθαρχίες, συµµεριζόµαστε εδώ και 
πολλά χρόνια το όραµα και το δρόµο για µια Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, για µια 
Ανάπτυξη δηλαδή που θα είναι σε πλανητικό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο 
"ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλα τεχνική/τεχνολογική 
και θα τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον άνθρωπο, όπως αυτός εντάσσεται 
ειρηνικά και δηµιουργικά στο φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, ως αναπόσπαστο µέρος 
του και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης, ‘επενδυτής’ ή εκµεταλλευτής του" (Ρόκος 2003, 2004, 
2005, 2007), δεν αιφνιδιαστήκαµε απ’ αυτό που οι νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλφιλελεύθεροι 
πολιτικοί του συρµού, τα διαπλεκόµενα µ’ αυτούς µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα και τα 
θυγατρικά τους µέσα µαζικής χειραγώγησης, αφού από το 1992 θεσµοποίησαν πλανητικά και 
θεοποίησαν το ιδεολόγηµα της φερόµενης ως "βιώσιµης" ή "αειφόρου", (στην πραγµατικότητα 
sustainable/διατηρήσιµης για τους έχοντες και κατέχοντες µόνο), ανάπτυξης (Ρόκος 2005) και τη 
συνακόλουθη ασυδοσία των αγορών, διαπίστωσαν µε έκπληξη και ονόµασαν "βαθιά οικονοµική 
κρίση" τις νοµοτελειακές συνέπειες της αναπτυξιακής φούσκας του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος και την αξιοποιούν κατά το δοκούν, για να διατηρήσουν και να αυξήσουν την 
κερδοφόρα, αλλά απόλυτα απαξιωµένη ηθικά, πολιτικά, και πολιτισµικά, εξουσία τους. 

Υλική βάση τους: το τροµοκρατούµενο και αιχµάλωτο κοµµατικά ακροατήριό τους, οι 
αποχαυνωµένοι θεατές και καταναλωτές της εικονιστικής τους πραγµατικότητας, οι εξαρτηµένοι 
ψηφοφόροι τους και οι παντός καιρού και πάντα µε το αζηµίωτο "προοδευτικοί" διανοούµενοι. 
Αυτοί, ποτέ δεν µπαίνουν στον κόπο να διερευνήσουν τις αιτίες, τη φύση και το χαρακτήρα 
αυτής της "κρίσης", αλλά είναι έτοιµοι να "τεκµηριώσουν" µε την επιστηµονική τους ανεπάρκεια 
–κατάλληλα όµως ωραιοποιηµένη από τους χορηγούς τους– τον αναπόδραστο, κατ’ αυτούς, 
µονόδροµο εξόδου απ’ αυτήν, µ’ άλλα λόγια την εξοντωτική για τους άνεργους, τους πραγµατικά 
και σκληρά εργαζόµενους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά και για κάθε τίµιο 
φορολογούµενο δηµοσιονοµική πειθαρχία.  

Παράλληλα, µε προκλητική βεβαιότητα ισχυρίζονται ότι η διατήρηση –και πάλι– στο 
απυρόβλητο των "φίλων", αλλά και των πάσης φύσεως κρατικοδίαιτων κερδοσκόπων φορο- και 
εισφορο-φυγάδων "επενδυτών" και των ιδιοκτητών και καρπωτών offshore ακινήτων και 
εταιρειών, «γιατί αυτοί "δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας"» (όταν διασφαλίζουν τα απαραίτητα 
κίνητρα και τις δέουσες φορολογικές απαλλαγές), αποτελεί υποχρεωτικό σηµείο διάβασης για 
την εξυγίανση της οικονοµίας, που αυτοί σκόπιµα ή από ηλιθιότητα αρρώστησαν. 

Είναι όµως η "κρίση" οικονοµική; δηµοσιονοµική; χρηµατοπιστωτική; εθνική; ευρωπαϊκή; 
διεθνής; ή όλα αυτά µαζί; 

Φταίνε άραγε οι άνεργοι, οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για τα υπέρογκα 
χρέη και ελλείµµατα των κρατών; 

Και οι τράπεζες και τα χρηµατιστήρια και οι φούσκες τους και οι κυβερνήσεις και οι 
αντιπολιτεύσεις και οι υπερεθνικοί οργανισµοί τους, που σπεύδουν µε νεοφιλελεύθερα και/ή 
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σοσιαλφιλελεύθερα επιχειρήµατα να τις διασώσουν, στο όνοµα του κυρίαρχου ιδεολογήµατος 
της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης (Ρόκος 2003, 2005), είναι άµοιρες ευθυνών; 

Και µπορεί η πράσινη οικονοµία και ο πράσινος καπιταλισµός για τους νεοφιλελεύθερους, 
ή η οµοούσιά τους "πράσινη" ανάπτυξη για τους σοσιαλφιλελεύθερους και τους συνοδοιπόρους 
τους, να αποτελέσουν µια αξιόπιστη διέξοδο, κρατώντας απ΄ την "βιώσιµη" την θεοποίηση της 
ανταγωνιστικότητας των ανεξέλεγκτων και ασύδοτων χρηµατοπιστωτικών κυρίως αγορών, την 
κουλτούρα της εκ γενετής επιχειρηµατικότητας των πολιτών για ν’ αποτελέσουν κάποτε 
αποδοτικούς "πωλητές", ανοίγοντας στην καινοτοµία νέους δρόµους, "που θα βάλουν επιτέλους 
ισχυρά στο παιγνίδι την νέα γενιά των σωτήριων πράσινων παικτών της τεχνολογίας" και τις 
εξοντωτικές, ιδιαίτερα για τους νέους, ευέλικτες µορφές εργασίας, που διασφαλίζουν την 
"ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονοµίας"; 

Η ανάπτυξη όµως, εγγενώς θετική και δηµιουργική έννοια, στη θεωρία και την πράξη, δεν 
είναι και δεν µπορεί να είναι µόνο "ανάπτυξη της οικονοµίας" ή µονοδιάστατη "οικονοµική 
ανάπτυξη", ή ακόµη χειρότερα "οικονοµική αύξηση" ή "οικονοµική µεγέθυνση", ως θεµελιακή 
προϋπόθεση για πρόοδο και ευηµερία, όπως µηρυκάζουν οι σοµόν σελίδες των κυριακάτικων 
φύλλων και τα ΜΜΕ, αλλά και υποστηρίζει αλαζονικά η βαθιά νυχτωµένη πλειοψηφία των 
οικονοµολόγων/λογιστών, η οποία στραγγίζει τους ανθρώπους, τη ζωή και τη φύση, στο όραµα 
της µεγιστοποίησης της πίτας (κερδοφορίας) πρώτα, για να γευθεί η κοινωνία, σε µια άλλη ζωή, 
τους καρπούς της µ’ ένα µεγαλύτερο απ’ το µηδέν κοµµάτι της. 

Γιατί η ανάπτυξη έχει αντικειµενικά και πολιτική και πολιτισµική και κοινωνική και 
τεχνική/τεχνολογική και περιβαλλοντική, αλλά και πραγµατικά οικονοµική διάσταση µε την 
αληθινή της έννοια: "του συνόλου δηλαδή των θεσµικών και νοµικών ρυθµίσεων και των 
δράσεων, στάσεων και συµπεριφορών, οι οποίες µε βάση τους κανόνες της οικονοµικής ηθικής 
στην παραγωγή και κατανάλωση υλικών αγαθών και την ικανοποίηση των υλικών αναγκών, 
επιδιώκουν την ευηµερία µιας κοινωνίας". 

Έτσι, η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, µ’ άλλα λόγια η Ανάπτυξη που αξίζει να τη 
ζεις, ολοκληρώνει τις οικονοµικές µε τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις πολιτισµικές και τις 
κατάλληλες κάθε φορά, για κάθε τόπο, τεχνικές/τεχνολογικές δράσεις της, αναγνωρίζοντας και 
σεβόµενη τις θεµελιακές ουσιώδεις σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους και τις 
ειρηνικές, θετικές, δηµιουργικές και ηθικές συνέργιές τους για µια ανθρώπινη ζωή, σ’ ένα 
ανθρώπινο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, σ’ ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο. 
Και είναι ιδιαίτερα, η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη ως όραµα και στόχος, αντικειµενικά 
ο αναµφισβήτητος µονόδροµος για τη ζωή, αλλά και για το ξαναζωντάνεµα των ορεινών 
περιοχών γιατί: 
• σ’ αυτές, αντικειµενικά, δεν έχουν την οποιαδήποτε θεωρητική και πρακτική υπόσταση 

έννοιες και δράσεις της δήθεν "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης του συρµού όπως η 
ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία και οι ευέλικτες µορφές εργασίας, 
λόγω των συγκεκριµένων, εξαιρετικά οξυµένων σήµερα, συνθηκών της φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας (µεγάλο και ραγδαία εναλασσόµενο 
ανάγλυφο, "νάνος", κατακερµατισµένη και διεσπαρµένη γεωργική ιδιοκτησία, δυσπρόσιτο, 
έλλειψη τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, φυσικοί κίνδυνοι και καταστροφές, 
εγκατάλειψη, γήρανση πληθυσµού, ραγδαίες και συχνά καταστροφικές κλιµατικές αλλαγές 
και συνακόλουθες δυσµενείς επιπτώσεις, µεγάλα κόστη παραγωγής, οικονοµική ασφυξία, 
ισοπεδωτικά οµογενοποιηµένες για όλες τις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πολιτικές, µέτρα και δράσεις µε αγοραία κριτήρια, αναγκαστική ανεργία, έλλειψη 
γυναικών σε πολλά ορεινά χωριά, επιβιώνουσες αναχρονιστικές κοινωνικές στάσεις και 
συµπεριφορές, κ.λπ.) 
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• ενώ αντίθετα, οι ορεινές περιοχές αντέχουν, επιβιώνουν στο χρόνο και τις κάθε µορφής 
αντιξοότητες και µπορούν ν΄ αποτελέσουν διαρθρωτικής σηµασίας δοµικά στοιχεία για την 
Ολοκληρωµένη τους Ανάπτυξη: η άσβεστη αγάπη για τον τόπο τους των λίγων 
εναποµεινάντων κατοίκων τους και των αποδήµων τους της Ελλάδας και της διασποράς, 
παραδοσιακές ευτυχίες όπως η κοινοτική αλληλεγγύη, η ευρηµατική και τεχνολογικά 
πρωτοπόρα αξιοποίηση των παραδοσιακών υλικών, προϊόντων, πολιτισµικών αγαθών και 
ανθρώπινων δεξιοτήτων, η παραγωγή µικρής κλίµακας εξαιρετικής ποιότητας τοπικών 
προϊόντων, το παρθένο ανεκτίµητο αισθητικό, φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους, οι 
παραδοσιακοί οικισµοί τους, τα ανεπηρέαστα, ακόµη, από τους ισοπεδωµένους και 
οµογενοποιηµένους πολιτισµούς της νέας τάξης ήθη και έθιµά τους, οι εκκλησίες και τα 
µοναστήρια τους µε τους πολύτιµους θησαυρούς τους αγιογραφίας και ξυλογλυπτικής, η 
ανθρώπινη κλίµακα στα µεγέθη, τις καταστάσεις και τις ποιότητές τους, η φιλόξενη 
διάθεση των κατοίκων τους και το ήθος, γενικότερα, η ελευθερία και οι ανοιχτοί ορίζοντες 
των βουνών που δεν πουλιούνται και δεν αγοράζονται. 

 
Συνεπώς, τα χρόνια της "κρίσης", το "ήθος" των βουνών και της Αξιοβίωτης 

Ολοκληρωµένης τους Ανάπτυξης, µπορούν να αποτελέσουν το τελευταίο καταφύγιο της ζωής 
που αξίζει να ζήσουµε, όλοι όσοι καταγόµαστε απ’ αυτά, καταφεύγουµε σ΄ αυτά για ν΄ 
ανασάνουµε, ή παλεύουµε στο δηµόσιο, τον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τοµέα, όπως και στο 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. (http://www.ntua.gr/MIRC/) τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια, καθώς και 
στο ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" 
(http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html) τα τελευταία δεκατρία χρόνια, να 
ετοιµάσουµε εθελοντικά, όσο µπορούµε καλύτερα, τις προϋποθέσεις, αλλά και τα κατάλληλα και 
ολιστικά "µορφωµένα" στελέχη, τα οποία θα αφιερωθούν µε ήθος, ακαδηµαϊκή επάρκεια και 
αποτελεσµατικότητα στην έρευνα, τη µελέτη και την αντιµετώπιση των πολυδιάστατων 
προβληµάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος και των ορεινών περιοχών. 

Στους παραπάνω δικτυακούς τόπους, καθώς και στον δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου 
Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. (http://www.survey.ntua.gr/main/labs/rsens/), οι ενδιαφερόµενοι 
συνάδελφοι µπορούν να βρουν πολλά σχετικά κείµενα, αλλά και συγκεκριµένες αναφορές, 
αναλυτικές πληροφορίες και εκτεταµένη βιβλιογραφία, χρήσιµα, όχι µόνο για την έρευνα στο 
πεδίο της ειδικότητάς τους, αλλά και για τη δηµιουργική συµµετοχή τους σε διεπιστηµονικές 
συζητήσεις, προσπάθειες, έρευνες, σχεδιασµούς, µελέτες και έργα Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 
του τόπου µας. 
 
Βιβλιογραφία 
∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και 

Ανάπτυξη" http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html  
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και 

ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισµών 
http://www.ntua.gr/MIRC/ 

Παρουσίαση της αποστολής, του έργου και των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
http://www.ntua.gr/MIRC/mekde/mekde.pps  

Ρόκος, ∆., “Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Προβλήµατα, ∆υνατότητες και 
Περιορισµοί”, στο 4ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο 
Μετσόβου, 23-26 Σεπτεµβρίου 2004, Επιστηµονική Επιµέλεια Καθ. ∆. Ρόκος, Εκδοτικός 
Οίκος Α.Α Λιβάνη, Αθήνα, σελ. 93-140, 2007. 
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Ρόκος, ∆., “Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη για Ένα Ειρηνικό και Καλύτερο Κόσµο”, 
Συλλογικός Τόµος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. ∆ιαλεκτικές Σχέσεις και ∆ιεπιστηµονικές 
Προσεγγίσεις", (Εισαγωγή - Επιµέλεια ∆. Ρόκος), Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2005. 

Ρόκος, ∆., “Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη”, Πρακτικά 
3ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – ∆ήµος Μετσόβου, 7-10 
Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστηµονική Επιµέλεια Καθ. ∆. 
Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα σελ. 79-140, 2004. 

Ρόκος, ∆., “Από τη "Βιώσιµη" ή "Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη”  
(κείµενα 1963-2003), Εκδ. Οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, σελ. 551, 2003. 
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∆.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών": 
∆υο χρόνια καινοτόµου δράσης στο µέτωπο των προβληµάτων 

 
∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Συντονιστής της 2ης κατεύθυνσης σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ. 

του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 
 
 
Περίληψη 
Η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη ορεινότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το 70% εδάφους 
της να είναι ορεινό και το 66,3% των δήµων και κοινοτήτων της να χαρακτηρίζονται ως ορεινοί 
και ηµιορεινοί. Η ορεινή Ελλάδα, καρδιά και καταφύγιο του ελληνισµού τους τελευταίους πέντε 
αιώνες, υπέστη τέσσερα δραµατικά πλήγµατα στο τελευταίο µισό του εικοστού αιώνα. Αρχικά ο 
Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, που θέατρό του ήταν τα βουνά της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα 
της Ηπείρου, στη συνέχεια ο Εµφύλιος και µετά τα δύο συνεχόµενα «τσουνάµι» της 
µετανάστευσης, το 60, και της αστυφιλίας, το 70, στράγγιξαν τη ζωή από τις ορεινές περιοχές, 
έκαναν την ορεινή Ελλάδα παρία των οικονοµικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών εξελίξεων. 

Αυτό επισώρευσε πολλά και βαθειά προβλήµατα, είχε όµως και µια θετική συνέπεια. 
Κράτησε την ορεινή Ελλάδα σχετικά µακριά από µια µονοδιάστατη ανάπτυξη, η οποία 
«φτηναίνει» όλες τις αξίες και καταστρέφει αλόγιστα και ασυλλόγιστα το περιβάλλον, 
υποτάσσοντάς τα στην υπέρτατη αρχή της κερδοφορίας,. Έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος 
µπουχτισµένος από την πολλαπλώς ρυπαρή ζωή των πόλεων στρέφει τη µατιά του ξανά στα 
βουνά, αναζητώντας την οµορφιά της ανέγγιχτης φύσης, τις καθαρότερες και αυθεντικότερες 
σχέσεις των ορεινών κοινωνιών. Επιστρέφει όµως µε σεβασµό στην πολύτιµη φυσική και 
κοινωνική κληρονοµιά των βουνών ή ως κακότροπος καταναλωτής, έτοιµος να σπαταλήσει, να 
λερώσει, να καταστρέψει την οµορφιά αυτή; Και οι ορεινοί πληθυσµοί θα διεκδικήσουν µια 
ισόρροπη και πλήρη ανάπτυξη µε κέντρο τις ανθρώπινες ανάγκες ή θα υποταχτούν στο δέλεαρ 
µιας «ανάπτυξης», η οποία γρήγορα θα εξαντλήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των ορεινών 
περιοχών, σπρώχνοντας τες βαθύτερα στο περιθώριο.  

Αντανάκλαση της εγκατάλειψης της ορεινής Ελλάδας είναι η µέχρι πρότινος παντελής 
απουσία συστηµατικής εκπαίδευσης σε ζητήµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον και τις 
κοινωνίες των ορεινών περιοχών. Σε αντίθεση µε άλλες ορεινές χώρες του κόσµου, όπως για 
παράδειγµα η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελβετία, ο Καναδάς, το Νεπάλ, κλπ, όπου έχουν αναπτυχθεί 
προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών για τις ορεινές περιοχές, στην Ελλάδα 
εµφανίζονται µόνο κάποιες σποραδικές και ασύνδετες προσπάθειες µελέτης προβληµάτων των 
ορεινών περιοχών.  

Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανέλαβε την ιστορική πρωτοβουλία 
δηµιουργίας του ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». 

 
Το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα εµφανίζει τα ακόλουθα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: 
 
- Η εκπαίδευση στήνεται µε άξονα τα πραγµατικά προβλήµατα των ορεινών κοινωνιών, 
όπως αυτά διοχετεύονται από ένα δίκτυο επαφών µε τους ορεινούς δήµους και κοινότητες 
της Ελλάδας. Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και στους καθηγητές- εκπαιδευτές τους, 
καλλιεργείται η φιλοδοξία να αποδείξουν τις ικανότητές τους, το επιστηµονικό «µπόι» τους, 
συγκρινόµενοι µε τα γιγαντιαία πραγµατικά προβλήµατα, όχι τις «επιστηµονικές 
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σπαζοκεφαλιές». Για το σκοπό αυτό ανατίθεται πλήθος εργασιών που εστιάζουν σε ειδικά 
προβλήµατα των ορεινών περιοχών, ενώ αξιοποιείται στο µέγιστο βαθµό το γεγονός ότι το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα πραγµατοποιείται στην καρδιά της ορεινής Ελλάδας, στο 
Μέτσοβο, έναν τόπο εξαιρετικά πλούσιο σε φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον.  

- Πολυθεµατικός χαρακτήρας-Ολιστική προσέγγιση. Τα προβλήµατα των ορεινών 
περιοχών είναι περίπλοκα ως προς τη φύση τους και απαιτούν τη συνέργεια πολλών και 
διαφορετικών ειδικοτήτων. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται ένα κοινό θεωρητικό υπόβαθρο 
για το χαρακτήρα των ορεινών περιοχών µε έντονο το στοιχείο της ολιστικής προσέγγισης, 
το οποίο προετοιµάζει το έδαφος για την αρµονική συναρµογή των διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Ο στόχος αυτός δεν είναι απλός και η επίτευξή του απαιτεί συστηµατική 
δουλειά. Ανάµεσα στα άλλα, πρέπει να αναπτυχθεί µια κοινή γλώσσα µεταξύ των 
συµµετεχόντων, η οποία θα αντιµετωπίζει τη «Βαβέλ» της υπερεξειδίκευσης. 

- Συστηµατική διάχυση των αποτελεσµάτων. Κύριος στόχος του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος είναι τα αποτελέσµατά του να φτάνουν όσο το δυνατόν συντοµότερα στους 
φυσικούς τους παραλήπτες, τις τοπικές κοινωνίες. ∆εν πρέπει να µένουν φυλακισµένα και 
ξεχασµένα σε κάποια backup αρχεία. Για το λόγο αυτό µε σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια, 
θεµατικές εκδηλώσεις , άµεσα, τα γεννήµατα του µεταπτυχιακού προγράµµατος περνούν στις 
τοπικές κοινωνίες, γίνονται εµβόλια µετασχηµατισµού τους. 

- Έντονα βιωµατικός χαρακτήρας. Ο στόχος δεν είναι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές να µάθουν 
για τις ορεινές περιοχές, αλλά να ζήσουν τις ορεινές περιοχές. Να µη φιλοξενηθούν από τους 
Μετσοβίτες, αλλά να ενσωµατωθούν σε ένα βαθµό στην τοπική κοινωνία. Να νοιώσουν την 
αγριάδα της χειµωνιάτικης ερηµιάς των ορεινών χωριών, τη ζεστασιά του καφενείου, να 
ακούσουν θρύλους και ιστορίες. Για το σκοπό αυτό οι επισκέψεις είναι οργανικά στοιχεία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι χρήσιµο διάλειµµα. Επίσης, συστηµατική είναι η επαφή µε 
ξεχωριστούς ανθρώπους των βουνών (ορειβάτες, λογοτέχνες, καινοτόµους επιχειρηµατίες 
κλπ) , των οποίων οι εµπειρίες είναι πολύτιµες.  

- ∆ιεθνιστική διάσταση. Παρά το γεγονός ότι βασικό αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η 
ορεινή Ελλάδα, το συγκεκριµένο εγχείρηµα αποτελεί κοµµάτι µιας διεθνούς προσπάθειας για 
ενίσχυση των ορεινών περιοχών που ενώνει µε ένα αόρατο νήµα την Πίνδο µε τα Ιµαλάϊα, το 
Κιλιµάντζαρο και τις Άνδεις. 
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Συγκρότηση Βάσης ∆εδοµένων για τους τοπικούς πολιτισµούς των ορεινών 
περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους µε το 

ορεινό φυσικό περιβάλλον 
 

Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, MSc "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" του Ε.Μ.Π  
Α. ∆ολόγλου, Βιολόγος, MSc Environmental Pollution Science 

Α. ∆οντά, Τεχνικός συνεργάτης  
Σ. Γιαννακοπούλου, Υπ. ∆ρ. Μηχ., Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" 

του Ε.Μ.Π. 
Ε. Γαλανού, ∆ρ. Ε.Μ.Π., Φυσικός, Γεωλόγος, MSc Περιφερειακή Ανάπτυξη  

∆. Ρόκος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η συγκρότηση, διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου και Βάσης 
∆εδοµένων σχετικά µε τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και την προστασία και ανάπτυξη του 
ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών πολιτισµών τους στο πλαίσιο των αρχών και αξιών της 
Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη Βάση δεδοµένων, αποτελεί µια 
βιβλιογραφική και διαδικτυακή ερευνητική προσπάθεια γνωριµίας µε τη φυσική και 
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα, µε τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά, τις παραδόσεις, τις 
δεξιότητες και τεχνικές, το τοπικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του κάθε ορεινού δήµου 
(σε επίπεδο ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος) και τις εύθραυστες σχέσεις 
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασής τους, τόσο µε τις δράσεις του ανθρώπου όσο και µε τα 
προβλήµατα και τις ανάγκες της ζωής στις ορεινές περιοχές. Η Βάση περιλαµβάνει για κάθε 
ορεινό ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 25 πεδία, σε ορισµένα από τα οποία (π.χ. «παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική», «υπέδαφος», «προστατευόµενες περιοχές/µνηµεία της φύσης») έχει γίνει 
εκτενέστερη παρουσίαση µε τη µορφή κειµένων, φωτογραφικού υλικού, χαρτών, ψηφιακών 
µοντέλων εδάφους και εκτεταµένων βιβλιογραφικών αναφορών. Παράλληλα, στα πεδία 
«αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και τοπικού πολιτισµού» και «προβλήµατα/ανάγκες» έγινε 
προσπάθεια να αποτυπωθούν τα στοιχεία µε αντικειµενικό τρόπο και µε γνώµονα ότι στη 
διαµόρφωση και υλοποίηση προτάσεων για ένα σοβαρό, αξιόπιστο επιστηµονικά, υπεύθυνο και 
συµµετοχικό σχέδιο Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των ευάλωτων ορεινών 
οικοσυστηµάτων/περιοχών θα πρέπει να συνυπολογίζεται εξίσου και το αίσθηµα της 
αυτοσυντήρησης των κατοίκων των ορεινών περιοχών, το οποίο σε συνδυασµό µε τις δύσκολες 
συνθήκες που µόνο οι ίδιοι βιώνουν, τους ωθεί στην επιλογή πρακτικών και µεθόδων συµβατών 
µε τις δυνατότητες και τους περιορισµούς του τόπου τους και µε απόλυτο σεβασµό στη φύση 
που τους συντηρεί και τους στηρίζει. 

Η Βάση αυτή είναι χρήσιµη, τόσο σε ερευνητές, σπουδαστές, φοιτητές, µαθητές και 
παιδαγωγούς, ως µια αφετηρία για περαιτέρω έρευνα, µελέτη, επέκταση και εµβάθυνση των 
επιµέρους στοιχείων, όσο και σε ΟΤΑ, σε τοπικούς φορείς και πρωτοβουλίες των κατοίκων αλλά 
και των αποδήµων, σε πολιτιστικούς συλλόγους κ.α., ώστε µε θεµέλιο τη συνολική εικόνα της 
κατάστασης όλων των ορεινών ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, να µπορούν να συµβάλουν µε τις 
ιδέες, τις προτάσεις, τις δράσεις και πράξεις τους στην προσπάθεια για Αξιοβίωτη 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ευαίσθητων ορεινών περιοχών. Αποτελεί δε, µια δυναµική, 
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διεπιστηµονική, ερευνητική διαδικασία, η οποία θα συµπληρώνεται σταδιακά, περιλαµβάνοντας 
όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας ενώ παράλληλα θα ενηµερώνεται συνεχώς. Στο πλαίσιο 
αυτό προβλέπεται η ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
(http://www.ntua.gr/MIRC/) ώστε να δίνεται η δυνατότητα σχολίων, παρατηρήσεων και 
συµπληρώσεων, προκειµένου να βελτιώνεται και να γίνεται πιο χρηστική στους αποδέκτες της. 
Ήδη, πιλοτικά, έχει αναρτηθεί η Βάση για τις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Κριτική Ανάλυση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
για τις Ορεινές Περιοχές 

 
Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. 

∆. Ρόκος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.), Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Οι ορεινές περιοχές στην Ελλάδα, την ορεινότερη µαζί µε την Αυστρία χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.), πεδία τεράστιου φυσικού, βιολογικού / γενετικού και πολιτισµικού πλούτου, 
αντιµετωπίζουν στην µεγάλη πλειοψηφία τους σειρά προβληµάτων τα οποία εστιάζονται κυρίως 
στην εγκατάλειψη, την αποµόνωση και την γήρανση του πληθυσµού τους.  

Μία αξιόπιστη Ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα στοχεύει στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την 
αντιµετώπιση των ιδιαίτερα πολύπλοκων, πολυδιάστατων και αλληλένδετων προβληµάτων 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης των περιοχών αυτών. 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται αναλυτική κριτική προσέγγιση των Ευρωπαϊκών 
στρατηγικών, πολιτικών και µέτρων για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Από την ανάλυση 
προκύπτει ότι οι κύριες κατευθύνσεις για την ανάπτυξή τους, σύµφωνα µε την Ε.Ε., είναι η 
γεωργία και δευτερευόντως ο τουρισµός. Τα µέτρα κρίνονται ως γενικευµένα, µερικά, τοµεακά, 
αποσπασµατικά, αποφασισµένα «εκ των άνω» και όχι µε ουσιαστική συµµετοχή των τοπικών 
κοινοτήτων, χωρίς προσαρµογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας κάθε περιοχής και πλήρως ενταγµένα στις αξίες και τους στόχους της 
«βιώσιµης ανάπτυξης», δηλαδή την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία 
και την ευέλικτη εργασία, όπως αυτά υποθάλπουν ή και εξασφαλίζουν την ασυδοσία των 
αγορών. Τεκµηριώνεται ότι η εφαρµογή των πολιτικών αυτών, παρά τα όποια επιµέρους 
ενδεχοµένως θετικά στοιχεία τους για τις πεδινές περιοχές βιοµηχανικών χωρών, όχι µόνο δεν 
µπορεί να συµβάλει στο ξαναζωντάνεµα των ορεινών περιοχών γενικά και ιδιαίτερα όσων 
βρίσκονται σε εξόχως ορεινές χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά µπορεί ακόµα και να επιδεινώσει τα 
υπάρχοντα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα και να αλλοιώσει ακόµα περισσότερο το ήδη 
ευαίσθητο και ευάλωτο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους. 

Έτσι, στις ορεινές περιοχές επιβάλλεται µια ριζικά διαφορετική προσέγγιση, βασισµένη 
στις αρχές, τις αξίες, τις µεθόδους, τις τεχνικές και τις διαδικασίες της Αξιοβίωτης 
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, δηλαδή της ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, τεχνικής / 
τεχνολογικής, πολιτικής και πολιτισµικής ανάπτυξης, η οποία θα τελείται σε διαλεκτική αρµονία 
και µε σεβασµό στον άνθρωπο, όπως αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δηµιουργικά στο φυσικό και 
πολιτισµικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών, ως αναπόσπαστο µέρος τους και όχι ως 
κυρίαρχος ιδιοκτήτης, "επενδυτής", ή εκµεταλλευτής τους. 



 15 

Οικολογικοί κώδικες και οικολογικές πρακτικές  
στις παραδοσιακές ελληνικές κοινωνίες 

 
Ερ. Καψωµένος, Οµότιµος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της λογοτεχνίας, 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
 

Περίληψη 
Πολυετείς έρευνες του γράφοντος πάνω στο λαϊκό πολιτισµό της ελληνικής υπαίθρου, ιδιαίτερα 
στα µνηµεία του λόγου, έχουν δείξει ότι η καινοφανής για τις δυτικές αστικές κοινωνίες 
“οικολογική συµπεριφορά” αποτελεί δοµικό συστατικό της παραδοσιακής λαϊκής κουλτούρας 
στις αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες. Η διαπίστωση δεν είναι χωρίς σηµασία. Αυτό που στις 
δυτικές κοινωνίες υπήρξε αναγκαστική και οδυνηρή συνέπεια µιας στρεβλής ανάπτυξης, η οποία 
οδήγησε στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, για τις παραδοσιακές κοινωνίες είναι 
απόσταγµα µακράς εµπειρίας και σοφίας, που αποκρυσταλώθηκε σε πολλαπλές οµόλογες 
εκδοχές ενός πολιτισµικού προτύπου βασισµένου στη σχέση ισορροπίας του πολιτισµού µε τη 
φύση. Η αυταπόδεικτη σηµασία αυτού του προτύπου καθορίζει τις επιλογές της παρούσας 
έρευνας. Συνεχίζοντας τις έρευνές µας σ' αυτό το πεδίο, επιχειρούµε να καταγράψοµε και να 
αναλύσοµε εκφράσεις της εθιµικής ζωής και µνηµεία του λόγου των ορεινών παραδοσιακών 
κοινοτήτων που διέπονται απ' αυτό το πνεύµα ισορροπίας. Στόχος µας είναι να ανασυνθέσοµε 
τους παραδοσιακούς κώδικες συµπεριφοράς που παραπέµπουν σε µια “οικολογική συνείδηση”. 
Και να δείξοµε ότι η συνείδηση αυτή αποτελεί, πολύ πριν από την εφεύρεση του όρου, 
αυτονόητη πρακτική και διακριτικό γνώρισµα των παραδοσιακών πολιτισµών της Μεσογειακής 
λεκάνης, που τους ταξινοµεί σε διαφορετική πολιτισµική οικογένεια από το δυτικό αστικό 
µοντέλο της βιοµηχανικής και τεχνολογικής εποχής. Και αντιπροσωπεύει ένα εµπράγµατο και 
συνεπώς αξιόπιστο εναλλακτικό πρότυπο, που θα µπορούσε, στην παρούσα κρίσιµη ιστορική 
συγκυρία, όπου ένα αδιέξοδο µοντέλο αξιώνει να επιβληθεί ως παγκόσµιο, να τροφοδοτήσει µια 
γόνιµη διαλεκτική. 
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Καινοτοµικές Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  
στην περιοχή των Τζουµέρκων 

 
Α. Οικονόµου, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π., Msc 

∆. ∆αµίγος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και αποκωδικοποίηση της εµπειρίας από 
επιτυχηµένα παραδείγµατα επιχειρηµατικής δράσης στον ορεινό χώρο των Τζουµέρκων. Με 
βάση τη µελέτη της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της περιοχής των 
Τζουµέρκων και την επισκόπηση της καινοτοµίας στην επιχειρηµατική δράση επιλέχθηκαν δέκα 
επιχειρήσεις, οι οποίες εµφανίζουν στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση µε τις συνήθεις 
οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής.  

Ως βασικό εργαλείο έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο 
ερωτηµατολόγιο, προκειµένου να αποτυπωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Το ερωτηµατολόγιο 
συµπληρώθηκε µε προσωπικές συνεντεύξεις µε τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η ποιοτική 
και ποσοτική διερεύνηση των αποτελεσµάτων από τις συνεντεύξεις, σε συνδυασµό µε το σύνολο 
των διαθέσιµων στοιχείων, οδηγεί σε ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε το ρόλο 
της καινοτοµίας στην επιτυχή επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ορεινή περιοχή των 
Τζουµέρκων. Η όλη µεθοδολογία µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για αντίστοιχες 
έρευνες και σε άλλες περιοχές της ορεινής Ελλάδας. 
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Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Ορεινές Περιοχές 
 

Ν. Κατσουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ∆Ε «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., 
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. 

∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών  
 

 
Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία, µε πεδίο εφαρµογής την περιοχή του Μετσόβου, επιχειρείται η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις 
ορεινές περιοχές, µε στόχο την κάλυψη τοπικών ενεργειακών αναγκών. 

Αρχικά σκιαγραφείται το «ενεργειακό προφίλ» των ορεινών περιοχών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές από ζήτηση υψηλών ποσοτήτων θερµικής ενέργειας και 
αιχµές ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου σε περιόδους έντονης τουριστικής κίνησης. Γίνεται επίσης 
µία εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ενεργειακή κατανάλωση. 

Επιχειρείται, στη συνέχεια, ο προσδιορισµός του ανανεώσιµου ενεργειακού δυναµικού, το 
οποίο συνίσταται από το αιολικό δυναµικό, το δυναµικό βιοµάζας, το δυναµικό ηλιακής 
ακτινοβολίας και το δυναµικό υδατοπτώσεων. 

Με βάση το ανανεώσιµο ενεργειακό δυναµικό και τις ενεργειακές ανάγκες, εξετάζεται 
κατά πόσο είναι δυνατή η κάλυψη των ηλεκτρικών και θερµικών φορτίων µε την αξιοποίηση των 
τοπικά διαθέσιµων ΑΠΕ και διατυπώνονται τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του 
υφιστάµενου, καθώς και του εναλλακτικού, βασισµένου στις ΑΠΕ, τρόπου κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών. 

Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει για την περιοχή µελέτης είναι ότι τα τοπικά 
ενεργειακά διαθέσιµα µπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές της ανάγκες. 
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Ο εθνικός στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ για το 2020  
και η συµβολή της Ηπείρου 

 
Μ. Παπαδόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ 

∆ιαχειριστή Ενιαίου Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
∆. Παπαχρήστου, ∆ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Ειδ. Επιστήµονας της ΡΑΕ 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση των µέχρι σήµερα αλλαγών στο θεσµικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Παρουσιάζονται οι νέοι 
δεσµευτικοί στόχοι της Ελλάδας γα το έτος 2020 στον τοµέα της ενέργειεας και οι βασικότερες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις του νέου νόµου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ που µόλις ψηφίστηκε (Μάιος 
2010). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδο που έχει µέχρι σήµερα επιτευχθεί στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ στη χώρα µας και ειδικότερα στην Ήπειρο. Γίνεται σύγκριση σε σχέση µε την 
κατάσταση κατά το έτος 2004. Τέλος γίνονται ορισµένες εκτιµήσεις για τις δυνατότητες και τις 
προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ήπειρο καθώς και των προϋποθέσεων υπό 
τις οποίες αυτή µπορεί να συµβεί, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις δεσµεύσεις και στόχους της Ελλάδας 
για το έτος 2020 και τη συµβολή της Ηπείρου. 
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Μεθοδολογία Εντοπισµού και Αξιολόγησης Περιοχών για Ολοκληρωµένες 
Παρεµβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης 

 
 

Κ. Βαλεριάνου, Α. Μανωλοπούλου, Π. Μουκούλης, Κύρια Ερευνητική Οµάδα, 
Ν. Κατσουλάκος, Μ. Μπακαούκας, Ε. Τιβικέλη, Ε. Τριάντου, Ειδικοί Συνεργάτες, 

Μ. Μάρκου, Σύµβουλος Έργου, 
Ι. Σαγιάς, Κύριος Ερευνητής, 

Ελ. Παναγιωτάτου, Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
 

 
Περίληψη 
Το ερευνητικό έργο Μεθοδολογία Εντοπισµού και Αξιολόγησης Περιοχών για Ολοκληρωµένες 
Παρεµβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης, υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Σχεδιαστικής 
Μεθοδολογίας και Ρύθµισης του Χώρου, Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο της συνεργασίας µε το Μετσόβιο Κέντρο 
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.. Χρηµατοδοτήθηκε από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου. Στόχος του έργου η διάρθρωση καινοτόµου 
µεθοδολογίας εντοπισµού και αξιολόγησης περιοχών για ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αγροτικής 
αναγέννησης. 

Με βάση την ερευνητική και χαρτογραφική υποδοµή και µε "κύτταρο" το ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα το έργο συναρθρώνει µεθοδολογική προσέγγιση η οποία συναρτά τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες του αγροτικού τοµέα µε πολυλειτουργικές περιοχές και οικιστικά πλέγµατα. Η 
ενιαία αυτή θεώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου οδηγεί στη διάρθρωση ∆υναµικών ∆ικτύων 
βάσει των οποίων σχεδιάζονται µέτρα και δράσεις. Η χαρτογράφηση των δεδοµένων για την 
ανάλυση των χωρικών προτύπων στην Περιφέρεια και η ειδικά σχεδιασµένη για το έργο 
"γεωβάση" συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. 

Ιδιαίτερη σηµασία αποδόθηκε στην έρευνα πεδίου µε διακίνηση ειδικά σχεδιασµένων 
ερωτηµατολογίων για τους ∆ήµους και Κοινότητες, στις συνεντεύξεις και τα ερωτηµατολόγια 
προς τους σχετικούς µε το αντικείµενο Φορείς. 
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Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην 

Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη 
 

Χρ. Κορωναίος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. 
∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) του ΕΜΠ  

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 
 
 
Περίληψη 
Η οικονοµία η κοινωνία και το περιβάλλον αποτελούν τους τρείς πυλώνες της ολοκληρωµένης 
ανάπτυξης. Η λήψη αποφάσεων στο επίπεδο του κεντρικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη και 
στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολύ σπάνια ή και καθόλου λαµβάνει υπόψην θέµατα 
που αφορούν την Ολοκληρωµέµη ανάπτυξη. Οι περισσότερες των αποφάσεων είναι βασισµένες 
σε παράγοντες που καµµιά σχέση δεν έχουν µε τις βασικές αρχές που διέπουν την ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη. Το µήνυµα που αυτή η εργασία θέλει να µεταφέρει είναι ότι µε βασικό εργαλείο την 
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) µπορούν να αναπτυχθούν δείκτες βάση των οποίων µπορεί να 
γίνει αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης (ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), της 
οικονοµικής αποδοτικότητας (κόστος κύκλου ζωής), µε την προυπόθεση ότι αυτοί οι δείκτες 
είναι πολύ συγκεκριµένοι, χρήσιµοι και αρκετοί για να συµπεριλάβουν τα ποιό ζωτικά θέµατα. 
Ένα πλαίσιο εργασίας σχετικό µε τα θέµατα ανάπτυξης είναι πολύ σπουδαίο για την ανάπτυξη 
τέτοιων δεικτών. Στόχος της εργασίας είναι να περιγράψει το πώς η Ανάλυση Κύκλου Ζωής 
µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη δεικτών ολοκληρωµένης ανάπτυξης και να χρησιµοποιηθεί 
για να εκτιµηθεί το κατά πόσο συγκεκριµένες δράσεις συµβάλουν στην ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη.  

Η εφαρµογή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής είναι ένα σύνολο συστηµατικών διεργασιών µε 
σκοπό την συλλογή και εξέταση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ενεργειακών ισοζυγίων 
και ισοζυγίων µάζας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε αυτά και 
προσδιορίζονται απευθείας µέσω της λειτουργίας προϊόντων ή συστηµάτων κατά την διάρκεια 
του κύκλου ζωής. 
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Παραδείγµατα Εφαρµογής των Μεθόδων  
Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (C.V.M.) και 

Ανάλυσης Κόστους Ταξιδίου (T.C.M.) 
 

∆. ∆αµίγος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Σπ. Ζώη, ∆ασολόγος Α.Π.Θ. 

 
 

Περίληψη 
Αφορµή για την παρούσα εισήγηση αποτέλεσε η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το 
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στα πλαίσια του προπτυχιακού µαθήµατος «Περιβαλλοντική Οικονοµία: 
Εφαρµογές σε Ζητήµατα Ορεινών Περιοχών» τον ∆εκέµβριο του 2008. Αντικείµενο της έρευνας 
αποτέλεσε η διερεύνηση της συµβολής της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην τουριστική 
ανάπτυξη του οικισµού του Μετσόβου. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτιµηθεί η αξία της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού, υπό το πρίσµα και τις αναλυτικές τεχνικές του 
κλάδου της περιβαλλοντικής οικονοµίας. 

Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της οικονοµίας προς την επίτευξη µιας 
αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει σηµαντικός. 
Ειδικά την τελευταία δεκαετία, υπάρχει µια αυξανόµενη προσπάθεια να χρησιµοποιούνται 
χρηµατικές αξίες σε διάφορα επίπεδα λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων (π.χ. για πολιτικές, 
νοµοθεσίες ή έργα). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εντεινόµενη χρήση των µεθόδων 
περιβαλλοντικής αποτίµησης οι οποίες επιδιώκουν την εκτίµηση της οικονοµικής αξίας της 
µεταβολής στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν άµεσες και έµµεσες µέθοδοι οι σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι: η 
Μέθοδος Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method – CVM), και 
η Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method – TCM). 

Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης συγκεντρώθηκαν 9 τον αριθµό παραδείγµατα που 
πραγµατοποιήθηκαν ανά τον κόσµο, σε διάφορες χρονικές περιόδους και στα οποία είχαν 
εφαρµοστεί οι παραπάνω δύο µέθοδοι. Όσον αφορά εφαρµογές της Μεθόδου Υποθετικής ή 
Εξαρτηµένης Αξιολόγησης, συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία 4 παραδείγµατα: «Η 
Αποτίµηση της αξίας της καταστροφής που προκάλεσε η πετρελαιοκηλίδα του ¨Exxon Valdez¨», 
«H Αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», «Η Αποτίµηση της αξίας αναψυχής του οροπεδίου ¨Campogrosso¨ 
στις Ιταλικές Άλπεις», «Η Αποτίµηση της αξίας αποκατάστασης παραδοσιακού Αραβικού 
Πύργου στην Ισπανία». Όσον αφορά τη µέθοδο Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού εξετάστηκαν από 
τη βιβλιογραφία 5 παραδείγµατα: «Η Αποτίµηση της αξίας αναψυχής του Φαραγγιού της 
Κόλασης (Hell Canyon)», «Εκτίµηση οικονοµικών οφελών των βελτιώσεων της ποιότητας του 
νερού στους επισκέπτες των παραλίων στην περιοχή κόλπου ¨Chesapeake¨», «∆ιαµόρφωση τιµής 
εισιτηρίου επίσκεψης της προστατευόµενης περιοχής ¨Annapurna¨ στο Νεπάλ», «Η Αποτίµηση 
της αξίας του παραδοσιακού χωριού ¨Urueña¨ στην Ισπανία» και «Η Αποτίµηση της 
ψυχαγωγικής αξίας της αναρρίχησης στην Σκωτία».  
Ως γενικό συµπέρασµα της εργασίας θα λέγαµε ότι, γίνεται αντιληπτή η αξία εφαρµογής των 
παραπάνω µεθόδων περιβαλλοντικής οικονοµίας, µέσω των αποτελεσµάτων της έρευνας, τα 
οποία είναι ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν την σηµαντική οικονοµική αξία των διαφόρων 
περιβαλλοντικών και µη αγαθών που παρουσιάζονται στις παραπάνω 9 περιπτώσεις. 
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∆ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της 
 Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου. 

∆υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων ∆όµησης 
 

Χ. Καλογήρου, ΜSc Πολιτικός Μηχανικός EMΠ 
Α. Σαγιά, Καθηγήτρια ΕΜΠ 

 
 
Περίληψη 
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση των βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθώς και των δυνατοτήτων προσαρµογής σύγχρονων τρόπων 
δόµησης. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή η επιτακτική ανάγκη του 
βιοκλιµατικού - ενεργειακού σχεδιασµού των κτιρίων και της δηµιουργίας ενός δοµηµένου 
περιβάλλοντος συµβατού µε το φυσικό. Η εφαρµογή αυτής της στρατηγικής έχει ως στόχο την 
εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και την εξύψωση του βιοτικού επιπέδου. Η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική αποτελεί ένα τέτοιο πρότυπο περιβαλλοντικής-βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και 
δύναται να δώσει καλά παραδείγµατα εφαρµογής στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Επιπλέον, η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διαστάσεις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονοµικές και πρέπει 
να διατηρηθεί. Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες σε ένα τέτοιο εγχείρηµα, δεδοµένου ότι η 
αρχιτεκτονική εξελίσσεται και τα κτίρια καλούνται να ικανοποιήσουν νέες ανάγκες και 
απαιτήσεις συνθηκών άνεσης. 

Συνεπώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραδοσιακοί οικισµοί, οι οποίοι 
προστατεύονται και διέπονται από περιοριστικούς όρους δόµησης προκείµενου να διατηρηθεί ο 
αρχιτεκτονικός τους χαρακτήρας, αλλά παράλληλα καλούνται να ανταποκριθούν στο σύγχρονο 
τρόπο ζωής. 

Ως οικισµός µελέτης περίπτωσης επιλέχθηκε το Μέτσοβο, ο οποίος εµφανίζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον γιατί έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόµενος και ισχύουν ειδικοί και περιοριστικοί 
όροι δόµησης. Επιπλέον, είναι ένας ορεινός οικισµός, µε ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και έχει 
κλίµα το οποίο χαρακτηρίζεται από δριµείς χειµώνες και σχετικά ζεστά καλοκαίρια. Παράλληλα, 
παρουσιάζει ιδιαίτερη τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να υπάρχουν έντονες 
πιέσεις σε ότι αφορά τη διαχείριση του χώρου και του κτιριακού αποθέµατος, ενώ διατηρεί σε 
µεγάλο βαθµό την παραδοσιακή του φυσιογνωµία. Ωστόσο, εµφανίζονται στοιχεία αλλοίωσης 
και οι κάτοικοι αναζητούν νέες πρακτικές δόµησης προκείµενου οι κατοικίες τους να 
εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης µε χαµηλό λειτουργικό κόστος. 

Στόχος της εργασίας είναι η αναγνώριση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας του οικισµού 
(παλιάς και σύγχρονης), ο εντοπισµός των βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής, η αποτύπωση των σύγχρονων οικοδοµικών τάσεων, η διερεύνηση των 
δυνατοτήτων προσαρµογής των βιοκλιµατικών συστηµάτων και αρχών στη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική του οικισµού και η διατύπωση προτάσεων. 

Για το σκοπό αυτό, η απαραίτητη πληροφορία αντλείται τόσο από διαθέσιµες έρευνες-
µελέτες, όσο και από δευτερογενή στοιχεία όπως νοµοθεσία και βιβλιογραφία. Επίσης, 
χρησιµοποιείται λογισµικό εργαλείο για τον υπολογισµό της θερµικής συµπεριφοράς των 
παραδοσιακών δοµικών στοιχείων καθώς και των επεµβάσεων που µπορούν να γίνουν σε 
διατηρητέα κτίρια για την ενεργειακή τους αναβάθµιση. 
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Εν κατακλείδι, ως συµπέρασµα προκύπτει ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Μετσόβου 
υπακούει στις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, αφού επιλεγόταν η συµπαγής, αµυντική 
δοµή µε µεγάλη θερµική µάζα και µικρά παράθυρα για την ελαχιστοποίηση των θερµικών 
απωλειών το χειµώνα, ενώ η βλάστηση και τα τρεχούµενα νερά από τις βρύσες στις γειτονιές 
δρόσιζαν το καλοκαίρι. Επιπλέον, η συσχέτιση της βιοκλιµατικής και παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυκριτηριακής (οικολογικά, οικονοµικά, 
κοινωνικά κριτήρια) µεθοδολογίας για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό κτιρίων, ο οποίος θα 
συµβάλλει στην τοπική ανάπτυξη. Άλλωστε, παγκοσµίως, υπάρχει η τάση από τους σύγχρονους 
αρχιτέκτονες και µηχανικούς να διερευνήσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική προκειµένου η 
γνώση αυτή να αξιοποιηθεί στις σύγχρονες κατασκευές.  

Ωστόσο σε ότι αφορά τη σηµερινή κατάσταση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας του 
οικισµού, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση των όρων δόµησης του Μετσόβου καθώς και η 
εντατικότερη προστασία των παλαιών παραδοσιακών διατηρητέων κτιρίων. 

Τέλος, η διαφύλαξη του φυσικού και του πολιτισµικού περιβάλλοντος είναι δράσεις 
παράλληλες µε απώτερο στόχο την ευηµερία και την ανάπτυξη. 
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Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Προστασία του 
Περιβάλλοντος των Οικισµών της Βόρειας Πίνδου 

 
Λ. Τάτσης, ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Μελετητής 
MSc "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Η εργασία αυτή επιχειρεί να αποτελέσει ένα συνοπτικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης και 
περιβαλλοντικού σχεδιασµού της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Πίνδου, προτείνοντας 
συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις. Σηµειώνεται ότι µεγάλο τµήµα της εισήγησης αποτέλεσε στο 
παρελθόν αντικείµενο προς επεξεργασία του «Σχεδίου ∆ιαχείρισης Προστατευόµενης Περιοχής 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», στο οποίο συµµετείχε ο υπογράφων ως ειδικός συνεργάτης 
της µελετητικής οµάδας. 
Ειδικότερα, η εργασία απαρτίζεται από τρία στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους τµήµατα, τα οποία 
έχουν ως ακολούθως: 

• Το 1ο τµήµα αποτελεί ουσιαστικά το εισαγωγικό µέρος, το οποίο περιγράφει τη σχέση 
της χωροταξίας µε τον ορεινό χώρο, τη µεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην εργασία, 
την οριοθέτηση της περιοχής µελέτης, καθώς και τους στόχους της εργασίας, 
κυριότερος εκ των οποίων είναι η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση των οικιστικών 
ενοτήτων της Βόρειας Πίνδου. 

•  Στο 2ο τµήµα αναλύονται συνοπτικά τα στοιχεία που συγκροτούν τον φυσικό και 
κοινωνικοοικονοµικό χώρο της περιοχής µελέτης. Παράλληλα, γίνεται η αξιολόγηση 
των αντικειµενικών δυνατοτήτων και περιορισµών της Βόρειας Πίνδου, θέτοντας ως 
κριτήρια τη γεωγραφική της θέση, τη φυσικότητά της, τον βαθµό διατάραξής της, 
καθώς και την κοινωνικοοικονοµική αξία της ευρύτερης περιοχής.  

• Τέλος, το 3ο τµήµα, που είναι και το σηµαντικότερο της εργασίας αναλύει επτά 
προτάσεις χωρικού σχεδιασµού της Βόρειας Πίνδου, οι οποίες τιτλοφορούνται ως εξής: 

1. ∆ηµιουργία Μητρώου Ανθρωπογενών Πιέσεων. 
2. Καταγραφή και Αποκατάσταση Λατοµικών Χώρων. 
3. Χαρτογράφηση Περιοχών Προτεραιότητας και Προστασία τους Από Αλλαγή 
Χρήσης. 
4. Εκπόνηση Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97. 
5. Μελέτη Οδικής Προσβασιµότητας µε την Εγνατία Οδό και το Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο. 
6. Προώθηση Προγραµµάτων Ορεινού - Περιπατητικού Τουρισµού, Με Επίκεντρο τη 
Βιοποικιλότητα. 
7. Ανάδειξη Πολιτισµικών Μνηµείων. 

Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι η µεσοπρόθεσµη εφαρµογή των ανωτέρω δράσεων, 
θα δώσει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισµού του µοντέλου ανάπτυξης της Βόρειας Πίνδου, 
θέτοντας ως βασικούς του πυλώνες της προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ευηµερία 
των κατοίκων και την ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη. 
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Σχεδιασµός και Άσκηση Τουριστικής Πολιτικής 
 σε Επιλεγµένους Ορεινούς Νοµούς της Ελλάδας  

(Ιωαννίνων, Ευρυτανίας και Καστοριάς) 
 

Α. Βλάµη, ∆ιδάκτωρ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,  
Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Πάτρας  

Γ. Τσάµος, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Τουρισµού, Πανεπιστήµιο Πατρών 
Γ. Α. Ζαχαράτος, Καθηγητής Τουριστικής Οικονοµικής και ∆ιοίκησης,  

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
 

Περίληψη  
Οι Ορεινοί όγκοι καταλαµβάνουν περίπου το ένα πέµπτο του συνόλου της γήινης επιφάνειας και 
καθίστανται σταδιακά σε σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς σε διεθνές επίπεδο. Η 
σταδιακή διαµόρφωση τουριστικών κινήτρων και παραγόντων ανάπτυξης των ορεινών όγκων, 
συντέλεσε στην κινητοποίηση και εν συνεχεία στον εκδηµοκρατισµό του ορεινού τουρισµού. Σε 
αυτά τα πλαίσια, πολλές αναπτυγµένες χώρες έχουν χαράξει και ασκήσει µια διακριτή κρατική 
παρέµβαση µε στόχο την τουριστική ανάπτυξη των ορεινών τους περιοχών, βασισµένη στις 
αρχές της βιωσιµότητας. 
Ιστορικά, δύο κεντρικά θεσµικά υποκείµενα έχουν εµφανιστεί ως φορείς άσκησης 

αποκλειστικής εξουσίας και διαχειριστικού ελέγχου πάνω σε τµήµατα του γεωγραφικού χώρου 
και των µηχανισµών παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνίας: η ιδιωτική επιχείρηση και το 
κράτος. Τα δυο αυτά υποκείµενα παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση των στόχων και την επιλογή 
των µέσων που απαιτούνται για τη προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων κατά τη διαδικασία 
σχηµατισµού του ποσοτικά και ποιοτικά αναγκαίου τουριστικού κεφαλαίου, ικανού να 
διασφαλίζει την ετήσια παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης στον χώρο. Ο 
κρατικός σχεδιασµός, ουσιαστικά, παρεµβαίνει αντισταθµιστικά και εξισορροπητικά, 
παρέχοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την οµαλή πορεία 
σχηµατισµού του αναγκαίου τουριστικού κεφαλαίου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Τα αναπτυξιακά κίνητρα, ειδικά, λειτουργούν, προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των 
περιοχών µιας χώρας-υποδοχής, επιχειρώντας να επηρεάσουν τον τόπο εγκατάστασης και να 
στρέψουν τις ιδιωτικές επενδύσεις προς τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές.  
Η εν λόγω ερευνητική εργασία µελετά την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής αυτής σε 

επιλεγµένες ορεινές περιοχές (νοµοί Ιωαννίνων, Ευρυτανίας και Καστοριάς), µε βάση την 
τυπολογία του ορεινού χώρου που χρησιµοποιεί το UNEP - World Conservation Monitoring 
Center. Για λόγους προσέγγισης και ερµηνείας αυτής της σύνθετης κρατικής παρέµβασης 
συσχετίζονται και ερµηνεύονται µεταβλητές όπως ζώνες κινήτρων, ενισχυόµενες ξενοδοχειακές 
ιδιωτικές επενδύσεις, δυναµικότητες ξενοδοχίας, κλπ.. Από την διερεύνηση των τριών εξ 
ολοκλήρου ορεινών νοµών στην Ελλάδα, στη βάση επιλεγµένων χαρακτηριστικών της 
ασκηθείσας τουριστικής πολιτικής και της εξελικτικής χωρικής διάρθρωσης της ξενοδοχίας, 
γίνεται σαφές ότι υπάρχει κενό πολιτικής σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη του ελληνικού 
ορεινού χώρου και διαχρονικά αυτή ενσωµατώθηκε στη γενικότερη πολιτική περιφερειοποίησης 
του ελληνικού τουρισµού. 
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Νέες Τεχνολογίες και Ορεινές Περιοχές 
 

Κ. Μπίσας, Βιοµηχανικός Σχεδιαστής, Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
Περίληψη 
Η εργασία ‘neuromantic’ εκπονήθηκε στο ερευνητικό κέντρο Distance Lab µε έδρα τα Highlands 
της Σκωτίας το 2008-2009 µε σκοπό να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής µπορούν να εφαρµοστούν στις ορεινές περιοχές και να καταστήσουν αυτές, τα 
προϊόντα και τους παραγωγούς τους πιο προσβάσιµους στο κοινό και τον επισκέπτη της 
περιοχής. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία 10 χρόνια και οι 
δυνατότητες συνδεσιµότητας και on-line παρουσίας δηµιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων 
καινοτόµων εφαρµογών και επιχειρηµατικών µοντέλων, συµβάλλοντας έτσι στην αποκέντρωση. 

Σε έκθεση προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο [The Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament on “Employment in Rural Areas: closing the jobs gap” 
(21.12.2006)] αναφέρεται πως το 93% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αγροτικές 
περιοχές και σε αυτές κατοικεί το 58% του πληθυσµού. Τα δηµογραφικά στοιχεία δηλώνουν 
τάσεις 

1. αστικοποίησης 
2. αποκέντρωσης προς προσβάσιµες ηµι-αγροτικές περιοχές. 
Ο πληθυσµός που παραµένει στις αγροτικές περιοχές είναι κυρίως άνδρες µεγαλύτερης 

ηλικίας. Τα ποσοστά ανεργίας ανέρχονται στο 7,9% για τους άνδρες και 10.6% για τις γυναίκες. 
Οι νέοι ενδιαφέρονται λιγότερο για τις αγροτικές ασχολίες ενώ οι καταρτισµένοι επαγγελµατίες 
είναι λιγότεροι σε σχέση µε τις αστικές περιοχές. 

Η εργασία χρησιµοποιεί το βιοµηχανικό σχέδιο (industrial design) και τις µεθόδους του ώς 
δηµιουργικό εργαλείο που µέσω της σύλληψης νέων εφικτών σεναρίων, της κατασκευής 
λειτουργικών πρωτοτύπων και της λήψης πληροφοριών από τον χρήστη οδηγείται στην 
ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών. 

Τα διαδραστικά πρωτότυπα και οι εφαρµογές που αναπτύχθηκαν για τους λόγους της 
παρούσας εργασίας σκοπεύουν στην ανάδειξη: 
• του τοπικού περιβάλλοντος µέσα από τα µάτια ενός αντικειµενικού παρατηρητή – 

µιας αγελάδας των Highlands (cow-cam.tv) 
• του µόχθο παραγωγής βιολογικών προϊόντων ενός µικρού παραγωγού (speaking 

vegetables) 
• του σηµείου προέλευσης των τοπικών συστατικών ενός γεύµατος σε εστιατόριο 

(the dining table) 
• της ευρύτερης περιοχής ώς προορισµού µε χρήση διαδραστικής χαρτογράφησης 

µικρών επιχειρήσεων (localsoundscapes.net) 
Οι αποκρίσεις των χρηστών στις εφαρµογές αυτές έδειξαν πως βοηθούν στην εµβάθυνση 

του επισκέπτη στην ζωή των ορεινών περιοχών, στην εκτίµηση της εργασίας και της ποιότητας 
των προϊόντων των ντόπιων κατοίκων και του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται καθώς και 
στην προώθηση δικτύου παραγωγών µιας γεωγραφικής περιοχής ως αναπόσπαστο κοµµάτι 
αυτής. Στο µέλλον, η ανάπτυξη εφαρµογών που προσφέρουν εµπλουτισµένη εµπειρία µιας 
περιοχής αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας στον τοµέα 
του ποιοτικού τουρισµού. 
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Η Συµβολή του Κτηµατολογίου στη ∆ιαχείριση του ∆ασικού Χώρου 
 

Ε. ∆ηµοπούλου, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 
Α. Λαµπρόπουλος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. 

Π. Ζεντέλης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Γνωστική Περιοχή Κτηµατολογίου, Τοµέας Τοπογραφίας,  
Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Ο δασικός χώρος, παρά τη συνταγµατική του προστασία από το 1975, έχει αυξηµένες ανάγκες 
ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης. Μέχρι σήµερα, οι ανάγκες αυτές δεν 
ικανοποιούνται, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται προβλήµατα καταπατήσεων της δηµόσιας 
δασικής γης, απρογραµµάτιστης κι ανεξέλεγκτης οικιστικής εξάπλωσης και απώλειας του 
χαρακτήρα του δασικού περιβάλλοντος ως ενιαίου βασικού οικοσυστήµατος. Παράλληλα, η 
έλλειψη δασικών χαρτών, που να οριοθετούν σαφώς τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, δίνει τη 
δυνατότητα εσφαλµένης ή και υπερβολικής ερµηνείας των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, 
µε σοβαρές κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη χώρα.  

Στην εργασία αυτή, γίνεται αναφορά στα προβλήµατα του δασικού χώρου και εξετάζονται 
κατά περίπτωση συγκεκριµένα µέτρα, άµεσα συναρτώµενα µε το πρόγραµµα δράσης του υπό 
σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου (Ε.Κ.). Ειδικότερα εξετάζεται η διαδικασία οριοθέτησης του 
δασικού χώρου, σε συνδυασµό µε το συντασσόµενο Ε.Κ. και ο ρόλος των δασικών υπηρεσιών 
στο καθεστώς του δασικού χώρου. Είναι φανερό ότι, η διασαφήνιση του ορισµού του δασικού 
χώρου µε την ταυτόχρονη χρήση των απαραίτητων υποβάθρων, πρέπει να οδηγήσει στην 
αντικειµενοποίηση των ορίων του, δεδοµένου ότι, η άµεση σύνταξη και οριστικοποίηση των 
δασικών χαρτών της χώρας είναι απαραίτητη κι επείγουσα για την προστασία, τη µη περαιτέρω 
συρρίκνωση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του δασικού χώρου. Τα επιµέρους προβλήµατα 
στην προοπτική αυτή αφορούν: 

• Στο πρόβληµα του ισχύοντος «τεκµηρίου υπέρ του ∆ηµοσίου», το οποίο έχει ως 
συνέπεια διαφορετική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, και το οποίο επιτείνεται 
από τη µη οριοθέτηση του δασικού χώρου. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι 
διαδικασίες αναγνώρισης των δικαιούχων, προκειµένης της σύνταξης του Ε.Κ., οι 
οποίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τη χρήση γης. 

• Στην ανάγκη της προστασίας της χρήσης του δασικού χώρου, η οποία δηµιουργείται 
από την πολλαπλότητα των θεσµοθετηµένων εξαιρέσεων από τη µη αλλαγή χρήσης 
του δασικού χώρου και τον κατ’ επιλογήν αποχαρακτηρισµό δασικών εκτάσεων. Με 
τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µία δυναµική αύξησης δασικών εκτάσεων, που 
αποκτούν δυνατότητα οικοδοµικής εκµετάλλευσης. 

 
Παράλληλα µε τη διαδικασία οριοθέτησης του δασικού χώρου, η µελέτη αντιµετωπίζει τα 

θέµατα προστασίας του δασικού πλούτου από πυρκαγιές µε προληπτικές µελέτες, έργα και 
µέτρα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε σχετικά γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, όπως 
αυτό που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο µε αφορµή τις πυρκαγιές της Πεντέλης, και 
διατυπώνονται συµπερασµατικά, θέσεις και προτάσεις, µε στόχο τη βελτίωση της υφιστάµενης 
διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης του δασικού χώρου. 
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∆ιερεύνηση του Προφίλ των Επισκεπτών του Μετσόβου και η Άποψή τους για 
τον Παραδοσιακό του Χαρακτήρα 

 
∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Ε. Μπουτέτσιου, ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Msc 
Α. Οικονόµου, Μηχανικός Μεταλλείων– Μεταλλουργός, Msc 

Χ. Παπαδάκη, Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Msc 
 
 
Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες ανακαλύπτουν εκ νέου τα βουνά. Αναζητούν σ' αυτά την επαφή 
µε την οµορφιά της φύσης, τη χαλάρωση από τους νευρωτικούς ρυθµούς της πόλης και την 
οµορφιά των παραδοσιακών οικισµών.  

Για τις περισσότερες περιοχές της ορεινής Ελλάδας, ο ορεινός τουρισµός αποτελεί 
σηµαντική αναπτυξιακή προοπτική συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση του εισοδήµατος και τη 
γενικότερη βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσµού.  

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των 
επισκεπτών του Μετσόβου και οι απόψεις τους σχετικά µε την παραδοσιακή φυσιογνωµία του 
οικισµού. 

Βάση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προέρχεται 
από κοντινές περιοχές, έχει επισκεφτεί το Μέτσοβο περισσότερες από τρεις φορές και θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως “τουρίστες της µιας µέρας”, καθώς ένας στους δύο το 
επισκέπτονται αυθηµερόν. Όσον αφορά στα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά, το 70% των 
επισκεπτών είναι µέχρι 40 ετών, το 40% έχουν εισόδηµα πάνω από 30.000 € και 2 στους 3 είναι 
απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των επισκεπτών περί παραδοσιακής 
φυσιογνωµίας του οικισµού, καθώς στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι το Μέτσοβο παρουσιάζει 
ελάχιστα στοιχεία αλλοίωσης. Ακόµη ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του πρέπει να 
διατηρηθεί καθώς αποτελεί στοιχείο πολιτιστικής κληρονοµιάς, ενώ θα πρότειναν το Μέτσοβο 
για επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς. 
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Αποτίµηση της Αξίας του Μετσόβου ως Τουριστικού Προορισµού µε Χρήση 
της Μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού 

 
Μ. Μέγα, Πολιτικός Μηχανικός, Μ.∆.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»,  

Μ.∆.Ε. «Υδραυλική Μηχανική» 
Σ. Μπαλαµπέκος, ∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ∆.Π.Μ.Σ. του 

Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 
Ν. Κατσουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ.∆.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Υποψήφιος 

∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. 
 
 

Περίληψη 
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίµηση της αξίας του Μετσόβου ως τουριστικού 
προορισµού, µε τη µέθοδο Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method - TCM). Η 
συγκεκριµένη µεθοδολογία αποτελεί κλασικό εργαλείο της Περιβαλλοντικής Οικονοµίας και 
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1947. Στηρίζεται στην κεντρική υπόθεση ότι το συνολικό 
κόστος επίσκεψης σε ένα τόπο ενδιαφέροντος είναι ένα µέτρο της ψυχαγωγικής του αξίας. 

Η εφαρµογή της µεθόδου TCM βασίστηκε σε προσωπικές συνεντεύξεις επισκεπτών του 
Μετσόβου, µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων. Μέσω της µεθόδου, 
υπολογίστηκαν τα χρηµατικά ποσά που δαπανούν οι επισκέπτες, προκειµένου να φθάσουν και να 
παραµείνουν στο Μέτσοβο. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν στην περιοχή προέλευσης 
των τουριστών, στο µέσον µε το οποίο ταξίδεψαν, στη χρονική διάρκεια του ταξιδιού τους και 
στο χρόνο παραµονής τους στο Μέτσοβο.  

Οι υπολογισµοί οδηγούν στο βασικό συµπέρασµα ότι η οικονοµική αξία του Μετσόβου ως 
τουριστικού προορισµού ξεπερνά τα 28.000.000 € ανά έτος. Το µέγεθος αυτό αποτελεί το 
«κατώφλι» της συνολικής του αξίας, αφού η αποτίµηση βασίζεται αποκλειστικά σε κόστη που 
δαπανώνται από τους επισκέπτες και συνεπώς αντανακλά κυρίως την αξία χρήσης του Μετσόβου 
ως τουριστικού προορισµού. 

Συµπερασµατικά, η εφαρµογή της µεθόδου Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού στην περίπτωση 
του Μετσόβου, για την αποτίµηση της αξίας του ως τουριστικού προορισµού, αποτελεί ένα 
καινοτοµικό εργαλείο στη µελέτη της τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Μπορεί να 
συνεισφέρει στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιοχής, αφού αποτιµά σε χρηµατικές µονάδες το 
τουριστικό προϊόν που προσφέρει στο Μέτσοβο, διευκολύνοντας έτσι τους τοπικούς φορείς στις 
περαιτέρω εκτιµήσεις και αποφάσεις τους. 
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Εκτίµηση της Προθυµίας Πληρωµής των Κατοίκων του Μετσόβου για τη 
∆ιατήρηση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Οικισµού 

 
Κ. Τολίδης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc, Υπ. ∆ρ. ΑΠΘ 

Σ. Γιαννακοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Msc, Υπ. ∆ρ. ΕΜΠ 
∆. ∆αµίγος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ  

 
 

Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από έρευνα πεδίου που διεξήχθη στα 
νοικοκυριά του Μετσόβου, ενός από τους σηµαντικότερους ορεινούς οικισµούς της χώρας. 
Βασικός στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί ο διακριτός ρόλος της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του οικισµού, ως πολιτισµικού αγαθού, στο υφιστάµενο µοντέλο ανάπτυξης της 
περιοχής. Ειδικότερο στόχο αποτέλεσε η εκτίµηση της οικονοµικής αξίας της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του οικισµού, υπό το πρίσµα του θεωρητικού υπόβαθρου και των αναλυτικών 
τεχνικών του επιστηµονικού κλάδου της περιβαλλοντικής οικονοµίας. 

Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η Μέθοδος της Υποθετικής ή Εξαρτηµένης 
Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method - CVM). Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην 
κατασκευή µιας υποθετικής αγοράς, µέσω της οποίας επιδιώκεται να υπολογιστεί η διάθεση του 
ερωτώµενου να πληρώσει ή να αποζηµιωθεί (Willingness To Pay – WTP or Willingness To 
Accept – WTA) για τις µεταβολές στην παρεχόµενη ποιότητα ή/και ποσότητα µη εµπορεύσιµων 
αγαθών και υπηρεσιών µε χρήση κατάλληλα δοµηµένων ερωτηµατολογίων.  

Πιο συγκεκριµένα, η οικονοµική αποτίµηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
υπολογίστηκε βάσει της προθυµίας των νοικοκυριών του Μετσόβου να καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, µια εθελοντική εισφορά σε ένα φορέα, οποίος θα έχει ως αντικείµενο τη διατήρηση της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, 
συγκεντρώθηκαν µε προσωπική συνέντευξη 263 ερωτηµατολόγια από το σύνολο του οικισµού 
σε διάστηµα 2 µηνών (Ιούνιος – Ιούλιος 2009).  

Αν και η έρευνα εστιάζει στην εκτίµηση της προθυµίας πληρωµής των κατοίκων του 
οικισµού για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να 
εκφράσουν και γενικότερες απόψεις σε θέµατα που άπτονται της φυσιογνωµίας του οικισµού, 
όπως ο βαθµός και τα στοιχεία αλλοίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα του Μετσόβου, η 
αποτελεσµατικότητα του θεσµικού πλαισίου προστασίας του οικισµού, τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από τους περιοριστικούς όρους δόµησης, κ.ά. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αποδεικνύεται ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ενέχει 
µια σηµαντική οικονοµική αξία, η οποία αποτυπώνεται στην εθελοντική πληρωµή των 
νοικοκυριών. Επιπλέον, αναδεικνύεται ο ρόλος και η βαρύτητα δηµογραφικών και άλλων 
παραµέτρων στη διαµόρφωση της προθυµίας πληρωµής, µέσα από τη χρήση γραµµικών και 
λογιστικών µοντέλων παλινδρόµησης. Τέλος, προκύπτουν ορισµένα πολύ ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα, όσον αφορά γενικότερα στο χαρακτήρα και τη σηµασία της διατήρησης της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.  
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Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: ¨Πράσινος Τουρισµός¨. 
Προοπτικές Σχεδιασµού Ολοκληρωµένης Εθνικής Πολιτικής:  

Το παράδειγµα του Μετσόβου 
 

Τριανταφύλλου ∆., Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Msc Χωροταξίας, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 

 
Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση διαπραγµατεύεται την ανάπτυξη του τουρισµού στο σύγχρονο διεθνές 
ανταγωνιστικό πλαίσιο, την ανάγκη προσαρµογής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα νέα 
δεδοµένα, το ρόλο των ορεινών περιοχών στην ανάπτυξη του και µελέτης της προοπτικής 
πιλοτικής ανάπτυξης του Μετσόβου ως ¨πράσινος¨ προορισµός. Η εισήγηση διακρίνεται σε 
τέσσερις ενότητες: α) στην εισαγωγική ενότητα όπου αναλύεται η µεθοδολογία, οι στόχοι και η 
οργανωτική δοµή της, β) στην δεύτερη ενότητα, το θεωρητικό τµήµα της ανάλυσης µε την 
βιβλιογραφική ανασκόπηση µιας σειρά ζητηµάτων που αφορούν την βιώσιµη ανάπτυξη του 
τουρισµού, την σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος και παρουσίαση των εννοιών ¨πράσινος¨ 
τουρισµός και του ¨πράσινος¨ προορισµός, γ) στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η µελέτη της 
περίπτωσης του Μετσόβου, η δυνατότητα ανάπτυξης του ως ¨πράσινος¨ προορισµός τέλος, δ) 
στη τέταρτη ενότητα διατυπώνονται τα συµπεράσµατα µε στόχο την ανάπτυξη της χωρικής 
ενότητας ως πόλος πράσινης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς ο παραπάνω τύπος τουρισµού 
αναµένεται να κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στην Ελλάδα.  
  
Λέξεις Κλειδιά:   ανάπτυξη, ορεινές περιοχές, περιβάλλον, πράσινος τουρισµός, Μέτσοβο 
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Η συµβολή της παράδοσης στην Ολοκληρωµένης και Αξιοβίωτη 

Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 
 

Α. Τροµπούκης , διδάσκων ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας 
 
 

Περίληψη  
Στην εργασία αυτή µετά από µια συνοπτική εισαγωγή, στην οποία επισηµαίνεται η αξία αυτών 
των συνεδρίων µε θέµατα συζήτησης όπως αυτό της Ολοκληρωµένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης 
των ορεινών περιοχών, στη συνέχεια ορίζουµε τις έννοιες αυτής της ανάπτυξης καθώς και της 
παράδοσης, προκειµένου να φανούν η αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των 
εννοιών. 

Αφού διευκρινίσουµε ότι η παράδοση δεν είναι συντήρηση, κατόπιν ισχυριζόµαστε ότι 
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα η υλοποίηση της Ολοκληρωµένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης 
όταν, το µοντέλο αυτό είναι συνυφασµένο µε την παράδοση, µέσα από την ανάδειξη και 
προβολή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Πεποίθησή µας είναι ότι · µολονότι στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας παρατηρείται µια 
συνεχής µετανάστευση των ανθρώπων και µια συνεχιζόµενη οικονοµική παρακµή, ωστόσο αυτά 
δεν αποτελούν πειστικό λόγο υστέρησης, διότι η παράδοση των ορεινών περιοχών και οι τοπικές 
γνώσεις µπορούν να οδηγήσουν στη σχεδίαση προϊόντων (βιοκαλλιέργειες) και υπηρεσιών 
(αγροτουρισµός), που είναι δυνατόν να δώσουν οικονοµική ώθηση στις κοινωνίες των ορεινών 
περιοχών. 

Ας το επιχειρήσουµε. 
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Τοποφιλία και Τοποφοβία 
Η σηµασία της επιλογής του τόπου κατασκευής ενός κτιρίου, στην επίτευξη της 
ευδαιµονίας και της ποιότητας της ζωής, µέσα από την µελέτη 30 διαφορετικών 

βιοκλιµατικών κτιρίων και των ιδιοκτητών τους 

 
Κ. Τσίπηρας, Μηχανικός βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, ∆ρ. Χωροταξίας,  

Συνιδρυτής του Σ.ΟΛ.ΑΡ.- Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής  
και της διεθνούς οργάνωσης MOUNTAIN WILDERNESS,  
Συγγραφέας των βιβλίων: «οικολογική αρχιτεκτονική» 

και «ορεινή Ελλάδα», (εκδόσεις Κέδρος) 
 
Περίληψη 
«Οdi et amo: quare id faciam, fortasse requires. Nascio sed fieri sentio et excrucior,…», δηλαδή, 
µε λίγα λόγια, «αγαπώ και µισώ. Γιατί; αναρωτιέστε;…», Γάιος Βαλέριος Κάτουλος. 

Ο χώρος, όπως και η αρχιτεκτονική, µπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους, στην Τοποφιλία 
η στην Τοποφοβία, ανάλογα µε την καταγωγή ,ηλικία ,φύλλο ,επίπεδο µόρφωσης, κλπ., αλλά και 
ανάλογα µε το υψόµετρο, το τοπίο, την περιβάλλουσα φύση, το κλίµα, την θέση του ήλιου, το 
γεωλογικό υπόβαθρο, κ.α. Και από εκεί στην διαµόρφωση µιας φιλο-περιβαλλοντικής 
συνείδησης, και πιθανά στην ανακάλυψη του βαθύτερου οικολογικού εαυτού, η, στην 
δηµιουργία αντι-περιβαλλοντικών µηχανισµών, και στην αποξένωση από την Γή . 

Ο χώρος και η αρχιτεκτονική, στην εισήγηση αυτή εξετάζονται µέσα από την µελέτη 20 
διαφορετικών βιοκλιµατικών κτιρίων, που µελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο των «Κ. & Θ. Στεφ. Τσίπηρα & Συνεργατών», από το 1979 έως το 2009, 
αλλά και µέσα από την ταυτότητα των ιδιοκτητών τους.  

Στα πλαίσια των διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων UTOPIA & TOPOPHILIA, 
εξετάσθηκαν 2000 διαφορετικές περιπτώσεις συσχετισµού χώρου και ιδιοκτητών , σε 40 
διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων οι 10 ,(µε την προσθήκη άλλων νεωτέρων 10), αφορούν την 
παρούσα εισήγηση. 

Όλες σχετίζονται µε κτίρια τα οποία αποδεδειγµένα εξοικονοµούν ενέργεια, σε σχέση µε τα 
συµβατικά και έχουν κατασκευασθεί µε οικολογικά υλικά , και εφαρµογή Α.Π.Ε. 

Άλλα ευρίσκονται στην πεδινή και νησιωτική , και άλλα στην ορεινή Ελλάδα. 
Σε άλλα οι ιδιοκτήτες κατάγονταν από τον τόπο κατασκευής του κτιρίου κατοικίας τους, σε 

άλλα όχι. 
Σε όλες τις περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι ο περιβάλλων χώρος, αποτελείται ουσιαστικά από 

µία δεξαµενή κραδασµών που καθορίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, και ότι η αρχιτεκτονική µπορεί 
να οδηγήσει στην ευδαιµονία ,που αποτελεί και την ανθρώπινη εντελέχεια και στην αρµονία, ή, 
στα αντίθετα τους. 

«Σε ποιόν τόπο, πες µου, (Αντιγόνη),σε πόλη τίνων ανθρώπων ήρθαµε;…» (Σοφοκλέους, 
Οιδίποδας επί Κολωνό) 
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Σχέδιο συµµετοχής των παιδιών στις πρωτοβουλίες Ολοκληρωµένης 
Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Μετσόβου. 

 
Ι. Τσεβρένη, ∆ρ. Ε.Μ.Π., Περιβαλλοντολόγος, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. 
Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. 

του Ε.Μ.Π. 
 
 

Περίληψη 
Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα των ορεινών περιοχών στην Ελλάδα είναι η µαζική 
αποχώρηση του ορεινού πληθυσµού τους, ήδη από τις δεκαετίες του 1950,1960 και 1970. 
Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόµενο αυτό για τους νέους, οι οποίοι φεύγουν από τα χωριά τους, 
θεωρώντας ότι δεν µπορούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν οι συνοµήλικοί τους στα 
αστικά κέντρα. Ευκαιρίες για εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, πολιτιστικές 
δραστηριότητες κ.λπ. Η τάση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει 
ουσιαστική συµµετοχή των νέων στην ανάπτυξη του τόπου τους, καθώς δεν συνυπολογίζονται 
στις εκάστοτε αναπτυξιακές διαδικασίες και οι δικές τους πραγµατικές ιδέες, ανάγκες, 
προτεραιότητες και επιθυµίες.  

Η εργασία αυτή πραγµατεύεται την ανάγκη συµµετοχής των παιδιών στην ανάπτυξη της 
ορεινής|µειονεκτικής περιοχής στην οποία διαµένουν. Τα παιδιά αποτελούν µία κοινωνική οµάδα 
η οποία, ενώ έχει ιδιαίτερη δυναµική και θα πάρει, µελλοντικά, στα χέρια της την ανάπτυξη του 
τόπου της, βρίσκεται στο περιθώριο. ∆εν καλούνται να συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, καθώς θεωρείται ότι στερούνται των ικανοτήτων και της ωριµότητας που 
απαιτείται. Αφενός, η έλλειψη της εµπλοκής των παιδιών στην ανάπτυξη της περιοχής τους 
στερεί από την ίδια την κοινωνία τις πολύτιµες και δηµιουργικές ιδέες τους, αφετέρου, τα ίδια τα 
παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ικανότητες απαραίτητες για τη διαµόρφωση µιας 
ολοκληρωµένης προσωπικότητας αλλά και να εκπαιδευτούν ως ενεργοί πολίτες που γνωρίζουν 
τον τόπο τους και συµµετέχουν στη διαµόρφωση καλύτερων και ποιοτικότερων συνθηκών 
διαβίωσης. 

Η εργασία τεκµηριώνει και αναδεικνύει τη σηµασία συµµετοχής των παιδιών ως 
απαραίτητο συστατικό, µίας κοινωνικά και πολιτικά δίκαιης και αποτελεσµατικής αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Τα παιδιά θεωρούνται στην εργασία αυτή πολίτες που διαθέτουν την ικανότητα και 
το δικαίωµα να συµβάλουν µε τις ιδέες τους, στη διαµόρφωση του τόπου τους. Η συστηµατική 
και ενεργός εµπλοκή των παιδιών στα ζητήµατα της περιοχής τους µπορεί, επίσης, να συµβάλει 
στη συγκράτηση των νέων ανθρώπων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και στο ξαναζωντάνεµα και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ορεινές περιοχές.  

Στο πλαίσιο της εργασίας, θα επιχειρηθεί µέσα από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών, 
των δυνατοτήτων και των αναγκών της κοινωνικής οµάδας των παιδιών της περιοχής του 
Μετσόβου, η διαµόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου για την ενίσχυση της συµµετοχής των 
παιδιών στην αναπτυξιακή διαδικασία. Το σχέδιο συµµετοχής θα αποτελέσει ένα πλαίσιο 
ανάδειξης κύριων ζητηµάτων, προτάσεων, καλών πρακτικών και εφαρµογών για την εµπλοκή 
των παιδιών στα ζητήµατα του τόπου τους και για τη συµµετοχή τους, µέσα από την έκφραση 
των ιδεών, των αναγκών και των προτεραιοτήτων τους, στο δηµόσιο διάλογο για την ανάπτυξη 
του Μετσόβου και της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, ως εργαλείο εκπαίδευσης των παιδιών για τη συµµετοχή τους στον αναπτυξιακό και 
περιβαλλοντικό σχεδιασµό. 
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Το σχέδιο συµµετοχής των παιδιών αποτελεί ένα µεθοδολογικό εργαλείο και ένα πλαίσιο 
δέσµευσης και δράσης, που µπορεί να φανεί χρήσιµο τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και 
στην ευρύτερη κοινωνία του Μετσόβου. Η εµπλοκή των παιδιών στα ζητήµατα του τόπου τους 
µπορεί να συµβάλει ευρύτερα σε έναν κοινωνικά δίκαιο, φιλικό για τον άνθρωπο και τη φύση, 
δηµιουργικό, αλληλέγγυο αναπτυξιακό σχεδιασµό, που εµπλέκει όλες τις κοινωνικές οµάδες. 
Ταυτόχρονα, µπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για τη συγκρότηση και λειτουργία των φορέων 
των πρωτοβουλιών Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης της κάθε ορεινής περιοχής.  
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Η σηµασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Μετσόβου για τους  
επισκέπτες του: Εφαρµογή της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM)  

 
∆. Ανδρεόπουλος ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Msc 

Σ. Γιαννακοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Msc, Υπ. ∆ρ. ΕΜΠ 
∆. ∆αµίγος, Επίκ. Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Οι ορεινές κοινότητες υφίστανται σηµαντικές πιέσεις εξαιτίας της εκµετάλλευσης των φυσικών 
πόρων, της δηµιουργίας ρεύµατος µαζικού τουρισµού, κ.ά., που οδηγούν σε αλλοίωση ή ακόµη 
και σε απώλεια των ιδιαίτερων στοιχείων τους και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους την ύπαρξη. 
Στην ορεινή Ελλάδα, το στοιχείο που απειλείται άµεσα είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και, 
κατ’ επέκταση, ο παραδοσιακός χαρακτήρας των ορεινών χωριών. Περιοχές µε έντονη 
τουριστική ανάπτυξη, εµφανίζουν ήδη σηµαντικό βαθµό αλλοίωσης της παραδοσιακής τους 
φυσιογνωµίας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αναγνωρίζεται ως 
πολιτιστικό αγαθό, το οποίο προστατεύεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και 
θεωρείται δεδοµένη η συµβολή της στο αναπτυξιακό δυναµικό µιας περιοχής.  

Αν και το πρόβληµα είναι πολύπλευρο και πολυδιάστατο, µία από τις συνιστώσες του 
σχετίζεται µε την υποτίµηση της πραγµατικής αξίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, η οποία, 
όπως και πολλά άλλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά αγαθά, ενέχει χαρακτήρα δηµοσίου αγαθού 
και δεν έχει αγοραία τιµή, τουλάχιστον µε την έννοια που έχουν τα οικονοµικά αγαθά. Στην 
αντιστροφή της συγκεκριµένης κατάστασης θα µπορούσε να συµβάλει η αποτίµηση της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε οικονοµικούς όρους, µε την εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων 
της περιβαλλοντικής οικονοµίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη διεθνή βιβλιογραφία µια 
συστηµατική προσπάθεια εφαρµογής τέτοιων µεθόδων στην αποτίµηση της αξίας της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά στην Ελλάδα η εφαρµογή τους στο συγκεκριµένο πεδίο είναι 
εξαιρετικά περιορισµένη.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πρώτης έρευνας, στην 
Ελλάδα, µε εφαρµογή της µεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method - 
CVM), για την αποτίµηση της αξίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του ορεινού οικισµού του 
Μετσόβου, η οποία στηρίζεται στην προθυµία πληρωµής των επισκεπτών του Μετσόβου για τη 
διαφύλαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισµού. Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι 
ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και αναδεικνύουν την αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε 
οικονοµικούς όρους, καθώς, όπως προκύπτει, σηµαντικό κοµµάτι των επισκεπτών 
αντιλαµβάνεται την αξία του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισµού και υποστηρίζει την 
προστασία και ανάδειξή του, δηλώνοντας πρόθυµο να καταβάλλει συγκεκριµένο χρηµατικό 
ποσό για το σκοπό αυτό.  

∆εδοµένης της έλλειψης ανάλογων µελετών στον ελληνικό χώρο, και δη στον ορεινό, η 
έρευνα αποτελεί καινοτόµο εργαλείο στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της 
Ελλάδας.  
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Η συνεισφορά των Ηπειρωτών τεχνιτών στην οικοδόµηση των ορεινών 
κοινοτήτων της Στερεάς Ελλάδος. 

 
Γ. Γιαννίτσαρης, ∆ιδάκτωρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,  

Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. 
 

 
Περίληψη 
Από τις έρευνες που σχετίζονται µε την ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προκύπτουν 
σηµαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη συνεισφορά των Ηπειρωτών τεχνιτών στην κατασκευή 
µίας σειράς σηµαντικών τεχνικών έργων σε ορεινές κοινότητες, τόσο στην περίοδο της 
Τουρκοκρατίας όσο και στην περίοδο µετά τη δηµιουργία του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. 
Πρόκειται για έργα υποδοµής (γέφυρες, δρόµοι, υδραγωγεία κ.λ.π.) καθώς και για κτηριακά έργα 
(ναοί, µοναστήρια, σχολεία, οικίες κ.λ.π.). 
Από τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία, φαίνεται ότι από δύο περιοχές της Ηπείρου προέρχονταν 
συνεργεία οικοδόµων που πραγµατοποίησαν σπουδαία τεχνικά έργα τόσο στην Ελλάδα αλλά και 
σε χώρες της τέως Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Πρόκειται για την περιοχή των χωριών που 
ευρίσκονται πέριξ της Κόνιτσας (Πυρσόγιαννη, Βούρµπιανη, Καστάνιανη κ.λ.π.) και της 
περιοχής των Τζουµέρκων (Άγναντα, Πράµαντα, Καταρράκτης κ.λ.π.). Σηµαντικά είναι τα έργα 
που πραγµατοποίησαν αυτά τα συνεργεία, στις ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδος. Πρόκειται 
για έργα που χαρακτηρίζονται από τεχνογνωσία και αισθητική, και πραγµατοποιήθηκαν κάτω 
από δυσχερείς συνθήκες µε τα δεδοµένα του δύσβατου εδάφους και των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών των ορεινών περιοχών. 
Τα σηµαντικότερα από αυτά τα τεχνικά έργα που και σήµερα προκαλούν θαυµασµό και 
συγκίνηση, κυρίως ανήκουν σε δύο ενότητες: Τις γέφυρες και τα κτήρια. Σε µία σειρά από 
γέφυρες που έχουν µελετηθεί, φαίνεται η τεχνική επάρκεια αλλά και οι υπεράνθρωπες 
προσπάθειες των τεχνιτών. Επίσης σε µία σειρά κτηρίων φαίνεται η δεξιοτεχνία των οικοδόµων, 
το σύστηµα δόµησης, η συγκρότηση του συνεργείου αλλά και η οργάνωση του εργοταξίου. 
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Ανακτώντας τη χαµένη φυσιογνωµία των ορεινών οικισµών: 
 Μια πρόταση για τον οικισµό της Βυτίνας 

 
Στ. Γιαννακοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π., 

ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π. 
 
 

Περίληψη 
Η επιστροφή του πληθυσµού στα βουνά συνεπάγεται σηµαντικές χωρικές προεκτάσεις στο 
ιδιαίτερα ευάλωτο δοµηµένο περιβάλλον των ορεινών οικισµών. Όταν τις δεκαετίες του ’40 – 
’50 και του ’60 – ’70 οι ορεινοί πληθυσµοί εγκατέλειπαν µαζικά τον τόπο τους για να 
εγκατασταθούν στα αστικά κέντρα, η εξέλιξη έµοιαζε να παγώνει στα βουνά. Ο κοινωνικός 
µαρασµός στον οποίο θα περνούσαν σταδιακά οι ορεινοί οικισµοί συνοδεύτηκε από την, σε 
µεγάλο βαθµό, διατήρηση της παραδοσιακής τους αρχιτεκτονικής και της τοπικής τους 
φυσιογνωµίας. Τις τελευταίες δεκαετίες ο κόσµος ξανά ανακαλύπτει τα βουνά και ο ορεινός 
χώρος επανέρχεται στο προσκήνιο. Σύγχρονες χρήσεις ωστόσο ζητούν κάλυψη σε ένα αρκετά 
άκαµπτα δοµηµένο περιβάλλον που δηµιουργήθηκε για άλλες ανάγκες. Αποσπασµατικές 
επεµβάσεις στον κτισµένο χώρο και έλλειψη αποτελεσµατικής προστασίας της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής ευθύνονται κυρίως για την υποβάθµιση της παραδοσιακής φυσιογνωµίας που 
πολλοί ορεινοί οικισµοί εµφανίζουν σήµερα. Αναπόφευκτα, οικισµοί οι οποίοι έχουν το 
προνόµιο να συγκρατούν µόνιµο πληθυσµό και να εµφανίζουν έντονη τουριστική ανάπτυξη 
έχουν υποστεί ήδη τη µεγαλύτερη αλλοίωση της τοπικής, παραδοσιακής τους φυσιογνωµίας. 

Ο ορεινός οικισµός της Βυτίνας, στο Νοµό Αρκαδίας, αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγµα. Η Βυτίνα εµφανίζει διαχρονική εξέλιξη, µε σηµαντικό µόνιµο πληθυσµό σήµερα 
και ιδιαίτερα αναπτυγµένη τουριστική δραστηριότητα. Οι συνεχείς οικιστικές πιέσεις έχουν 
δηµιουργήσει ένα δοµηµένο περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται αφενός από την έντονη 
υποχώρηση του παραδοσιακού στοιχείου, αφετέρου από την σηµαντική απώλεια της τοπικής 
ταυτότητας. Το στοιχείο αυτό εµφανίζεται δε περισσότερο έντονο στον δηµόσιο χώρο του 
οικισµού, ο οποίος µοιάζει να ακροβατεί αµήχανα σε ένα απροσδιόριστο πλαίσιο αισθητικής και 
λειτουργίας. Η ανάγκη ανασχεδιασµού του δηµόσιου χώρου της Βυτίνας κρίνεται απαραίτητη, 
κυρίως δεδοµένου ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ελκυστικότητα και την αξία του οικισµού 
ως τουριστικού προορισµού, και εποµένως αποτελεί παράγοντα τοπικής ανάπτυξης, όσο και 
γιατί είναι ικανή να συµβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των µόνιµων κατοίκων.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εργασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια αποτελεί µια πρόταση 
αναδιαµόρφωσης τµήµατος του δηµόσιου χώρου της Βυτίνας, µετά από ανάθεση του ∆ήµου 
Βυτίνας. Ο σεβασµός στο τοπικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του οικισµού και στην 
τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, µε κριτήριο την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του 
τόπου και στόχο τη δηµιουργία ενός χώρου ελκυστικού και ικανού να βιωθεί αποτελούν το 
γενικό θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Επιδίωξη είναι η έρευνα αυτή να αποτελέσει 
αξιόλογο εργαλείο στην αντιµετώπιση ανάλογων χωρικών ζητηµάτων στον ορεινό χώρο. 
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Πολιτισµική Γεωγραφία του Ορεινού Χώρου και Τάσεις  
στη ∆ιαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς 

 
Α. Γκιάτας, Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός, ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη 

Ορεινών Περιοχών», Ε.Μ.Π. 
Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού, 

Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 
 
 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι µέσα από την ανάλυση και «ανάγνωση» του τοπίου, η 
διαπραγµάτευση της πολιτισµικής συγκρότησης και ταυτότητας του σύγχρονου ορεινού 
αρκαδικού χώρου. Μια προσπάθεια µε απώτερο σκοπό την αντίληψη και αξιολόγηση του 
πολιτισµικού τοπίου, ως το υπόβαθρο για την καθηµερινή κοινωνική δραστηριότητα και επίσης 
ένα συµβολικό πλαίσιο, µια υποδοµή για το φαντασιακό, ως το σύνθετο αποτέλεσµα φυσικών 
και ανθρώπινων δράσεων που γίνεται αντιληπτό µέσα από συνειδησιακές και ασυνείδητες 
διαδικασίες. Η επιλογή όµως για ανάλυση των εννοιών της κουλτούρας (culture) και του 
πολιτισµού, του πολιτισµού και του πολιτιστικού, όπως έχουν χρησιµοποιηθεί στη γεωγραφική 
επιστήµη και σε συνάρτηση µε ευρύτερους θεωρητικούς προβληµατισµούς και πρακτικές 
γεωγραφικές αναλύσεις για τους σκοπούς της µελέτης είναι δυστυχώς αναπόφευκτη για πολλούς 
λόγους.  

Με το σκοπό αυτό σε γενικές γραµµές θα εξεταστούν γεωγραφικές θεωρήσεις ανθρώπινων 
τρόπων ζωής, σκέψης και έκφρασης στο χωρο-χρόνο, αναλυτικά και συνθετικά, συνυφαίνοντας 
διάφορες πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας (φιλοσοφική, πολιτικο-οικονοµική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική, ιστορική). Βασικές γεωγραφικές έννοιες, όπως του χώρου, του τόπου, της 
περιοχής και της ταυτότητας, όπως αυτές διαρθρώνονται και µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε το 
πολιτισµικό τους σύστηµα στα πλαίσια της διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου µε το συνολικό 
του περιβάλλον. Συστήµατα συµβολισµού, έκφρασης και αξιολόγησης και η διαφοροποίηση 
τους στον συγκεκριµένο ορεινό χώρο και σε ιστορικο-κοινωνικά πλαίσια.  

Η µέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα µελέτη είναι εκείνη της επιτόπιας έρευνας µε 
άµεση παρατήρηση. Η ανάγκη συλλογής δεδοµένων που αφορούν στην κατανόηση των τοπικών 
κοινωνιών και των διασυνδέσεών τους µε εξωτερικά κέντρα κάθε µορφής, ιδιαίτερα εφόσον 
επιδιώκεται µια ολική προσέγγιση του αντικειµένου µελέτης, µια προσέγγιση δηλαδή που 
διερευνά όχι µόνο όλα τα επίπεδα ενός κοινωνικού οργανισµού (οικονοµικές, κοινωνικές 
σχέσεις, ιδεολογία κλπ.) αλλά και τις µεταξύ τους συναρθρώσεις, εντάσσοντας όλο αυτό το 
σύστηµα στα ευρύτερα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά πλαίσια λειτουργίας του, όρισε 
σαν αναγκαία την εκπόνηση εντατικής και όσο το δυνατόν περισσότερο εκτεταµένης επιτόπιας 
έρευνας, η οποία δεν περιορίζεται σε απλές ερευνητικές επισκέψεις αλλά στηρίζεται και σε 
συµµετοχική παρατήρηση που αποσκοπεί στη βίωση καταστάσεων «από µέσα». Κάτι τέτοιο 
βέβαια προϋποθέτει διαµονή στα χωριά έρευνας για την άµεση παρατήρηση των γεγονότων και 
των φαινοµένων, όταν εκείνα εκδηλώνονται κατά ένα φυσικό τρόπο.  

Έτσι στο γενικότερο πλαίσιο χωροκοινωνικής ανασύνθεσης στον ορεινό χώρο που 
µελετάται, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι µετά το προαναγγελλόµενο «τέλος των 
χωρικών» της δεκαετίας του 1960 στη ∆υτική Ευρώπη (Mendras, 1967) σήµερα 
αντιµετωπίζουµε µια «αναγεννηµένη ορεινή περιοχή» (Kayser, 1990). Όπως χαρακτηριστικά 



 40 

αναφέρουν οι γεωγράφοι Cloke και Milbourne (1992:360), δεν υπάρχει πλέον ένας και 
µοναδικός ορεινός χώρος, αλλά µάλλον µια πλειάδα κοινωνικών χώρων που αλληλοκαλύπτονται 
στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Το βασικότερο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µεγαλύτερη 
σηµασία έχει ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτός ως έννοια ο ορεινός χώρος και τόπος. Οι 
πρώτες διαπιστώσεις αναδεικνύουν µια διάσταση ανάµεσα στον «αναπτυξιακό λόγο και 
πρακτική» των υπερτοπικών φορέων και συµφερόντων µε εκείνον των τοπικών κοινωνιών. Μια 
διάσταση η οποία η οποία αναφέρεται όχι µόνο στον τρόπο «αντίληψης ή κατανόησης», όχι µόνο 
στους αυτονόητους ή προφανείς συλλογισµούς που συνήθως κάνουµε όταν εξετάζουµε τον 
ορεινό χώρο ως έννοια, αλλά και στη δυνάµει εικόνα που έχουµε γι΄ αυτόν και η οποία παρότι 
δεν οµολογείται, ούτε γίνεται αντιληπτή, διέπει κάθε δραστηριότητά µας. Μια διαφορά η οποία 
εστιάζεται στην διαφορετική θεώρηση του «χωρικού», του «τοπικού» και της «ορεινότητας». 
∆ιαφαίνεται, ότι το χωρικό όχι µόνο είναι πολιτικό, αλλά ότι η θεώρησή του µε ένα 
συγκεκριµένο τρόπο µπορεί να αποτινάξει συνήθεις τρόπους διατύπωσης ορισµένων πολιτικών 
ερωτηµάτων, µπορεί να συµβάλλει σε πολιτικά επιχειρήµατα που βρίσκονται σε ανάπτυξη και, 
στο βάθος, µπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό στοιχείο στη δοµή του φαντασιακού που κατ΄ 
αρχάς βοηθά στο άνοιγµα προς την ίδια τη σφαίρα του πολιτικού.  

Εµφανίζεται δηλαδή ο ορεινός αρκαδικός χώρος ως προϊόν αλληλοσυσχετισµών, το οποίο 
συνίσταται µέσα από αλληλεπιδράσεις, από την απεραντοσύνη του παγκόσµιου µέχρι το πολύ 
µικρό. Αποτελεί τη σφαίρα πιθανότητας ύπαρξης της πολλαπλότητας µε την έννοια του 
ταυτόχρονου πλουραλισµού, κατανοούµε αυτόν τον χώρο ως τη σφαίρα στην οποία 
συνυπάρχουν διαφορετικές τροχιές των φαινοµένων και γι΄ αυτό ως τη σφαίρα συνυπάρχουσας 
ετερογένειας. Η πολλαπλότητα και ο χώρος ως συν-συστατικά. Τέλος αναγνωρίζεται ο ορεινός 
αρκαδικός χώρος ως διαρκώς υπό κατασκευή. Επειδή µια τέτοια ανάγνωση θεωρεί το χώρο αυτό 
που µελετάται ως προϊόν εσωτερικών σχέσεων µεταξύ πραγµάτων, σχέσεων που απαραίτητα 
εσωκλείουν πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν, είναι διαρκώς υπό κατασκευή, 
θα µπορούσαµε να φανταστούµε τον ορεινό αρκαδικό χώρο ως µια ταυτόχρονη ύπαρξη 
γεγονότων µέχρι τώρα.  
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Υδρογεωλογική µελέτη και καθορισµός ζωνών περιµετρικής προστασίας  
των πηγών Κρύας Ιωαννίνων – Αποτελέσµατα 

 
Β. Καρακίτσιος, Καθηγητής Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α 

∆ιευθυντής Τοµέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας 
 
 
Περίληψη 
Μελετήθηκαν τα γεωµορφολογικά, κλιµατολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της 
υδρογεωλογικής λεκάνης του όρους Μιτσικέλι και της υπολεκάνης Κρύας. Από τη µελέτη 
προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα:  

Tα αποθέµατα των υπογείων νερών της υπολεκάνης Κρύας είναι σχεδόν διπλάσια της 
αντλούµενης ποσότητας για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της πόλης των Ιωαννίνων και 
πολλαπλάσια αν ληφθεί υπόψη ότι ο υδροφόρος στη βάση των υπωρειών του όρους Μιτσικέλι 
είναι ενιαίος.  

Τα υπόγεια νερά Κρύας ταξινοµούνται στα πόσιµα νερά 1ης τάξης. Η παρουσία νιτρικών 
ιόντων (στα επιτρεπτά όρια), λόγω εστιών επιφανειακής µόλυνσης, θα εξαλειφθεί µε την 
εφαρµογή των ζωνών περιµετρικής προστασίας.  

Η ζώνη Ι άµεσης προστασίας ταυτίζεται µε τον περιφραγµένο ιδιόκτητο χώρο της ∆.Ε.Υ.Α. 
Ιωαννίνων, ο οποίος ήδη πληροί όλες τις προϋποθέσεις της εν λόγω ζώνης, µε ορισµένες µικρές 
παρεµβάσεις.  

Η ζώνη ΙΙ κοντινής προστασίας αντιστοιχεί σε µια επιµήκη περιοχή, η οποία εκτείνεται 
εκατέρωθεν των υδροληψιών κατά Α∆ διεύθυνση. Στην ζώνη αυτή πρέπει α) όλοι οι οικισµοί να 
ενταχθούν σε στεγανό δίκτυο αποχέτευσης συνδεόµενο µε τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού 
Ιωαννίνων, β) να αποµακρυνθούν νεκροταφεία, βιοτεχνίες, στάβλοι και κάθε άλλη ρυπογόνος 
ανθρωπογενής δραστηριότητα, γ) να κατασκευαστεί αποχετευτικό στραγγιστικό δίκτυο όµβριων 
υδάτων στις δύο κοινότητες, δ) να σταµατήσει η λειτουργία του ιχθυοτροφείου, ε) οι 
καλλιέργειες να γίνουν βιολογικές, και να αποθαρρυνθεί η περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη εντός 
των ορίων της ζώνης.  

Η ζώνη ΙΙΙ µακρινής προστασίας προσδιορίστηκε µε βάση την υδρογεωλογική υπολεκάνη 
Κρύας, όπως επιβάλλεται στα καρστικά συστήµατα. Στην προτεινόµενη ζώνη δεν υφίστανται 
ιδιαιτέρως ρυπογόνες δραστηριότητες και δεν απαιτείται προς το παρόν να ληφθούν άµεσα 
µέτρα προστασίας. Ωστόσο, η πόλη Αγίας Παρασκευής, κύριος τροφοδότης νερού των πηγών 
Κρύας, πρέπει να επιτηρείται αυστηρά, ως προς τη χρήση ουσιών που δεν αδρανοποιούνται σε 
διάστηµα 2-3 µηνών. 
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Περιφερειακές ∆ιαφοροποιήσεις στον Γεωγραφικό Χώρο  
του Ορεινού Πληθυσµού της Ελλάδας (ΓΧΟΠΕ) 

 
Π. Λαφαζάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών 

 
 
Περίληψη 
Με την εργασία αυτή επιχειρείται η δηµιουργία ενός τεκµηριωµένου «υποβάθρου» για τον εντο-
πισµό Περιφερειακών ∆ιαφοροποιήσεων στον Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσµού της 
Ελλάδας (ΓΧΟΠΕ). Ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από την περιβάλλουσα των ορεινών 
οικισµών της χώρας και απαρτίζεται από 1606 ∆∆/Κ∆ (∆ηµοτικά και Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα). 

Τα φυσικά, πληθυσµιακά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτη-
ριστικά του αντανακλούν τη γεωγραφική φυσιογνωµία του, δηλαδή τη διαφοροποίησή του ως 
προς τις οµοιότητες ή/και ανοµοιότητες µεταξύ των χωρικών του µονάδων (∆∆/Κ∆). Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά αποδίδονται από 75 µεταβλητές και συσχετίζονται µε: 

 

� Την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων πολυµεταβλητής ανάλυσης (Factor Analysis 
και Cluster Analysis), καθώς και τη διαχείριση των z-τιµών των µεταβλητών, 

� Τη δηµιουργία εξειδικευµένων γεωγραφικών δεικτών και σχετικών δια-
γραµµάτων, 

� Τη χαρτογράφηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις παραπάνω 
αναλύσεις, καθώς και τη χαρτογράφηση των δεικτών. 

 

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η απεικόνιση και ο εντοπισµός των υφιστάµενων γεω-
γραφικών διαφοροποιήσεων (πολύ συχνά δυσδιάκριτων) στα ορεινά συγκροτήµατα της Ελλάδας. 

Ο συνδυασµός δύο ή περισσότερων παραγόντων, οµοιογενών οµάδων (κατανοµές δύο ή 
περισσότερων µεταβλητών), παραγόντων / οµοιογενών οµάδων µε z-τιµές και οι αντίστοιχες 
χαρτογραφήσεις, αποδίδουν, αποσαφηνίζουν και τεκµηριώνουν, µε ακόµη καλύτερη προσέγγιση, 
τις συµπεριφορές του Γεωγραφικού Χώρου του Ορεινού Πληθυσµού.  

Είναι σαφές οτι η δηµιουργία οµοιογενών και ανοµοιογενών περιοχών και ζωνών έχει τα ε-
ξής αποτελέσµατα: 

1. Μπορούν να αποδοθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των επιµέρους γεωγραφικών 
συνόλων και εποµένως να τεκµηριωθούν πολιτικές ανάπτυξης. 

2. Είναι δυνατή η ανάδειξη των µειονεκτηµάτων σε κάποιες περιοχές, οπότε και πάλι 
µπορούν να αναπτυχθούν αντίστοιχες πολιτικές για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων τους και την εν συνεχεία ανάπτυξή τους. 

Η γεωγραφική κατανοµή π.χ. του Πληθυσµού, της ∆ηµογραφικής ∆υναµικής, του Μορφω-
τικού Επιπέδου, του Οικονοµικώς Ενεργού Πληθυσµού, των Τοµέων Παραγωγής, της Ανεργίας 
(όπως προκύπτουν από τις πολυµεταβλητές αναλύσεις και τους «κλασικούς» δείκτες) προσδι-
ορίζουν – χωροθετούν περιοχές (οµοιογενείς / ανοµοιογενείς) οι οποίες µπορούν ή όχι να 
διακριθούν από Αναπτυξιακή Προοπτική. Όµως, η εικόνα που προβάλλεται στο µέλλον δεν είναι 
αισιόδοξη. Ο αναπόφευκτος ταχύς γηρασµός του πληθυσµού, η εγκατάλειψη (σε σηµαντικό 
βαθµό) του Α-Γενή τοµέα και κατ’ επέκταση η «επικράτηση» του Γ-Γενή (κυρίως) και του Β-
Γενή τοµέα δείχουν το στρεβλό «µοντέλο ανάπτυξης που εφαρµόσθηκε(;)». Η επιλογή άλλης α-
ντίληψης και στρατηγικής για τη διατήρηση, κατ’ αρχήν, και την ανάπτυξη ολόκληρου του 
χώρου, στη συνέχεια, είναι περισσότερο από άµεση και επιβεβληµένη. Έτσι, το προτεινόµενο 
«υπόβαθρο» θα µπορεί να συνεισφέρει, εκτός από τον εντοπισµό τάσεων και συµπεριφορών 
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στον Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσµού, στην πρόβλεψη µελλοντικών χωρικών 
διαφοροποιήσεων, αλλά και στη λήψη κατάλληλων µέτρων περιφερειακής πολιτικής. 

 
Λέξεις κλειδιά: Factor Analysis, Cluster Analysis, Συνδυασµός Παραγόντων, Τυποποιηµένες 
Τιµές, Γεωγραφικοί ∆είκτες, Γεωγραφική Ανάλυση, Θεµατική Χαρτογραφία. 
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Κοινωνία, δηµογραφία και ανάπτυξη στην ορεινή Ήπειρο. 
Η επιστροφή στην παραγωγή 

 
Θ. Μαλκίδης 

Λέκτορας ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης 
 
 
Περίληψη  
Στην εργασία αυτή αναλύεται η κοινωνία, η δηµογραφία και η ανάπτυξη στην ορεινή Ήπειρο, 
προτείνοντας ένα σχέδιο ανάπτυξης, µε κεντρικό άξονα την επιστροφή στην παραγωγική 
διαδικασία.  

Αρχικώς πραγµατοποιείται µία εισαγωγή στη συζήτηση για την ανάπτυξη κέντρου και 
περιφέρειας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Καταγράφονται οι µεγάλες 
συγκρούσεις που υπήρξαν και εν µέρει υπάρχουν για την αναπτυξιακή επιλογή µεταξύ 
πρωτεύουσας και περιφέρειας, οι οποίες εκτός από οικονοµικά ζητήµατα, σχετίζονται σε πολλές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε κοινωνικά, πολιτικά και εθνοτικά θέµατα.  

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο µεγάλο ζήτηµα που προέκυψε, µετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσµίου και του Εµφυλίου Πολέµου για την αναπτυξιακή πορεία που θα έπρεπε να έχει η 
Ελλάδα. Καταγράφεται η θέση για ανάπτυξη της Αθήνας, η πραγµατικότητα σχετικά µε τις 
δηµόσιες επενδύσεις οι οποίες είχαν αποκλειστική κατεύθυνση στην πρωτεύουσα, ενώ την ίδια 
περίοδο η περιφέρεια, αφού έβγαινε ακρωτηριασµένη από µία δύσκολη δεκαετία, της δινόταν ως 
µοναδική διέξοδος η µετανάστευση.  

Γίνεται διερεύνηση της Ηπειρωτικής κοινωνίας, οικονοµίας και δηµογραφίας, µετά το 
τέλος της δεκαετίας του 1940 και καταγράφονται οι σηµαντικές αλλαγές που επήλθαν στην 
Ήπειρο, µε την αναπτυξιακή στασιµότητα, την εγκατάλειψη και την αποµόνωση που εντάθηκε 
λόγω των ψυχροπολεµικών συνθηκών, τη µαζική φυγή των νέων, την ανυπαρξία υποδοµών.  

Η εισήγηση αναλύει την νέα πραγµατικότητα που σηµειώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν οι εξελίξεις στο εσωτερικό (ασφυκτικές συνθήκες 
διαβίωσης στην Αθήνα, άνοδος του οικονοµικού επιπέδου, κ.ά) και το εγγύς εξωτερικό (εισροή 
µεταναστών, άνοιγµα συνόρων, κ.ά ), δηµιούργησαν νέες συνθήκες στην Ήπειρο, όπου 
επέστρεψε η ιστορία, η γεωγραφία και η οικονοµία.  

Η εισήγηση δίνει ένα περίγραµµα της νέας κατάστασης στην Ήπειρο και προτείνει 
ορισµένους άξονες για τη ανάπτυξη και την εξέλιξη µίας περιφέρειας, µε ισχυρή ταυτότητα, 
παράδοση, πολιτισµικά γνωρίσµατα και οικονοµικές δυνατότητες.  
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Ενεργειακή Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας: 
Η περίπτωση του Μετσόβου 

 
Ελ. Μπουτέτσιου, ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Ν. Κατσουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ∆Ε «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Υπ.∆ρ. ΕΜΠ 
 
 
Περίληψη 
Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο συνεχώς 
µεταβαλλόµενο γεωπολιτικό χάρτη της ενέργειας. Η βιοµάζα έχει αναγνωρισθεί ως µια από τις 
πιο σηµαντικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κυρίως λόγω των πολλαπλών πλεονεκτηµάτων 
που απορρέουν τόσο από την παραγωγή αλλά και από την αξιοποίηση της για ενέργεια και άλλα 
προϊόντα. Η ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδεται σε αυτή αντανακλάται στα επίσηµα ευρωπαϊκά 
έγγραφα ενεργειακής πολιτικής.  

Η βιοµάζα για ενεργειακούς σκοπούς, περιλαµβάνει κάθε τύπο (δασική βιοµάζα, φυτικά 
υπολείµµατα, απορρίµµατα και ενεργειακές καλλιέργειες) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
παραγωγή στερεών ή/και υγρών καυσίµων. Ο ρόλος της στη µερική αντικατάσταση των ορυκτών 
καυσίµων θα είναι καθοριστικός αφού έως το 2010 η βιοµάζα θα πρέπει να καλύπτει το 8% των 
ενεργειακών αναγκών από 4% που είναι σήµερα (Οδηγία 2003/30/ΕΚ)  

Η διαθέσιµη δασική βιοµάζα, για ενεργειακούς σκοπούς, συνίσταται στα καυσόξυλα, τους 
ξυλάνθρακες, τα υπολείµµατα των δασικών υλοτοµιών, τα προϊόντα καθαρισµών του δάσους και 
τα υπολείµµατα, που προκύπτουν από την επεξεργασία του ξύλου. 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί εισαγωγικό µέρος της διπλωµατικής εργασίας η οποία 
εκπονείται στο πλαίσιο του ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών περιοχών» του 
Ε.Μ.Π. στην οποία παρουσιάζονται λεπτοµερέστερα όλα τα µέρη της παρούσας και γίνεται η 
προσπάθεια χωροθέτησης µιας µονάδας ενεργειακής αξιοποίησης της δασικής βιοµάζας στην 
περιοχή του Μετσόβου λαµβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες. 

Όσον αφορά στα περιεχόµενα της παρούσας εργασίας, αυτά περιλαµβάνουν εισαγωγή στην 
έννοια της βιοµάζας και ειδικότερα της δασικής βιοµάζας, παρουσίαση του κύκλου αξιοποίησης 
της ξυλείας για ενεργειακούς σκοπούς, και ειδικότερα αξιολόγηση του ενεργειακού δυναµικού 
των δασικών ειδών που φύονται στην περιοχή του Μετσόβου.  
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Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης λιµνών της Ηπείρου 
Απειλές για τη βιοποικιλότητα των ορεινών περιοχών 

 
Χ. Παπαδάκη, Msc, Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ, 

Ι. Κάγκαλου, Τµήµα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 

 
 

Περίληψη 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης δύο ορεινών λιµναίων 
οικοσυστηµάτων της Ηπείρου (Παµβώτιδα και ∆ρακόλιµνη). Το µεν πρώτο οικοσύστηµα 
"υφίσταται" πλήθος παρεµβάσεων µε επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα το δε δεύτερο 
χαρακτηρίζεται ως αλπικό και εποµένως η διατήρηση και η προστασία του απαιτούν ιδιαίτερη 
προσέγγιση.  

Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση της λειτουργίας των συστηµάτων αυτών, έχοντας 
ως δείκτη σύγκρισης τα υδρόβια µακρόφυτα. Τα µακρόφυτα θεωρούνται ως ένας καλός δείκτης 
µε βάση τον οποίο µπορεί κανείς να διαπιστώσει την οικολογική κατάσταση των υδάτων στα 
οποία διαβιώνουν. 

Επιπλέον µε την υλοποίηση της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε η προσπάθεια 
εφαρµογής ενιαίας πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκό, στο θέµα διαχείρισης των υδατικών πόρων 
µε κοινά σηµεία αναφοράς τους βιολογικούς δείκτες, αναλύοντας δύο µεθόδους που έχουν 
προταθεί από τη Γερµανία και την Ολλανδία. 

Επίσης γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης των ιστορικών ανθρωπογενών και φυσικών 
παρεµβάσεων, παρουσιάζονται δείκτες βιοποικιλότητας, αναδεικνύεται ο ρόλος των 
περιβαλλοντικών παραγόντων και προτείνονται µέτρα προστασίας και διαχείρισης. 
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Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών 
Περιοχών. ∆ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: 

 Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας 
 

Τριανταφύλλου ∆., Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Msc Χωροταξίας, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
 
Περίληψη 
Ο τουρισµός αποτελεί µια παραγωγική δραστηριότητα µε έντονη χωρική διάσταση. Η ανάγκη 
σχεδιασµού του αποτελεί βασική προτεραιότητα της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής που 
είναι συνδεδεµένη µε το χωροταξικό σχεδιασµό. Η παρούσα εισήγηση διαπραγµατεύεται τον 
ρόλο της τουριστικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Βασική παράµετρος 
είναι η µελέτη πετυχηµένων παραδειγµάτων ορεινών περιοχών από το διεθνή χώρο, ανάδειξη 
των αναπτυξιακών προοπτικών και πολιτικών που ακολουθηθήκαν για την αντιµετώπιση των 
αναπτυξιακών τους προβληµάτων. Η εισήγηση διακρίνεται σε τέσσερις [4] ενότητες: α) στην 
εισαγωγική ενότητα όπου αναλύεται η µεθοδολογία, οι στόχοι και η οργανωτική δοµή της, β) 
στην δεύτερη ενότητα, που αποτελεί το θεωρητικό τµήµα της ανάλυσης µε την βιβλιογραφική 
ανασκόπηση µιας σειρά ζητηµάτων, γ) στην τρίτη ενότητα που χωρίζεται σε δύο υποενότητες 
παρουσιάζονται περιπτώσεις από την διεθνή εµπειρία 

και την ελληνική πραγµατικότητα ενώ 
τέλος, δ) στην τέταρτη ενότητα διατυπώνονται τα συµπεράσµατα µέσα από τη διαδικασία της 
ανάλυσης και σύνθεσης των αποτελεσµάτων.  
 
Λέξεις Κλειδιά:   χωροταξία, σχεδιασµός, αναπτυξιακή πολιτική, τουρισµός, ορεινές περιοχές 
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Χωροταξική Πολιτική στις Ορεινές Περιοχές: η περίπτωση του Ν. Φωκίδας 
 

Κ. Τολίδης, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc., Υπ. ∆ρ. Α.Π.Θ. 
Χ. Καλογήρου, Πολιτικός Μηχανικός MSc. 

Ε. ∆ηµοπούλου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 
 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή, διερευνώνται οι βασικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες για το 
χωροταξικό σχεδιασµό στην Ελλάδα, µε αναφορά στις ορεινές περιοχές, που αποτελούν 
σηµαντικό τµήµα της χώρας, µε ιδιαίτερη γεωµορφολογία και χαρακτηριστικά, που 
συνεπάγονται εγγενή προβλήµατα και αναπτυξιακές δυσχέρειες.  

Μεθοδολογικά υιοθετείται η άποψη ότι η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στη 
χωροταξική πολιτική και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα, 
όταν εξετασθεί σε συγκεκριµένο τόπο και χρονικό διάστηµα. Έτσι, η θεωρητική προσέγγιση 
συσχετίζεται µε την εµπειρική ανάλυση, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ολοκληρωµένη 
εικόνα των δράσεων και επιπτώσεών της, σε επίπεδο κοινωνικό, οικιστικό, περιβαλλοντικό και 
οικονοµικό.  

Στο πλαίσιο αυτό η εργασία διαρθρώνεται σε δυο βασικά µέρη: Στο πρώτο, δίνονται οι 
βασικές συνιστώσες του σχεδιασµού για τις ορεινές περιοχές. Ειδικότερα, γίνεται µια ιστορική 
ανάλυση της χωροταξικής πολιτικής που εφαρµόσθηκε στη χώρα µας, µε έµφαση στην περίοδο 
από το 1976 και µετά, οπότε και θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά νόµος περί χωροταξίας και 
περιβάλλοντος. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές στρατηγικές επιλογές για τις ορεινές 
περιοχές, όπως αυτές απορρέουν από τον υφιστάµενο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό και τα 
αντίστοιχα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού. 

Στο δεύτερο µέρος µελετάται ειδικότερα ο Νοµός Φωκίδας, ως ένα από τα πλέον 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ορεινού νοµού µε εγγενή τοπικά αναπτυξιακά προβλήµατα 
χωροταξικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριµένα, γίνεται καταγραφή και ανάλυση της φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, συνδυάζοντας στατιστικά στοιχεία και υπολογισµούς 
δεικτών τοπικής οικονοµίας και ανάπτυξης, καθώς και διερεύνηση της «θέσης» της Φωκίδας 
στον Ελληνικό στρατηγικό σχεδιασµό.  

Από τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης προκύπτει ότι: 

• Ο χωροταξικός σχεδιασµός παρουσιάζει σηµαντική χρονική καθυστέρηση ενσωµάτωσης 
στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας, διαγράφοντας µια 10ετή µόλις παρουσία 
στο προσκήνιο των πολιτικών αναπτυξιακών επιλογών.  

• Η χωροταξική πολιτική για τις ορεινές περιοχές δεν είναι αποκρυσταλλωµένη και µέχρι 
στιγµής εµπεριέχεται, ως δέσµη κάποιων γενικότερων µέτρων και στόχων, σε ευρύτερα 
υφιστάµενα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού. 

• Παρόλο που το κατάλληλο επίπεδο άσκησης χωροταξικής-αναπτυξιακής πολιτικής για τις 
ορεινές περιοχές φαίνεται να είναι ο Ο.Τ.Α., από τη µελέτη του Ν. Φωκίδας προέκυψε ότι, τα 
χωρικά-αναπτυξιακά προβλήµατα υπερβαίνουν τα διοικητικά αυτά όρια. Θεωρείται συνεπώς 
σκόπιµο, να οριοθετηθούν γεωγραφικά και διοικητικά ορεινές χωρικές ενότητες από τα 
αντίστοιχα Περιφερειακά Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ) και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), δηµιουργώντας τις 
λεγόµενες «ορεινές ζώνες τοπικής συνεργασίας». 
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Συγκρότηµα κατοικιών στο Πήλιο: Ένας προβληµατισµός, µια πρόταση. 
 

Κ. Οικονόµου, Αρχιτέκτων, Καθηγητής ΑΠΘ 
Γ. Οικονόµου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 

 
 

Περίληψη 
Ο κενός και ο κτιστός χώρος κατά την άποψη µας αποτελούν µια ενιαία εικόνα. Με αυτήν την 
τοποθέτηση, η αναζήτηση του κτιστού χώρου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και µε τον άµεσα κενό 
χώρο που τον περιβάλλει. Η οργάνωση του κενού χώρου, η εµπλοκή του στη διαδικασία 
σχεδιασµού η αναζήτηση της διαχρονικής διάστασης του είναι ερωτήµατα που πρέπει να 
απαντηθούν κατά το σχεδιασµό του συγκροτήµατος κατοικιών στην Τσαγκαράδα Πηλίου. Όπως 
είναι γνωστό το Πήλιο αποτελεί ευαίσθητη περιοχή για την οποία οι «αρµόδιοι» θέσπισαν 
έγκαιρα ειδικό διάταγµα προστασίας του. Έχει αποδειχτεί, όµως ότι δεν αρκούν οι απαγορεύσεις 
και οι υποδείξεις για την προστασία της τοπικής αρχιτεκτονικής, αν δεν υπάρχει παράλληλα η 
βαθειά γνώση του χώρου και η ευαισθησία των εµπλεκόµενων στον σχεδιασµό και στην 
παραγωγή. Στο Πήλιο υπάρχει µια ισχυρή αρχιτεκτονική παράδοση και αποτελεί πρόκληση ο 
βαθµός εµπλοκής της στο σηµερινό σχεδιασµό. «Πρέπει» ή «δεν πρέπει» είναι ερωτήµατα που 
επανέρχονται σχεδόν σε όλους µας όταν πρόκειται να σχεδιάσουµε σε ένα τέτοιο χώρο µε αυτό 
το ειδικό βάρος. Και εδώ βρίσκεται η λεπτή γραµµή, η οποία σχετίζεται µε τα βιώµατα, τη 
γνώση, την ευαισθησία, την ερµηνεία που θα δώσει ο καθένας µας κατά το σχεδιασµό. Και η 
αρχιτεκτονική αποκαλύπτεται δυστυχώς µόλις ολοκληρωθεί το παραγόµενο έργο, τότε όµως 
είναι µάλλον αργά. 
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Πανεπιστήµιο, ανάπτυξη και ανισότητες 
 
 

Ελ. Σιάνου-Κύργιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,  
Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

 
 
Περίληψη 
Σε αυτή τη µελέτη εξετάζεται η σχέση ανάµεσα στο πανεπιστήµιο, την ανάπτυξη και τις 
κοινωνικές ανισότητες. Η σχέση αυτή αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών µετά την επέκταση 
της ανώτατης εκπαίδευσης και τη διεύρυνση της συµµετοχής στο πανεπιστήµιο, η οποία, κατά 
την επίσηµη ρητορική, συµβάλλει στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ισότητας 
των ευκαιριών. Τα ευρήµατα των ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει χάσµα ανάµεσα στη ρητορική 
και την πραγµατικότητα. ∆εν υπάρχουν δεδοµένα που να επιβεβαιώνουν ότι η επέκταση της 
ανώτατης εκπαίδευσης προωθεί την ανάπτυξη. Υπάρχουν, αντίθετα, δεδοµένα που δείχνουν ότι 
οξύνονται οι κοινωνικές ανισότητες ως προς τη συµµετοχή και τη µετάβαση των πτυχιούχων 
στην αγορά εργασίας. Με βάση τα ευρήµατα αυτά και τα δεδοµένα µιας έρευνας εξετάζονται οι 
συνέπειες της πολιτικής για τη επέκταση της ανώτατης εκπαίδευσης και την απασχόληση των 
πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Συµπεραίνεται ότι το πανεπιστήµιο µπορεί να συµβάλλει στην 
ανάπτυξη και την προώθηση της ισότητας, εφόσον επανεξετασθούν οι πολιτικές για την ανώτατη 
εκπαίδευση, την απασχόληση των πτυχιούχων και την άµβλυνση των ευρύτερων κοινωνικών 
ανισοτήτων.    
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Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - 
Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές 

 
Αν. Στρατηγέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 
Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών 
Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού 

 
 

Περίληψη  
Ο ενεργειακός τοµέας αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο για την επιδίωξη του στόχου της 
βιώσιµης ανάπτυξης, αφού συνδέεται στενά τόσο µε την περιβαλλοντική όσο και µε την 
κοινωνική και οικονοµική διάσταση του εν λόγω στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδέα των 
Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων (ΕΒΚ), οι οποίες, µέσα από την ολοκληρωµένη αξιοποίηση 
των διαθέσιµων ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων και την εξοικονόµηση ενέργειας, επιδιώκουν 
τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιµα και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονοµικών µεταβλητών τους, κερδίζει σταθερά έδαφος σε πάρα πολλές 
περιοχές του πλανήτη.  

Η παρούσα εργασία εµβαθύνει στη µεθοδολογική προσέγγιση που αφορά στο σχεδιασµό 
των Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων για την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιµων 
ενεργειακών πόρων και την εξοικονόµηση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, 
επιχειρεί: α) να φωτίσει µία σειρά από σχεδιαστικά ζητήµατα που αφορούν στη διαδικασία 
σχεδιασµού των ΕΒΚ και έχουν ιδιαίτερη αξία για την επίτευξη αυτού του σχεδιαστικού στόχου 
και β) να χαράξει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα συµβάλλει στην προώθηση των ΕΒΚ. 

Η εργασία έχει την ακόλουθη δοµή: στην πρώτη ενότητα γίνεται µία εισαγωγή, στη 
δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η ιδέα των ΕΒΚ, τα πλεονεκτήµατά τους, η χωρική κλίµακα 
εφαρµογής κ.α., στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση που 
ακολουθείται για το σχεδιασµό των ΕΒΚ µε έµφαση στα ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από σχεδιαστική άποψη για τη δηµιουργία των κοινοτήτων αυτών, ενώ στην τέταρτη 
ενότητα παρουσιάζεται το πλαίσιο πολιτικής για την προώθησή τους. Τέλος, στην τελευταία 
ενότητα εξετάζεται η προοπτική προώθησης της ιδέας των ΕΒΚ στην ορεινή Περιφέρεια της 
Ηπείρου, µέσα από µία πρώτη διερεύνηση των διαθέσιµων περιβαλλοντικών ενεργειακών πηγών 
της. 
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Οικοτουρισµός και Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: 
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στην περιοχή του Όρους Βέρνον 

 
Προκοπίου ∆., Οικονοµολόγος-MBA Τουρισµού, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ,  

Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
Τσελέντης Β., Καθηγητής  
Πανεπιστήµιο Πειραιώς  

Λ. Γεωργιάδης, Βιολόγος, Γενικός ∆ιευθυντής,  
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ  

∆. Μπούσµπουρας, Βιολόγος, Επιστηµονικός Σύµβουλος,  
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

Πετρίδου Β. ,Φιλόλογος, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας,  
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

  
 

Περίληψη  
Ως οικοτουρισµός ορίζεται η περιβαλλοντικά υπεύθυνη µορφή τουρισµού, η επίσκεψη αλλά και 
ο εθελοντισµός σε φυσικές περιοχές, που αποσκοπεί στην εκτίµηση και απόλαυση της φύσης και 
του πολιτισµού. Ο οικοτουρισµός προάγει την προστασία και διατήρηση της φύσης, έχει χαµηλή 
επίδραση επισκεπτών και παρέχει χρήσιµη ενεργό κοινωνικο-οικονοµική ανάµιξη του ντόπιου 
πληθυσµού. Η ανάπτυξη ορεινών περιοχών εξ ορισµού συνδέεται µε τον οικοτουρισµό. Η άγρια 
πανίδα αποτελεί µοναδικό κεφάλαιο για τους ορεινούς όγκους. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 
περιβαλλοντική µη κυβερνητική οργάνωση δηµιούργησε στο όρος Βέρνο το Περιβαλλοντικό 
Κέντρο το οποίο αποτελεί σηµαντικό πόλο επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικές 
εγκαταστάσεις για την φιλοξενία αιχµάλωτων άγριων ζώων όπως τα Καταφύγια για την 
Αρκούδα και το Λύκο, αλλά και για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όπως τα 
Κέντρα Ενηµέρωσης για την Αρκούδα και το Λύκο, είναι επισκέψιµες για το κοινό. Τα 
τελευταία χρόνια υποδέχονται και ενηµερώνουν πάνω από 50.000 επισκέπτες σε ετήσια βάση, 
ενώ από το 1994 µέχρι σήµερα έχουν ξεπεράσει τις 500.000. Η συνεισφορά του 
Περιβαλλοντικού Κέντρου του Αρκτούρου στην ανάπτυξη της περιοχής είναι σηµαντικότατη, 
καθώς η δραστηριότητά του συµβάλει στην αύξηση των επισκεπτών για το σύνολο της περιοχής, 
η οποία παρουσιάζει µοναδικό φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Στην δηµοσίευση θα αναλυθεί 
η σχέση του Περιβαλλοντικού Κέντρου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της 
συγκεκριµένης ορεινής περιοχής, η αξιοποίηση της προσέλκυσης επισκεπτών και η συµβολή του 
στην διαµόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος οικονοµικής ανάπτυξης.  
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Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου του Νοµού Τρικάλων 

 
Χρ.- Αλ. Παπαδοπούλου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, Α- Τ Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 
Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού 

 
 
Περίληψη 
Η αξιοποίηση των φυσικών διαθεσίµων και των πόρων που διαθέτει µια περιοχή στα πλαίσια της 
βιώσιµης ανάπτυξης, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την οποιασδήποτε κλίµακας και µορφής 
παρέµβαση επιδιώκεται να υλοποιηθεί στο χώρο. Οι δυσµενείς συνέπειες που προέρχονται από 
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος συνιστούν καίριο πρόβληµα που απασχολεί έντονα την 
επιστηµονική κοινότητα, την πολιτεία και την κοινωνία, καθώς διογκώνεται διαχρονικά και 
σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η αειφόρος ανάπτυξη, συνιστά τη 
µοναδική περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση του προβλήµατος της ορθής αξιοποίησης των φυσικών 
διαθεσίµων, οριζόµενη ως η «µορφή ανάπτυξης που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
υπονοµεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» 
(Brundtland, 1987).  

Η αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν οι ορεινές περιοχές, δύναται να συµβάλλει 
ουσιαστικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της µη ισόρροπης ανάπτυξης των ορεινών σε 
σχέση µε τις πεδινές και παράκτιες περιοχές.  

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η δόµηση και υλοποίηση µεθοδολογίας για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ορεινού όγκου του νοµού Τρικάλων. Στα πλαίσια αυτού του 
στόχου, διερευνώνται οι δυνατότητες ανάπτυξης των ορεινών περιοχών του νοµού υπό το πρίσµα 
των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται για την 
επίλυση του υπό µελέτη προβλήµατος, ενώ στο δεύτερο, παρουσιάζονται ο στόχος και οι 
υποστόχοι για την ανάπτυξη της περιοχής µελέτης. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η περιγραφή της 
υφιστάµενης κατάστασης µε ιδιαίτερη έµφαση στο ορεινό τµήµα του νοµού, ενώ το τέταρτο, 
εστιάζει στη δυναµική της περιοχής µελέτης και την προβολή της υπάρχουσας κατάστασης. Στο 
πέµπτο κεφάλαιο, διαµορφώνονται τα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης της περιοχής. Στο έκτο 
κεφάλαιο, γίνεται η αξιολόγηση των σεναρίων µε την εφαρµογή των µεθόδων S.W.O.T. και 
πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME και ακολουθεί η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου. Στο 
έβδοµο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα µέτρα πολιτικής µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η 
υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου, ενώ στο όγδοο, διατυπώνονται ορισµένα γενικευµένα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παρούσα µελέτη.  
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Η αρχιτεκτονική κληρονοµιά των οικισµών του Όρους Βέρνο 
 

Α. Οικονόµου, ∆ιδάσκων Π.∆.407/80 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών 

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆.Π.Θ. 
Φ. Μπουγιατιώτη, ∆ιδάσκουσα Π.∆.407/80 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Αντικείµενο αυτής της εισήγησης αποτελούν τα διαφορετικά ζητήµατα που σχετίζονται µε 
την αρχιτεκτονική των ορεινών οικισµών του Όρους Βέρνο. Οι υπό εξέταση οικισµοί 
χωροθετούνται κυρίως στις πλαγιές της οροσειράς, αλλά και στις παρυφές της, δηλαδή στις 
πεδιάδες της Φλώρινας και της Καστοριάς. Πρόκειται για οικισµούς που αναπτύχθηκαν 
κυρίως κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν η περιοχή αποτελούσε τµήµα της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Η µέθοδος προσέγγισης του θέµατος βασίζεται πρωτίστως σε µια µεγάλης 
κλίµακας έρευνα πεδίου στους διαφορετικούς οικισµούς και συµπληρώνεται από 
βιβλιογραφική έρευνα. Τα εµπειρικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η έρευνα αφορούν στην 
ανάλυση του σχεδιασµού της κάτοψης και των διαφορετικών χώρων της (τυπολογία), στα 
ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία των όψεων (µορφή), καθώς και στα υλικά και τους τρόπους 
κατασκευής των κατοικιών. Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε 
τις οµοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στους διαφορετικούς οικισµούς, και 
οι οποίες σχετίζονται πρωτίστως µε την χωροθέτησή τους, αλλά και µε την περίοδο 
ανάπτυξής τους, το τοπικό περιβάλλον και τις κλιµατικές συνθήκες. 
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Ένταξη σύγχρονου κτιρίου σε ορεινό οικισµό 
 

Ελ. Μάντζιου, Επίκουρη καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 
Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π 

 
 
Περίληψη 
Τα κύρια ερωτήµατα που διατρέχουν την εισήγηση είναι:  
Τι πολύτιµο προσφέρουν οι ορεινές περιοχές στη σύγχρονη εποχή; 
Πως η σύγχρονη κατασκευή µπορεί να υπηρετήσει ένα ορεινό παραδοσιακό περιβάλλον χωρίς 
να το αλλοιώσει ή να το αφανίσει;  

Η µεθοδολογία προσέγγισης της εργασίας θεµελιώνεται στον προβληµατισµό για την 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, (όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα διεπιστηµονικά, 
διαπανεπιστηµιακά συνέδρια του ΕΜΠ), στις αξίες που συµπυκνώνει η αρχιτεκτονική 
κληρονοµιά, (όπως αναγνωρίζονται µέσα από διακηρύξεις διεθνών οργανισµών και Χάρτες για 
ιστορικές πόλεις) και σε αναλύσεις του φαινοµένου της ελληνικής παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια εστιάζεται στην περιοχή της ορεινής ∆ωρίδας. Υιοθετεί την 
αναλυτική διερεύνηση, ως την απαραίτητη διαδικασία για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών 
που συγκροτούν τη µοναδικότητά ενός τόπου και διαµορφώνουν το πλαίσιο κάθε σύγχρονης 
συνθετικής επέµβασης. Επιχειρεί να παρουσιάσει τη συνθετική διαδικασία µέσα από τις 
περιπτώσεις ένταξης ενός ιδιωτικού και ενός δηµοσίου κτιρίου, για να αναδείξει τις κοινές αρχές, 
που υπαγορεύονται από το τόπο, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που επιβάλλονται από τη 
διαφορετική χρήση και τη κλίµακα του κτιριολογικού προγράµµατος.  

Οι ορεινές περιοχές, µε την αυθεντικότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, είναι κιβωτοί της περιόδου πριν την αστικοποίηση, είναι δοχεία ζωής για την 
σύγχρονη εποχή. Οι ορεινοί οικισµοί,, λόγω της τοπογραφικής αποµόνωσης και των 
αντιξοοτήτων που τη συνοδεύουν υπέστησαν έναν αναστρέψιµο µαρασµό: Η πληθυσµιακή 
ερήµωση που συνέβη την περίοδο 1950 - 1970 είχε ως αναπόδραστη συνέπεια την εγκατάλειψη 
των τοπικών παραδόσεων και του οικοδοµικού πλούτου των ορεινών περιοχών. Όµως η έλλειψη 
συντήρησης και η επερχόµενη γήρανση του δοµηµένου περιβάλλοντος δεν έθιξε τα θεµελιώδη 
ίχνη, όπως την έκταση του οικισµού, τη δοµή του ιστού, τα µορφολογικά χαρακτηριστικά. 
Σήµερα ο κίνδυνος είναι πιο ύπουλος από την ερήµωση, γιατί η αστικοποίηση των ορεινών 
περιοχών διαβρώνει τον τρόπο ζωής, απειλεί τη συλλογικότητα, τη λιτότητα και το µέτρο.  

Ο διεθνής προβληµατισµός για την αρχιτεκτονική κληρονοµιά αναγνωρίζει ότι τα υλικά 
αλλά και τα άυλα στοιχεία της µακρόχρονης πορείας ενός τόπου διαµορφώνουν αξίες ιστορικές, 
αισθητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, τεχνικές οι οποίες πηγάζουν από το παρελθόν αλλά 
ακτινοβολούν στο µέλλον. Στο παραδοσιακό περιβάλλον αναγνωρίζονται η αρµονική σχέση 
φυσικού και δοµηµένου χώρου, η διατήρηση της ανθρώπινης κλίµακας, η αίσθηση ταυτότητας 
και οικειότητας, η πολυλειτουργικότητα του δηµόσιου χώρου, η αισθητική ποιότητα των 
µορφών. Στην Ελλάδα το ανθρωπογενές ορεινό περιβάλλον, διακρίνεται για το µικρό µέγεθος 
αλλά και το µεγάλο πλήθος και την πολυµορφία των οικισµών. Ο κάθε παραδοσιακός οικισµός 
είναι οργανωµένος µε µια δική του εσωτερική ρύθµιση και διέπεται από βασικές αρχές που τον 
ξεχωρίζουν από έναν άλλο. 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός σύγχρονου κτιρίου σε έναν ορεινό οικισµό είναι µια 
πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία αφενός προϋποθέτει την καταγραφή, διατήρηση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του τόπου και αφετέρου καλείται να 
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αντιµετωπίσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα της περιοχής και τις σύγχρονες απαιτήσεις µε στόχο την 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις επιχειρούν να 
σταθούν ισόρροπα ανάµεσα σε αναφορές που πηγάζουν από τον τόπο και σε άλλες που τις 
συνδέουν µε το σύγχρονο διεθνή προβληµατισµό. 
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Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.Υ.Η.Ε.) στις Ορεινές Περιοχές  
και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον 

 
Μ. Μέγα, Πολιτικός Μηχανικός, Μ.∆.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., 

Μ.∆.Ε. «Υδραυλική Μηχανική» ∆.Π.Θ. 
 
 

Περίληψη 
Είναι ευρέως γνωστό ότι οι συµβατικές πηγές ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο, πυρηνική 
ενέργεια και φυσικό αέριο) επιφέρουν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού εκλύουν 
σηµαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και εντείνουν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου. Επειδή τα αποθέµατα του πετρελαίου συνεχώς µειώνονται, θα πρέπει η παραγωγή 
ενέργειας να γίνεται από ανανεώσιµες πηγές (Α.Π.Ε.) και από υδροηλεκτρικά εργοστάσια. 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της λειτουργίας και του 
µηχανολογικού εξοπλισµού των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.Υ.Η.Ε.) που βρίσκονται σε 
ορεινές περιοχές, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.  

Συγκεκριµένα, αναπτύσσεται η αρχή λειτουργίας των Μ.Υ.Η.Ε. και γίνεται περιγραφή των 
τεχνικών έργων υδροληψίας, του συστήµατος προσαγωγής, των υδροστροβίλων και του 
υδροηλεκτρικού σταθµού παραγωγής. Επιπλέον, ερευνώνται οι πιθανές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την λειτουργία ενός Μ.Υ.Η.Ε.. Ακόµη έγινε µια καταγραφή των υφιστάµενων 
Μ.Υ.Η.Ε. που υπάρχουν σε χείµαρρους του ποταµού Αράχθου.  

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε ένας ενδεικτικός σχεδιασµός (case study) νέου Μ.Υ.Η.Ε. στον 
χείµαρρο Αγναντίτη του Αράχθου ποταµού στο Νοµό Άρτας, χρησιµοποιώντας υδροµετρικά 
στοιχεία παροχής της ∆.Ε.Η. για τα έτη 1989-1990, 1990-1991 και 1991-1992. Η βέλτιστη θέση 
εγκατάστασης του υδροηλεκτρικού σταθµού έγινε µε βάση τον χάρτη µε τις ισοϋψείς και 
επιλέχθηκε εκείνη όπου το νερό εµφανίζει µεγάλο ύψος πτώσης. 

Συµπερασµατικά, τα Μ.Υ.Η.Ε. παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα όπως οι µηδενικές 
εκποµπές ρύπων και οι περιορισµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η δυνατότητα άµεσης 
σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο, η ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης, το χαµηλό κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας, η αξιοπιστία, η αυτόνοµη λειτουργία και η παραγωγή ενέργειας 
άριστης ποιότητας χωρίς διακυµάνσεις. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τα Μ.Υ.Η.Ε. ιδιαίτερα 
ελκυστική µορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ορεινές περιοχές που εµφανίζουν 
πλούσιο υδατικό δυναµικό. Επίσης, τα Μ.Υ.Η.Ε. συµβάλουν τόσο στην ενεργειακή όσο και στην 
οικονοµική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, αφού η παραγόµενη ενέργεια αποφέρει κέρδη στην 
τοπική κοινωνία. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, υδροστρόβιλος 
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Αναζωογόνηση της Ορεινής Ολυµπίας 
 

Υ. Βάγιε-Κωνσταντοπούλου. Αρχιτέκτονας Μηχανικός U.A.E., Master of Arts, Cornell U. 
 
 

Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται µε συνοπτικό τρόπο τα συµπεράσµατα του έργου 
RECOVER, το οποίο αποτελεί ένα διακρατικό πρόγραµµα µέρος του INTERREG III που 
αναπτύχτηκε την περίοδο 2006-2007. Αυτό το πρόγραµµα στην ουσία έδωσε τουλάχιστον µία 
µικρή ευκαιρία προβολής στις περιοχές της Ορεινής Ολυµπίας του Νοµού Ηλείας, µε κύριο 
στόχο την αναζωογόνηση τους ως µία ευκαιρία για την οικονοµική τους ανάπτυξη. Η 
συγγραφέας της παρούσας εργασίας ήταν µέλος τις διακρατικής οµάδας τεχνικών 
εµπειρογνωµόνων του έργου.  

Από όλες τις υποψήφιες κοινότητες της περιοχής, η Ανδρίτσαινα, η Φιγαλεία και η 
Αλιφείρα ήταν αυτές που ικανοποιούσαν τις περισσότερες απαιτήσεις προκειµένου να επιλεγούν 
ως οι τρεις προς ανάλυση περιοχές. Έτσι λοιπόν, έγινε καταγραφή των διατηρητέων κτιρίων τους 
και η δηµιουργία ενός καταλόγου µε φωτογραφικό υλικό που σκόπευε στην ανάδειξη του 
πλούτου της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της φυσικής κληρονοµιάς της περιοχής.  

Το πρόγραµµα περιελάµβανε επίσης την δηµιουργία ενός Αρχιτεκτονικού οδηγού στον 
οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικοί οικισµοί τονίζοντας τα κοινά µορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους µε σκοπό την ανάδειξη τους για την προστασία τους. Συγκεντρώθηκαν 
πληροφορίες σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των παραδοσιακών κτιρίων, και 
κίνητρα χρηµατοδότησης για την συντήρηση τους µαζί µε τεχνικά στοιχεία που αφορούν αρχές 
σχεδιασµού κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία –που είναι ένα συνηθισµένο τρόπο κατασκευής στα 
παραδοσιακά κτίρια της περιοχής- . 

Ένας κατάλογος δηµιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες µε τους τεχνίτες της 
περιοχής στον οποίο αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ιδιότητα τους 
για την υποστήριξη της τοπικής αγοράς εργασίας. 

Το τελικό αποτέλεσµα ήταν η σύνταξη ενός Μάστερ Πλάν για µια µικρή γειτονιά της Νέας 
Φιγαλείας µετά από την ανάλυση διαφορετικών συντελεστών που οδήγησαν στην επιλογή της.  

Η µελέτη συµπεριελάµβανε την προσέγγιση µε τη µέθοδο bottom up, δηλαδή από την βάση 
προς την κορυφή µε την πληροφόρηση και τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας όπου έγιναν 
επισκέψεις και παρουσίασεις από την οµάδα του έργου RECOVER. 

Η παρούσα εργασία δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ελληνικής 
συµµετοχής, αλλά συνθέτει µε συνοπτικό τρόπο τα αποτελέσµατα των τεσσάρων οµάδων έργου 
του RECOVER, οι οποίες είναι: 

Για την Ιταλία: α) το Γραφείο Τουρισµού Φριούλι Βενέζια Γιούλια στην Κάρνια, β) ο 
∆ήµος Μαρσιάνο στην Ούµβρια, για την Τσεχία: γ) ο ∆ήµος Στρίτες ναδ Λουδινού στην 
Μοράβια, και για την ∆υτική Ελλάδα: δ) η Αναπτυξιακή Ολυµπίας του ∆ήµου Κρεστένων. Αυτό 
έγινε µε στόχο να τονιστούν οι best practices, δηλαδή οι βέλτιστες πράξεις που ξεχωρίζουν ως οι 
πιο άρτια υλοποιηµένες που αξίζουν να διακριθούν και να εφαρµοστούν σε άλλες περιοχές της 
χώρας ή και σε παρόµοιες µελέτες.  

Ενδεικτικά επιλέχθηκαν ορισµένες εικόνες για να πλουτιστεί το κείµενο, και πρέπει να 
αναφερθεί το γεγονός ότι η φωτογραφική καταγραφή των περιοχών της µελέτης στην ∆υτική 
Ελλάδα ήταν ένα από τα σηµαντικά στοιχεία που κερδίσαµε από αυτή την µελέτη αφού το 
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καλοκαίρι του 2007, πολλές από αυτές της περιοχές υπέστησαν µεγάλη ζηµιά από τις φωτιές. Το 
φωτογραφικό υλικό αποτελεί µία σηµαντική πηγή ιστορικής τεκµηρίωσης.  
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Απόψεις και στάσεις των ενεργών παραγόντων της περιοχής Θεοδωριάνων 
στις προτάσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τη δηµιουργία του Εθνικού 

Πάρκου Τζουµέρκων. 
 

Αθ. Κουτσούκη, Γεωπόνος,  
Ν. Μπεόπουλος, Καθηγητής,  

Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων, Αγροτικής Κοινωνιολογίας, 
Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
 
Περίληψη 
Αφορµή για το παρόν άρθρο αποτέλεσε η έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που 
χαρακτηρίζει τους ορεινούς όγκους Τζουµέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου ως Εθνικό 
Πάρκο, καθορίζει ζώνες προστασίας, χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης και ιδρύει Φορέα 
∆ιαχείρισής του. Σκοπός του Προεδρικού ∆ιατάγµατος είναι η προστασία, διατήρηση και 
διαχείριση της φύσης και του τοπίου, στην εν λόγω περιοχή µε τη θεσµοθέτηση διαδικασιών και 
µέτρων για την εξασφάλιση «της αρµονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης». Η εφαρµογή του αναµένεται να επηρεάσει τις ασκούµενες στην περιοχή 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Παρουσιάζει ενδιαφέρον, συνεπώς, η καταγραφή και η διερεύνηση 
των απόψεων, της επιχειρηµατολογίας και της στάσης των ανθρώπων που συνδέονται µε την 
περιοχή απέναντι στις αλλαγές που εισάγονται µε τις νέες κανονιστικές ρυθµίσεις. 

Η ερευνητική προσέγγιση στηρίχθηκε, αφενός στη βιβλιογραφική ανάλυση της 
προστατευόµενης περιοχής και, αφετέρου στα εργαλεία της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας µε την 
πραγµατοποίηση το Μάρτιο και Μάιο του 2009 ηµικατευθυνόµενων συνεντεύξεων, που 
επέτρεψαν να καταγράψουµε τις απόψεις των εµπλεκοµένων παραγόντων. Το δείγµα 
αποτελούσαν 27 άτοµα που είναι είτε κάτοικοι της κοινότητας Θεοδώριανων, που βρίσκεται 
εντός του Εθνικού Πάρκου, είτε αυτοί που όρισαν τους κανόνες διαχείρισης του Πάρκου.  

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας, προέκυψε ότι η ενηµέρωση για το 
περιεχόµενο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος αλλά και για τα αναπτυξιακά σχέδια που εκπονούνται 
για την περιοχή ήταν ελλιπής. Επίσης, η εµπειρία των συνεντεύξεων έδειξε ότι υπάρχουν 
διαφορές στις απόψεις των ειδικών που συνέταξαν την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που 
οδήγησε στο εκδοθέν Προεδρικό ∆ιάταγµα και στους µόνιµους ή προσωρινούς κατοίκους της 
κοινότητας Θεοδώριανων. Οι προτάσεις και των δύο έχουν ιδιαίτερη σηµασία αλλά και δύο 
παραλείπουν πλευρές που θα οδηγούσαν σε κοινές προσεγγίσεις.  
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Η συνάρτηση της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
σχεδίων και προγραµµάτων.  

Τα χρόνια της µεγάλης αφύπνισης. 
 

Μ. Λάµπρου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Msc., Υ.∆ρ. Μηχανικός ΕΜΠ 
Εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μέτσοβο (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του ΕΜΠ) 

 
 
Περίληψη 
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να αναδείξει την σπουδαιότητα της εφαρµογής της Στρατηγικής 
Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην περίπτωση σχεδίων και προγραµµάτων στον 
τοµέα του τουρισµού των ορεινών περιοχών γενικά και ειδικά αυτών µε σηµαντική 
βιοποικιλότητα, χωρών µε έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως είναι η Ελλάδα και η Ισπανία 
(είναι δεύτερη στον κόσµο σε αφίξεις -µετά την Γαλλία- και σε εισόδηµα -µετά τις ΗΠΑ- και ο 
τουρισµός προσφέρει περίπου 12% του ισπανικού ΑΕΠ), καθώς και να καλλιεργήσει ήπια το 
πεδίο για το επόµενο στάδιο, αυτό της Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Πολιτικών. 
Η ελληνική και παγκόσµια βιβλιογραφία διαθέτουν µια εκτενή σειρά σχετικών εργασιών και 
δηµοσιεύσεων που περιγράφουν την εξέλιξη της διαδικασίας στο χώρο και τον χρόνο. Οι 
τεχνικές και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται για την Environmental 
Impact Assessment (ΕΙΑ) διαδικασία περιλαµβάνουν τις λίστες καταγραφής (chechlists), τις 
µήτρες, ποσοτικά και ποιοτικά µοντέλα, βιβλιογραφικές περιλήψεις-αναφορές και συστήµατα 
υποστήριξης λήψης απόφασης.  
Η στρατηγική οδηγία ολοκληρώνει το περιβαλλοντικό σύστηµα και ανοίγει διάπλατα το δρόµο 
για το πεδίο των πολιτικών µε δεδοµένο ότι ήδη οι πράσινες πολιτικές όχι µόνο δεν έχουν 
συνεισφέρει στο περιβαλλοντικό γίγνεσθε αλλά αποτυγχάνουν εφόσον λειτουργούν µόνο ως 
εισπρακτικές πολιτικές και όχι ως εργαλεία διαµόρφωσης περιβαλλοντικής παιδείας. 
Η Νότια Ευρώπη διαθέτει ορεινές παραµεσόγειες περιοχές, µε σχετική εγγύτητα µε τη θάλασσα 
ενώ πρόκειται για γεωγραφικές ενότητες που περιλαµβάνουν τα περισσότερα είδη βλάστησης 
από το υψόµετρο 0 µέχρι το υψόµετρο των 1280-1500 µέτρων και διαθέτουν παρόµοια χωρικά 
χαρακτηριστικά (οδοποιία, χωροταξική οργάνωση, χρήσεις γης και οικονοµικές δραστηριότητες 
καθώς και προοπτικές ανάπτυξης) 
Το σχέδιο για την αειφορική διαχείριση της χώρας συνδέει άµεσα την βιοποικιλότητα µε την 
τουριστική ανάπτυξη. Η σχέση αυτή είναι απλή και ευθύγραµµη µε την έννοια ότι η ύπαρξη, η 
προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών αποτελεί ικανή και αναγκαία 
συνθήκη για την ύπαρξη και την ανάπτυξη του τουρισµού, που είναι τόσο µια παραγωγική 
διαδικασία (προϊόν, χρήστης, παραγωγική διαδικασία, τελικό προϊόν / υπηρεσία) µε επίπτωση 
χωρική, χρονική, οικονοµική στη φάση κατασκευής, στη φάση λειτουργίας και στη φάση 
παρακολούθησης, όσο και προϊόν (µε την εµπορική έννοια του όρου). Άλλωστε σε παγκόσµια 
κλίµακα υπάρχουν παραδείγµατα τόπων-τοπίων που ακριβώς επειδή έχουν σηµαντική 
βιοποικιλότητα αποτελούν τουριστικούς πόλους έλξης και παρουσιάζουν µια σηµαντική 
τουριστική δραστηριότητα. Επίσης σχέση απλή και ευθύγραµµη είναι και αυτή ανάµεσα στην 
βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση του ανθρώπου (human well being) σύµφωνα µε δεδοµένα 
ανεξάρτητων ευρωπαϊκών οργανισµών.  
Εποµένως η διαδικασία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι συνάρτηση 
παραµέτρων, µία από τις οποίες είναι η στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µία 
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συνιστώσα της οποίας είναι η βιοποικιλότητα έτσι όπως αυτή ελέγχεται στην περίπτωση των 
τουριστικών σχεδίων και προγραµµάτων σε ορεινές περιοχές των χωρών της Νότιας Ευρώπης 
µπορεί να γίνει µια αποφασιστικής σηµασίας διαδροµή προς την κατεύθυνση της λήψης ώριµων 
και έγκαιρων αποφάσεων για την διαµόρφωση µοντέλων ανάπτυξης συµβατών µε την 
ανθρώπινη κλίµακα. 
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Μετακινούµενες διαλογικές διατάξεις για την ενίσχυση του δηµόσιου 
χαρακτήρα του δρόµου 

 
Κ. Ντάφλος Λέκτορας Ε.Μ.Π 

Σχολή Αρχιτεκτόνων 
 
 
Περίληψη 
Οι πλανόδιοι µικροπωλητές στην πόλη των Ιωαννίνων (19ος - 20ος αιώνας) και όσοι υποστήριζαν 
κινούµενες εφήµερες εξυπηρετήσεις δρόµου (τεχνίτες δρόµου, καζαντζήδες-καλαντζήδες-
γανωµατήδες), µας υπενθυµίζουν σήµερα το δηµόσιο χαρακτήρα του δρόµου ενισχύοντας µε 
πολλαπλό τρόπο τις λειτουργίες του. Μέσω καθηµερινών νοµαδικών δραστηριοτήτων τόνωναν 
τη ζωή της πόλης. Η κινητικότητα, η αταξία, η ανάµειξη, ο παρασιτισµός, αποτελούν σύγχρονες 
έννοιες οι οποίες γίνονται εργαλεία σχεδιασµού στο δηµόσιο χώρο, µιας εφήµερης 
αρχιτεκτονικής, µορφών αντίστασης µέσω της σωµατικότητας, της προσωρινότητας, του 
αυτοσχεδιασµού και της προσωπικής εφευρετικότητας.  

Οι µετακινούµενες διαλογικές διατάξεις cipo_08 <trailer> και cipo_09 <laterna> 
προτείνονται ως κοινωνικά ενεργά ΄΄αντικείµενα΄΄ που θα διευκολύναν µετακινούµενα 
πραγµατικά καθηµερινά γεγονότα δρόµου χωρίς σενάριο, οικειοποιούµενα τη µορφή της τέχνης 
της παράστασης στα πλαίσια µιας µεταπαραγωγής.  

Οι εικαστικές αυτές προτάσεις έχουν τη µορφή επιτόπιων, διεσπαρµένων, µη συνεκτικών 
παρεµβάσεων που επιλέγονται για την προσέγγιση και τον επαναπροσδιορισµό ευαίσθητων 
πολιτικά περιβαλλόντων – χώρων της πόλης. Εντάσσονται στο εικαστικό πρόγραµµα CIPO 
(κυβερνητικά ευφυή παρασιτικά αντικείµενα) το οποίο βασίζεται σε περιοδικές ενεργές 
διαδραστικές εγκαταστάσεις, υβριδικά περιβάλλοντα -΄΄οργανισµούς΄΄ και διαλογικές διατάξεις 
οι οποίες διερευνούν µέσω αυτόµατων µονάδων (ροµπότ), επικοινωνιακές πρακτικές της τέχνης 
βασιζόµενες στο χρόνο, και διευρυµένες σχέσεις µορφών ζωής στο χώρο.  

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται ένα δίκτυο τριών κινητών ανεξάρτητων διαδραστικών 
υβριδικών µουσικών κουτιών [cipo_09], που οικειοποιούνται τη λογική της παραδοσιακής 
λατέρνας, τα οποία επινοήθηκαν ως αυτοσχέδια, ανιστορικά µουσικά όργανα. Βασίζονται στη 
σύλληψη και την κατασκευαστική δοµή: α/των µουσικών κουτιών του 19ου αιώνα, και β/ της 
παραδοσιακής λατέρνας, αντλώντας στοιχεία από την πρακτική της δηµόσιας περιφοράς της από 
πλανόδιους µουσικούς. Ενσωµατώνουν δεδοµένα από την τεχνολογία διαφορετικών περιόδων µε 
τη δυνατότητα να εκτελούν συνδυασµένους ήχους. Προγραµµατίστηκαν να αναπαράγουν 
΄΄έτοιµα΄΄ ηχητικά µέρη µέσω αλληλεπιδράσεων στο ζωντανό περιβάλλον της πόλης.  

Παρουσιάζεται επίσης η δράση cipo_08 <trailer> που έγινε στην Πάτρα στις 12/7/08 στις 
εκβολές του ρέµατος Μειλίχου στα όρια µε τον καταυλισµό των Αφγανών προσφύγων. Ο 
΄΄γυρολόγος΄΄ [cipo_08] είναι µια µετακινούµενη διάταξη, µέσω του ανθρώπινου σώµατος, που 
ενσωµατώνει µια αυτόµατη υπολογιστική µονάδα (ροµπότ). Η απόκρισή της στους ήχους 
(πληροφορίες) από το περιβάλλον όσο καθοδηγείται, ενεργοποιεί διαδικασίες τεκµηριώσεων και 
συλλογών από µεταγραφές ήχων σε κώδικες γραφηµάτων. Ενώ διανύει κοινωνικά φορτισµένες 
και πολεοδοµικά ασταθείς περιοχές της πόλης (υπόλοιπα), διαπραγµατεύεται µε την ανθρώπινη 
παρουσία µορφές επικοινωνίας και ενεργοποίησης της δηµόσιας σφαίρας.  

Οι πράξεις µεταγραφής και εκποµπής ήχων µέσω των διατάξεων CIPO, τεχνητής ευφυΐας, 
επιτρέπουν να επαναδιατυπωθεί η ιδέα της αστικής περιπλάνησης µε τους όρους µιας ανοικτής 
απρογραµµάτιστης αλληλεπίδρασης και µιας καθηµερινής ανεπίσηµης επικοινωνίας.  
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Προτείνονται διελεύσεις µε τις µετακινούµενες αυτές διατάξεις σε περιοχές της πόλης των 
Ιωαννίνων, επιζητώντας την ενθάρρυνση και την ενεργοποίηση προσωπικών και συλλογικών 
βιωµάτων που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση στον οµογενοποιηµένο σήµερα δηµόσιο 
χώρο αποξένωσης, -µε την ένταξή τους στην καθηµερινή ζωή µέσω της ενεργοποίησης 
αναφορών και της πρόκλησης έκπληξης.  
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“Και διηγώντας τα να κλαις!” 
[Ή µήπως πια και να (κρυφο)ελπίζεις;] 

Το ελπιδοφόρο (;) αναπτυξιακό µέλλον της κακότυχης Ίµβρου 
 

Ευµ. Καµαρινοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 
Περίληψη 
Η τύχη της Ίµβρου κρίθηκε την τελευταία νύχτα των διαπραγµατεύσεων της συνθήκης της 
Λωζάννης. Το αµιγώς ελληνικό νησί παραχωρήθηκε στην τουρκική επικυριαρχία υπό τον όρο να 
αυτοδιοικείται [ουδέποτε εφαρµόστηκε]. Αντίθετα οι τουρκικές αρχές µέσω τεχνασµάτων και 
τροµοκρατικών µεθόδων εξανάγκασαν τους 10.000 έλληνες να εκπατριστούν, υποκαθιστώντας 
τους µε εποίκους από την Ανατολία και την Βουλγαρία και µε στρατιωτικούς.  

Το στρατοκρατούµενο πλέον νησί περιήλθε σε “αναπτυξιακό κώµα”, αφού απέµειναν µόλις 
300 υπέργηροι έλληνες, καθώς οι έποικοι -άσχετοι προς τις νησιωτικές ενασχολήσεις- 
περιορίστηκαν στην παροχή υπηρεσιών στην ταξιαρχία. Η πρόσβαση αλλοδαπών µόνο µέσω 
λιµένων της Καλλίπολης και η έλλειψη βασικών υποδοµών και τουρισµού διατήρησαν σχεδόν 
ανέπαφο το προπολεµικό τοπίο. Εξαιτίας της στασιµότητας το νησί εµφανίζει σχεδόν ειδυλλιακή 
ατµόσφαιρα, ευρισκόµενο ακόµη στην δεκαετία του ’50 και διεκδικεί τον τίτλο του πιο 
καθυστερηµένου αλλά προνοµιούχου νησιού της Μεσογείου. Πίσω, όµως, από την επιφανειακή 
έλλειψη “προόδου” σωρεύονται δυνάµεις που ίσως εγκυµονούν αναπτυξιακό άλµα. 

Η εισήγηση παρουσιάζει την πορεία του νησιού και των κατοίκων του από τα χρόνια της 
ακµής του µέχρι την σηµερινή κατάσταση και προτείνει µεθόδους για το ξαναζωντάνεµά του, 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ελλήνων, την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και την πρόληψη των καταστρεπτικών συνεπειών της επερχόµενης άναρχης ανάπτυξης. 
Αφετηρία της υπήρξε η διπλωµατική µου εργασία “Συσίφεια έργα στην Ίµβρο: το κονάκι στο 
Σχοινούδι” (ΑΠΘ, 2008), η οποία εµπλουτίστηκε και ενισχύθηκε µε ιστορική έρευνα. Οι 
συζητήσεις µε έλληνες µόνιµους κατοίκους του νησιού, η φωτογραφική αποτύπωση όλων των 
κρίσιµων τοποθεσιών του και η σχεδιαστική καταγραφή κτιρίων-πόλων έλξης Ιµβρίων της 
διασποράς, κυρίως νεαρής ηλικίας, βοήθησαν στην τεκµηριωµένη και στοχευµένη διερεύνηση 
τρόπων κοινωνικής και πολιτιστικής ανανέωσης-αναγέννησης. Παράδειγµα και αντικείµενο 
ειδικότερης έρευνας αποτέλεσε το χωριό Σχοινούδι, παλαιότερα το µεγαλύτερο (2500 έλληνες) 
όχι µόνο της Ίµβρου αλλά όλης της τουρκικής ορεινής επικράτειας, όπου πλέον διαµένουν µόνο 
60 έλληνες και τούρκοι καταπατητές.  

Ελπίδες για αλλαγή αποτελούν: 
• Η αφθονία γεωργικής γης, δασών, βοσκοτόπων, νερού και ιαµατικών λουτρών. 
• Το ετήσιο θερινό προσκύνηµα των ιµβρίων της διασποράς. 
• Οι προσπάθειες των ιµβριακών συλλόγων, των ιµβρίων υψηλής αναγνωρισιµότητας 

(όπως ο Πατριάρχης) και φίλων της Ίµβρου (όπως η εταιρεία Ίµβρος Παιπαλόεσσα: 
κέντρο έρευνας και φροντίδας για την Ίµβρο), οι οποίοι υλοποιούν αναπτυξιακά 
έργα. 

• Η έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ανάκτηση των δικαιωµάτων της 
ελληνικής µειονότητας. 

• Η επικείµενη ακτοπλοϊκή σύνδεση µε τη Λήµνο, που θα διευκολύνει τις επισκέψεις 
των ιµβρίων της Ελλάδας.  
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∆ράσεις οι οποίες προτείνονται στην εισήγηση, ώστε η επικείµενη οικοδοµική και 
τουριστική ανάπτυξη να µην καταλήξουν σε οικολογική και πολιτιστική καταστροφή του νησιού 
και σε αφανισµό του ελληνισµού του, είναι: 

• Η υποστήριξη της παντελώς ελλειπούς αρχαιολογικής έρευνας, ίσως µέσω της 
συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε το πανεπιστήµιο 
του Canakkale. 

• Η επαναδιεκδίκηση του ελληνικού σχολείου και του επισκοπείου του Σχοινουδίου 
για εγκατάσταση ανάλογη προς του ΜΕ.Κ.∆Ε/ΕΜΠ στο Μέτσοβο και η αξιοποίησή 
τους για την διεξαγωγή διεθνών θερινών σχολείων. 

• Η αξιοποίηση διασυνοριακών ευρωπαϊκών προγραµµάτων, όπως το INTERREG 
III. 

• Η επαναδιεκδίκηση της περιουσίας ιµβρίων αλλά και αθωνικών µοναστηριών. 
• Η συνεργασία µε τα γειτονικά ελληνικά νησιά. 
• Οι έρευνες για τον εντοπισµό λαθροµεταναστών και από τις ελληνικές αρχές και 
από την υπηρεσία frontex της Ευρωπαϊκή Ένωσης. 
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Τα αιωνόβια δέντρα του Ζαγορίου:  
Tόποι ιστορικής αναφοράς και σύµβολα ιερότητας 

 
Κ. Στάρα, ∆ιδάκτορας Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας, 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τοµέας Λαογραφίας, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Ρ. Τσιακίρης, ∆ιδάκτορας Οικολογίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας 
 

 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή µελετάµε τα γηραιά δέντρα του Ζαγορίου, τα οποία επιβιώνουν ως σύµβολα 
κοινωνικής συνοχής, ιστορικής συνέχειας και ιερότητας. Φυσικά χαρακτηριστικά των δέντρων 
αυτών, όπως οι µεγάλες διαστάσεις τους, η µακροζωία και η ζωτικότητά τους σε συνδυασµό µε 
τον ισχυρό συµβολισµό τους και τη θέση τους ως εξηµερωµένων και οικειοποιηµένων φυσικών 
οργανισµών, τα έχουν καταστήσει χαρακτηριστικές µορφές των τοπίων της περιοχής, 
πολιτισµικά σύµβολα και σηµεία αναφοράς της τοπικής ιστορίας. Η έρευνα µας 
πραγµατοποιήθηκε σε 23 χωριά του Ζαγορίου που ανήκουν διοικητικά στους ∆ήµους Κεντρικού 
Ζαγορίου και Τύµφης και στην Κοινότητα Παπίγκου. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν 
αφορούσαν αρχειακή και επιτόπια έρευνα (ελεύθερες συνεντεύξεις, αυτοσχέδιοι χάρτες κ.α.), 
καθώς και καταγραφή των δέντρων και των χαρακτηριστικών τους στο πεδίο. Η αρχειακή και η 
επιτόπια έρευνα πραγµατοποιήθηκαν από το Μάιο ως τον Οκτώβριο του 2006, ενώ η καταγραφή 
στο πεδίο το ίδιο διάστηµα του επόµενου χρόνου. Καταγράψαµε συνολικά 735 δέντρα σε 240 
περιοχές του Ζαγορίου. Τα αποτελέσµατά µας επιβεβαίωσαν ότι όπως και σε κάποιες άλλες 
περιοχές της χώρας, έτσι και στο Ζαγόρι τα χωριά σταυρώνονται ή κυκλώνονται σε ένα µαγικό 
κύκλο από τα ξωκλήσια µε τα αιωνόβια δέντρα τους. ∆ιάφορα είδη πλατύφυλλων δρυών 
(Quercus spp.), πουρνάρια (Quercus coccifera) και σφεντάµια (Acer spp.) περιστοιχίζουν τα 
ξωκλήσια του Ζαγορίου λειτουργώντας ταυτόχρονα σαν σηµάδια του ιερού τόπου. Πλατάνια, τα 
οποία αποτελούν συνήθως τα κτητορικά δέντρα της κεντρικής εκκλησίας, κυριαρχούν στις 
πλατείες των οικισµών. Ακολουθώντας τις τάσεις των καιρών τα παλιότερα αυτοφυή δέντρα των 
κοιµητηρίων δίνουν τη θέση τους σε φυτεµένα κωνοφόρα, κυρίως έλατα, που αντικαθιστούν εδώ 
τα κυπαρίσσια των κοιµητηριακών τοπίων της νότιας Ελλάδας. Τα δέντρα που καταγράψαµε 
αποτελούν τα γηραιότερα της περιοχής. Το σχήµα τους είναι φυσικό ή διαµορφωµένο από 
επεµβάσεις που δε σχετίζονται µε τη χρήση, παρά µε την περιποίηση και προστασία του ίδιου 
του δέντρου, είτε µε την ασφάλεια παρακείµενων κτισµάτων. Πάνω από το ¼ των δέντρων που 
µελετήσαµε βρέθηκαν να φέρουν σηµάδια της ανθρώπινης παρουσίας πάνω στον κορµό ή γύρω 
τους: καρφιά, πεζούλια ή λότζιες, προβολείς, καλώδια, µεγάφωνα, πινακίδες, χαράγµατα στον 
κορµό, καµπάνες και σήµαντρα, σύρµατα ενσωµατωµένα στον κορµό και παγκάκια στη σκιά 
τους. Τα δέντρα, αν και αιωνόβια δεν είναι αθάνατα και µια σειρά παραγόντων όπως η έλλειψη 
διαχείρισης, η αδιαφορία της Πολιτείας, η αποδυνάµωση της τοπικής κοινωνίας και η 
εγκατάλειψη διακυβεύουν τη διατήρησή τους. Ωστόσο οι τοπικές κοινότητες όλο και 
περισσότερο αναγνωρίζουν στα γηραιά δέντρα τους αισθητικές ποιότητες, συµβολισµούς και 
ιστορικές προεκτάσεις και τα θεωρούν στοιχεία της συλλογικής µνήµης και ιστορίας τους.  
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H εφαρµογή της ∆ιαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο για κατοίκους ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών 

 
∆. Παπαχρήστος, Εργαστηριακός Συνεργάτης τµήµατος Τεχνολογίας Αεροσκαφών, 

ΤΕΙ Χαλκίδας 
Κ. Αρβανίτης, Επίκουρος Καθηγητής Tµήµατος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 

Μηχανικής, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Περίληψη 
Σήµερα θεωρείται ως παιδαγωγική καινοτοµία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η χρήση και 
λειτουργία της ∆ιαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (∆εξΑΕ, Web based Education). Οι 
υποστηρικτές της, θεωρούν ότι ανανεώνει την εκπαίδευση µε υπολογιστή µε τις µεθόδους και 
τεχνολογίες που εξασφαλίζει το διαδίκτυο (internet), γιατί προσφέρει δυνατότητα διαρκούς 
ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού και µια ευέλικτη δοµή που επιτρέπει την εξατοµίκευση της 
µάθησης. Στην εργασία αυτή γίνεται η παρουσίαση ενός προτεινόµενου εκπαιδευτικού µοντέλου 
∆εξΑΕ για την δηµιουργία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο από κατοίκους ορεινών ή 
αποµακρυσµένων περιοχών (νησιά, κλπ.). Σκοπός του είναι η εκµάθηση των βασικών αρχών 
διοίκησης επιχειρήσεων, η χρήση Η.Υ. και διαδικτύου όπως επίσης και η µεθοδολογία σχεδίασης 
και ανάπτυξης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce acts). 
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∆ηµιουργία χάρτη ζωνών επικινδυνότητας για εκδήλωση κατολισθητικών 
φαινοµένων στην ορεινή Νάξο µε χρήση της µεθοδολογίας της 

τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών 
 

Ε. Γαλανού, ∆ρ. Ε.Μ.Π., Φυσικός, Γεωλόγος, MSc Περιφερειακή Ανάπτυξη  
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π 

Π. Κολοκούσης, ∆ρ. Μηχανικός, Ε.Μ.Π.  
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ 

 
 
Περίληψη 
Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν παράγοντα ο οποίος πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη 
στις προσπάθειες για αναβάθµιση του ορεινού περιβάλλοντος. Τον Φεβρουάριο του 2003 οι 
µεγάλης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις στις Κυκλάδες είχαν ως αποτέλεσµα την 
πυροδότηση σηµαντικών κατολισθήσεων σε όλα σχεδόν τα νησιά. Μεγάλες καταστροφές στα 
έργα υποδοµής των ορεινών περιοχών όλων σχεδόν των Κυκλάδων προκλήθηκαν και µάλιστα 
έργων τα οποία είχαν κατασκευαστεί σχετικά πρόσφατα. 

Γίνεται φανερό ότι η δηµιουργία χαρτών ζωνών επικινδυνότητας για εκδήλωση 
κατολισθητικών φαινοµένων στις Κυκλάδες κρίνεται χρήσιµη και έχει σκοπό να βοηθήσει στον 
σχεδιασµό από τους αρµόδιους φορείς της χωροθέτησης των έργων υποδοµής, των 
καταλληλότερων χρήσεων γης σε ασταθή εδάφη, των καταλληλότερων περιβαλλοντικών 
προγραµµάτων αλλά και στον εντοπισµό των κατασκευών που κινδυνεύουν σήµερα.  

Στην εργασία αυτή µε µεθόδους γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών και την 
µεθοδολογία της τηλεπισκόπησης, δηµιουργείται χάρτης της νήσου Νάξου, της µεγαλύτερης των 
Κυκλάδων, στον οποίο απεικονίζονται 3 ζώνες επικινδυνότητας για κατολισθήσεις: µικρή, 
µεσαία, µεγάλη. Τα αποτελέσµατα ελέγχονται από τις κατολισθήσεις οι οποίες έχουν εκδηλωθεί 
στο παρελθόν.  

Η µέθοδος που αναπτύσσεται στην εργασία, είναι δυνατόν να προσαρµοστεί και να 
εφαρµοστεί και σε άλλα ορεινά περιβάλλοντα. 
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Μη Γραµµική ∆υναµική Ανάλυση Κολωνοπασσάλων Βάθρων Γεφυρών. 
Εφαρµογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου και στη Γέφυρα του 

Μετσοβίτικου Ποταµού 
 

Ε. Σαπουντζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών Ερευνών Ε.Μ.Π. 
Α. Καµπίτσης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών Ερευνών Ε.Μ.Π. 

Α. Κορωναίου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Τεχνικό Γραφείο «Α. Κορωναίου» 

 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η µη γραµµική δυναµική ανάλυση κολωνοπασσάλου τυχαίας 
διατοµής διπλής συµµετρίας, µερικώς εδραζόµενου επί µη γραµµικού εδάφους προσοµοιωµένου 
µε µη γραµµικά ελατήρια τύπου Winkler, υποβαλλόµενου σε µετρίως µεγάλες µετατοπίσεις και 
σε τυχούσες συνοριακές συνθήκες, λαµβάνοντας υπόψη τα φαινόµενα διατµητικής 
παραµόρφωσης και περιστροφικής αδράνειας. Η δοκός υπόκειται σε συνδυασµένη δράση από 
τυχαίως κατανεµηµένη ή συγκεντρωµένη εγκάρσια δυναµική φόρτιση και καµπτική ροπή κατά 
τις δυο διευθύνσεις καθώς και δυναµικό αξονικό φορτίο. Η επιρροή της διατµητικής 
παραµόρφωσης λαµβάνεται υπόψη µε τη βοήθεια των συντελεστών διατµητικής παραµόρφωσης. 
Μορφώνονται πέντε προβλήµατα συνοριακών τιµών ως προς τις εγκάρσιες και αξονικές 
µετατοπίσεις καθώς και δύο τασικές συναρτήσεις, τα οποία λύνονται µε τη µέθοδο της 
Αναλογικής Εξίσωσης (Analog Equation Method), η οποία βασίζεται στην µέθοδο των 
Συνοριακών Στοιχείων (BEM). Η εφαρµογή της µεθόδου οδηγεί σε πεπλεγµένο σύστηµα 
διαφορικών εξισώσεων κίνησης, του οποίου η επίλυση πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο Μέσης 
Επιτάχυνσης (Αverage Αcceleration Μethod) σε συνδυασµό µε την τροποποιηµένη µέθοδο 
Newton Raphson. Ο προσδιορισµός των συντελεστών διατµητικής παραµόρφωσης επιτυγχάνεται 
µε τη βοήθεια των προαναφερθέντων τασικών συναρτήσεων χρησιµοποιώντας µόνο συνοριακή 
ολοκλήρωση. Το προτεινόµενο µαθηµατικό προσοµοίωµα συνυπολογίζει τα πεπλεγµένα 
φαινόµενα των καµπτικών και διατµητικών παραµορφώσεων κατά µήκος της δοκού καθώς και 
τις αναπτυσσόµενες διατµητικές δυνάµεις από το αξονικό φορτίο. Το προτεινόµενο 
προσοµοίωµα βρίσκει άµεση εφαρµογή στις χαραδρογέφυρες Μετσόβου και στη γέφυρα του 
Μετσοβίτικου ποταµού. 
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Ορθολογική οδική διάνοιξη της ορεινής περιοχής του Μετσόβου 
 µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη της 

 
Στ. Ταµπέκης, ∆ιδάκτορας ∆ασολόγος-Περιβαντολλόγος Α.Π.Θ. 

Ευάγγ. Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ. 
Β. Γιαννούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. 
Σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Εργαστήριο Μηχανικών Επιστηµών και Τοπογραφίας, Α.Π.Θ  
 
 

Περίληψη 
Το δασικό σύµπλεγµα του δήµου Μετσόβου εµφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού 
ορεινού δάσους της χώρας µας.  

Τα οικοσυστήµατα των ορεινών περιοχών είναι ευαίσθητα στις αλλαγές, µεταβάλλονται 
ταχύτατα και στις περισσότερες των περιπτώσεων υφίστανται περιβαλλοντική υποβάθµιση (U.N. 
1992). Η οδική διάνοιξη των ορεινών περιοχών αποτελεί από τις πιο σηµαντικές ανθρωπογενείς 
παρεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο θεωρείται όµως αναγκαία και αναπόφευκτη για 
την ορθολογική διαχείριση και την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων (Sedlak 1993, 
Heinimann 1994, Becker 1995). Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών διαθέσιµων των ορεινών 
περιοχών, η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των ανθρωπίνων διαθέσιµων και η κατασκευή των 
απαραίτητων υποδοµών, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη της 
ανάπτυξης τους. Η ανάπτυξη αυτή βέβαια πρέπει να γίνει µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον 
και µε τις µικρότερες δυνατές επεµβάσεις σε αυτό, µε σκοπό τελικά να επιτευχθεί η βιώσιµη 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.  

Η βιώσιµη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών επιτυγχάνεται µε την αειφορική διαχείριση των 
δασικών οικοσυστηµάτων, θεµελιώδης αρχή η οποία αποτελεί τη βάση της δασικής πολιτικής 
στη χώρα µας. Η αειφορική διαχείριση των δασών προϋποθέτει βέβαια την ύπαρξη των 
απαραίτητων υποδοµών (ολοκληρωµένη διάνοιξη δασών). Η κατασκευή των δασικών οδικών 
δικτύων προκαλεί επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστηµα και το περιβάλλον γενικότερα. Οι 
επιπτώσεις αυτές µπορούν εν µέρει µόνο να αποκατασταθούν, αλλά τις περισσότερες των 
περιπτώσεων είναι αδύνατο να γίνει αυτό, αφού τα παραγωγικά δάση της χώρας µας βρίσκονται 
κυρίως σε ορεινές περιοχές µε έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο, δυσµενείς εδαφολογικές συνθήκες 
και ανοµοιόµορφη κατανοµή της δασικής βλάστησης, παράγοντες οι οποίοι δηµιουργούν πολλές 
δυσχέρειες στο σχεδιασµό, τη χάραξη και την κατασκευή των δασικών δρόµων. Το γεγονός αυτό 
απαιτεί ιδιαίτερη µελέτη των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και των 
παραγόντων που επηρεάζουν την οδική διάνοιξη των δασών ή επηρεάζονται από αυτήν, µε 
σκοπό τη σύνταξη ολοκληρωµένων σχεδίων διάνοιξης, τα οποία βέβαια λαµβάνουν υπόψη τους 
και τη προστασία του περιβάλλοντος (Καραγιάννης 1992, Γιαννούλας 2001, ∆ούκας 2004).  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ολοκληρωµένη οδική διάνοιξη της ορεινής περιοχής του 
δήµου Μετσόβου µε βάση τα τεχνικά, οικονοµικά, οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια της 
περιοχής. Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δασοπονικά στοιχεία 
(ξυλαπόθεµα, προσαύξηση, λήµµα), οικονοµικά στοιχεία (κόστος κατασκευής και συντήρησης 
των δασικών δρόµων, κόστος µετατόπισης του ξύλου, καθώς και η αξία του εδάφους της ζώνης 
κατάληψης) και εδαφοτεχνικά στοιχεία. Με την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων 
καθορίστηκε η άριστη οδική πυκνότητα καθώς και η σχέση της µε τους παραπάνω παράγοντες 
(Στεργιάδης και ∆ούκας 1983-1984, Καραγιάννης 1991, 1992, 1999). 
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Το δίκτυο των ορεινών οικισµών της Ελλάδας. 
Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. 

 
∆. ∆ιµέλλη, ∆ρ. Πολεοδοµίας Ε.Μ.Π., Λέκτορας 407 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης  

 
 
Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να διερευνήσει το δίκτυο των ορεινών οικισµών σε µια 
προσπάθεια να τους κατηγοριοποιήσει µε βάση τα κοινά τους πληθυσµιακά, παραγωγικά και 
χωρικά χαρακτηριστικά. Η διερεύνηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί µέσω της δηµιουργίας µιας 
βάσης δεδοµένων των ορεινών οικισµών σε αντιστοιχία µε τα χωρικά και ανθρωπογενή 
χαρακτηριστικά τους και αποτελεί µια πρωτότυπη έρευνα που έχει ως στόχο την κατανόηση της 
λειτουργίας τους και τη διατύπωση προτάσεων για την εξέλιξη τους.  

Πιο συγκεκριµένα από τη χαρτογράφηση των ορεινών οικισµών και τη διερεύνηση της 
πληθυσµιακής και οικονοµικής τους εξέλιξης επιχειρείται να εξετασθεί:  

Α) η σχέση του υψοµέτρου στο οποίο βρίσκονται οι εξεταζόµενοι οικισµοί µε την 
ανάπτυξη τους, 
Β) η επίδραση του υφιστάµενου οδικού δικτύου στη λειτουργία και την προσβασιµότητα 
των ορεινών οικισµών, 
Γ) οι επιρροές που δέχονται οι ορεινοί οικισµοί από τις οικιστικές περιοχές µε τις οποίες 
γειτνιάζουν. 

Στόχος της παρούσας µελέτης είναι σε πρώτη φάση η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων που θα 
περιλαµβάνει τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2001 αλλά και της 
αντίστοιχης προγενέστερης του 1991.  

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση από την επεξεργασία που έχει προηγηθεί, επιχειρείται η 
διαπίστωση των κοινών και µη χαρακτηριστικών των ορεινών οικισµών, προκειµένου  

� να διαπιστωθούν οι παράµετροι που επιδρούν στη λειτουργία τους και  
� να προταθούν µέτρα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες τους  

ώστε τελικά να επιτευχθεί η χωροταξική τους ενσωµάτωση στο εθνικό σύστηµα αξόνων και 
πόλεων, η αξιοποίηση των προοπτικών τους και η επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζουν. 
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Μοντέρνα αρχιτεκτονική και ορεινό τοπίο: 
κτίρια εκπαίδευσης του Ν. Μητσάκη  

 
Αλ. Αντωνίου, Αρχιτέκτων, M.Sc Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, 
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, ∆ιδάσκων (Π.∆. 407/80) Α.Π.Θ. 

 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή ερευνώνται άγνωστα κτίρια εκπαίδευσης που σχεδίασε ο Νίκος Μητσάκης 
(1899-1941) για ορεινές περιοχές της χώρας την περίοδο 1927-1940. Ο Ν. Μητσάκης σπούδασε 
αρχιτεκτονική την περίοδο 1917-1921 στη νεοϊδρυθείσα Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., στην 
οποία το διάστηµα 1931-1933 υπηρέτησε ως επιµελητής Κτηριολογίας στην έδρα του καθηγητή 
Ε. Εµπράρ. Το 1926 προσελήφθη στο αρχιτεκτονικό τµήµα του υπουργείου Παιδείας. Από το 
1930 διετέλεσε προϊστάµενος του νεοσύστατου γραφείου µελετών νέων σχολικών κτιρίων µέχρι 
τον αδόκητο θάνατό του.  

Οι τρεις κατηγορίες κτιρίων εκπαίδευσης που εξετάζονται –σχολικά κτίρια, παιδικές 
εξοχές και µαθητικά-φοιτητικά οικοτροφεία– σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν, στην 
πλειονότητά τους, για ορεινές κωµοπόλεις, χωριά ή δασώδεις περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας 
(Σιάτιστα, Τσοτύλι Κοζάνης), της Θεσσαλίας (Περτούλι Τρικάλων) και της Πελοποννήσου 
(∆ηµητσάνα, Βυτίνα Αρκαδίας). Μέσα από την παρουσίαση άγνωστων πτυχών του βίου και του 
έργου του µεσοπολεµικού αρχιτέκτονα, εξετάζονται ζητήµατα τυπολογίας, µορφολογίας και 
κατασκευής των µοντέρνων κτιρίων εκπαίδευσης σε ορεινούς τόπους. Παράλληλα, διερευνάται 
η επίδραση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών 
τους. Πρόκειται για οικοδοµήµατα όλων των κλιµάκων που εντάσσονται ήπια στο ορεινό τοπίο 
µε συχνά πρωτότυπη, µοντέρνα τυπολογία και µορφές που επηρεάζονται από την τοπική 
παράδοση. Η αποφασιστικής σηµασίας συµβολή των τοπικών ευεργετών µε µεγάλου ύψους 
χρηµατικές δωρεές για την ανέγερση και λειτουργία σχολείων και οικοτροφείων, διαδραµατίζει 
καθοριστικό ρόλο στην κλίµακα των κτιρίων, στη φιλόδοξη µορφή, αλλά και στη σύντοµη 
αποπεράτωση τους. Τα στοιχεία που παρατίθενται, προερχόµενα κυρίως από το Αρχείο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τεκµηριώνουν την ιστορική και 
αρχιτεκτονική αξία των λησµονηµένων κοσµηµάτων της εγχώριας µεσοπολεµικής 
αρχιτεκτονικής, επισηµαίνοντας την αναγκαιότητα αποκατάστασης, ανάδειξης και αξιοποίησης 
ενός αποθέµατος που, σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκεται δίχως χρήση και συντήρηση.  
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Προτεινόµενη Μελέτη Ανάπλασης των Οικισµών Σόλου και Αγίας Βαρβάρας 
του ∆ήµου Ακράτας 

 
Ιωάν. Βάσση, Σπουδάστρια Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής 

Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Μ. Καραµάνη, Σπουδάστρια Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής 

Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Θ. Μαργιάννη, Σπουδάστρια Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής 

Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Σπ. Ρέζος, ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός,Παν/µιου Πατρών,  

Msc Συγκοινωνίες, ∆ιαχείριση Έργων και Σχεδιασµός του Χώρου 
Εργαστηριακός Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών 

 
 

Περίληψη 
Θέµα της εργασίας αυτής είναι η έρευνα για την εύρεση προτάσεων αναβάθµισης του οικιστικού 
περιβάλλοντος, ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και ολοκληρωµένης ανάπτυξης των 
οικισµών Σόλου και Αγίας Βαρβάρας του ∆ήµου Ακράτας. Οι οικισµοί αυτοί βρίσκονται εντός 
των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου, στο ορεινό τµήµα του. Το φυσικό περιβάλλον από το οποίο 
περιστοιχίζονται έχει µεγάλο φυσικό κάλλος και τα οικιστικά τους σύνολα αποτελούν δείγµατα 
αξιόλογης και πρωτότυπης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Έχουν µεγάλη ιστορική αξία καθώς 
σύµφωνα µε ιστορικές πηγές κατοικούνταν από τους προϊστορικούς χρόνους ενώ γνώρισαν 
ιδιαίτερη ανάπτυξη τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σήµερα κατοικούνται σε µόνιµη βάση από 
λιγότερους από 150 κατοίκους. 

Οι προτάσεις ανάπλασης που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή διαµορφώθηκαν µε 
απώτερο σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και ανάδειξη των οικισµών, η οποία κινείται σε τρεις 
επιµέρους άξονες: την διασύνδεση των φυσικών τοπίων µε τους πολιτιστικούς πόρους , τον 
συνδυασµό των αστικών λειτουργιών µε την αναψυχή και τις δραστηριότητες του αγροτικού 
χώρου και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  
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Ο χώρος ως στοιχείο διαµόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας 
Τα ειδικά µουσεία και οι νέες τεχνολογίες ως µέσα προβολής της 

 
Σ. Γιώτη, Αρχαιολόγος, Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισµός MA 
Σ. Πούλου, Αρχαιολόγος, Πολιτιστική Πληροφορική ΜSc 

 
 
Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση προσεγγίζεται ο χώρος ως βασικός παράγοντας διαµόρφωσης της 
πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου και µιας κοινωνίας. Στη συνέχεια εξετάζεται ο χώρος µε την 
έννοια του πολιτιστικού τοπίου και ο σηµαντικός ρόλος που καλείται να παίξει στην οικονοµική 
και κοινωνική ανάπτυξη η ενσωµάτωση καινοτόµων και σύγχρονων πολιτιστικών δράσεων, 
όπως η εφαρµογή της µουσειολογικής επιστήµης για την αναβάθµιση της παρουσίασης της 
πολιτιστικής πληροφορίας και η χρήση των νέων τεχνολογιών για την ευρύτερη διάδοσή της.
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Παγονέρι ∆ράµας: απόηχοι της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής 

στην ορεινή Ανατολική Μακεδονία 
 

Π. Ξάνθος, ∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Σ.Α.Π.Θ. 
 
 
Περίληψη 
Ο ορεινός οικισµός του Παγονερίου του Ν. ∆ράµας αποτελεί ένα ελάχιστα γνωστό, αλλά α-
ναµφίβολα ξεχωριστό οικιστικό σύνολο της ανατολικής Μακεδονίας. Ο αρχικός πυρήνας του 
οικισµού δηµιουργήθηκε µε την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας, κατά το πρώτο µισό του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια όµως ο πρώτος αυτός πυρήνας 
διευρύνθηκε µε την εγκατάσταση Ελλήνων προερχοµένων από την Ήπειρο, υπό την πίεση των 
διωγµών του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, αλλά και µουσουλµάνων της ευρύτερης περιοχής της 
∆ράµας. Αποτέλεσµα ήταν µια ιδιαίτερη και κυρίως ειλικρινής και αυθόρµητη ανάµειξη των 
χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών 
περιοχών, γεγονός που διαµόρφωσε µια ιδιαίτερα ποικιλόµορφη για τον επισκέπτη εικόνα. Η 
εκπληκτική αυτή πληθώρα διαφορετικών παραδοσιακών κτισµάτων που ανεγέρθη-καν σε 
διάφορες περιόδους, αντικατοπτρίζει όχι µόνο τις αρχές της τοπικής αρχιτεκτονικής αλλά και 
την ίδια την τοπική ιστορία. Την ιστορία των ανθρώπων που τα έχτισαν και τα κατοίκησαν, 
ανθρώπων που ανήκαν σε λαούς των Βαλκανίων µε διαφορετικές κοινωνικές αξίες και ποιότητες. 

Η εισήγηση προσφέρει µια πιο λεπτοµερή και επεξεργασµένη µορφή ενός τµήµατος 
ευρύτερης µελέτης, που εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 2009 από το ∆ήµο Νευροκοπίου µε θέµα 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισµού και µε τίτλο «Παγονέρι - ∆ύο αιώνες παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής». Η αντίστοιχη έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε το 2007. Η θέση του 
οικισµού, το φυσικό του περιβάλλον, οι κοινωνικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή και η 
επαγγελµατική ενασχόληση των κατοίκων αποτελούν σηµεία - κλειδιά για την ερµηνεία των 
χαρακτηριστικών της κατοικίας στον οικισµό. Η αρχιτεκτονική περιγραφή που ακολουθεί 
επικεντρώνεται στον πλέον χαρακτηριστικό τύπο σπιτιού, αυτόν της κλειστής κατοικίας του 
ηπειρωτικού χώρου. Μέσα από αυτήν εντοπίζονται και ερµηνεύονται συγκεκριµένα µορφολογικά 
χαρακτηριστικά που παραπέµπουν στην αρχιτεκτονική της Ηπείρου. Οι κατοικίες που 
µελετήθηκαν σχεδιάζονται στην υπάρχουσα κατάσταση, τα σχέδια τους αποδίδονται µε ενιαίο 
τρόπο και στην ίδια κλίµακα και οι επεµβάσεις σηµειώνονται σχεδιαστικά. Στόχος είναι η µικρή 
σε έκταση αυτή διερεύνηση να αποτελέσει µια ελάχιστη συµβολή στη σχετικά φτωχή 
βιβλιογραφία για την αρχιτεκτονική κληρονοµιά του Νοµού ∆ράµας, και να βοηθήσει ακόµη και 
τον λιγότερο εξοικειωµένο αναγνώστη να αντιληφθεί καλύτερα ορισµένα ζητήµατα σχέσεων της 
τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στον ορεινό οικισµό του Παγονερίου, µε την ευρύτερη 
περιοχή των οικισµών της Ηπείρου. 
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∆όµηση και ∆ιαχρονικές Προτεραιότητες για έναν Τοπικό Στρατηγικό 
Σχεδιασµό στα Βλαχοχώρια της Βόρεια Πίνδου 

Η περίπτωση της Σαµαρίνας. 
 

∆.Χουχορέλου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Ε. Ηλιάδου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ A.Π.Θ. 

 
 

Περίληψη 
Τα Βλαχοχώρια της Βόρειας Πίνδου είναι ορεινοί οικισµοί µε βαρύτητα στην ιστορία και 
κοινωνία της Ελλάδας. Η παρούσα εργασία είχε ως αντικείµενο τον οικισµό της Σαµαρίνας µε 
σκοπό την αποκρυστάλλωση της ταυτότητάς του ώστε να οριστούν οι βασικοί άξονες Τοπικού 
Στρατηγικού Σχεδιασµού για βιώσιµη ανάπτυξη. 

Με δεδοµένη την άρρηκτη σχέση δοµηµένου περιβάλλοντος και κοινωνικών οµάδων, η 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του οικισµού, της 
κτιριοδοµίας και των προτεραιοτήτων, µέσα από ιστορικές αναφορές, στατιστικά δεδοµένα αλλά 
και χρόνιας προσωπικής παρατήρησης και ενασχόλησης µε τη ζωή του τόπου. 

Η Σαµαρίνα είναι οικισµός που ήκµασε κατά τον 18ο αιώνα, ταλαιπωρήθηκε κατά τους 
Παγκοσµίους και εµφυλίους Πολέµους κατά τη διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν οι 
περισσότερες οικοδοµές ενώ εγκαταλείφθηκε ο οικισµός. Η Σαµαρίνα «συνήλθε» κατά τη 
δεκαετία 1960 οπότε και επέστρεψαν σιγά-σιγά οι κάτοικοι στον οικισµό αλλά τα άµεσα 
στεγαστικά συµφέροντα των κατοίκων όπως και η ένδεια οικονοµικών πόρων δεν άφηναν 
χρονικά περιθώρια για ρυµοτοµική-οικιστική αναµόρφωση. Κατά τα τέλη της δεκαετίας 1990 η 
Σαµαρίνα σηµείωσε αξιόλογη οικοδοµική δραστηριότητα η οποία συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. 

Η έλλειψη τοπικού σχεδιασµού είναι εµφανής καθώς η δόµηση χαρακτηρίζεται µάλλον ως 
άναρχη και ανοµοιογενής ενώ κτιριοδοµικά παρατηρούνται από εξαίρετα κτίρια ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών έως ακαλαίσθητες κατασκευές. 

Παρ’ όλα αυτά η Σαµαρίνα έχει να επιδείξει δείγµατα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 
τέχνης, µνήµες παράδοσης και όλα αυτά σε ένα µαγευτικής οµορφιάς φυσικό περιβάλλον. Η 
Σαµαρίνα έχει όλα τα εχέγγυα για ανάδειξη των προτερηµάτων της και να αναπτυχθεί όπως της 
αξίζει. 

Αυτό που αποµένει είναι να τεθούν οι άξονες της στρατηγικής που θα εφαρµοστούν για την 
ανάδειξη του τόπου οι οποίοι ορίζονται από τις προτεραιότητες κατοίκων, εποχής και περιοχής. 

Οι προτεραιότητες ιεραρχούνται πάντοτε σύµφωνα µε τις ανάγκες των πολιτών και τις 
τρέχουσες τάσεις της εποχής. Συγκρουόµενα συµφέροντα υπήρχαν και θα υπάρχουν γι’ αυτό θα 
πρέπει από τις όποιες διαπραγµατεύσεις προκύψουν να µη λησµονηθεί πως αυτό που προέχει 
είναι η ανάδειξη και η εύρυθµη λειτουργία του τόπου. 
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Αίτια και Φύση των Κοινωνικών Αντιδράσεων  
στην Κατασκευή ΧΥΤΑ του Νοµού Ιωαννίνων 

 
∆. Ανδρεόπουλος, ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ∆.Π.Μ.Σ Περιβάλλον και 

Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Kαθηγητής, Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού Σχολή 

Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
 
 
Περίληψη 
Η διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και συνεχώς οξυνόµενα 
προβλήµατα των σύγχρονων κοινωνιών. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην όξυνση του 
προβλήµατος είναι η αυξανόµενη κατανάλωση, συνεπεία αλλαγών σε καταναλωτικά πρότυπα 
των πολιτών, η τεράστια αύξηση των υλικών συσκευασίας, η χρησιµοποίηση ουσιών δύσκολα 
αποδοµήσιµων σε προϊόντα ευρείας χρήσης και η αυξανόµενη συγκέντρωση πληθυσµού στα 
αστικά κέντρα. Από την άλλη η διαχείριση των απορριµµάτων ιδιαίτερα στη χώρα µας 
στηρίζεται εν πολλοίς στην εναπόθεση ή ταφή τους σε ποσοστό άνω του 90%. Το τελευταίο 
αναδεικνύει, εκτός του περιβαλλοντικού και του χρηµατο-οικονοµικού κόστους, που απορρέει 
από τη µονοδιάστατη αυτή διαχείριση των απορριµµάτων, και ένα βαρύνουσας σηµασίας 
χωροταξικό πρόβληµα, αυτό της ανεύρεσης κατάλληλου χώρου για χρήσεις υγειονοµικής ταφής. 
Ένας από τους καταλυτικούς παράγοντες εύρεσης κατάλληλης τοποθεσίας, είναι οι κοινωνικές 
αντιδράσεις που γεννώνται από τους εγγύς κατοίκους των επιλεγµένων περιοχών. Έτσι και στο 
Νοµό Ιωαννίνων ανέκυψαν τεράστιες δυσχέρειες στην ανεύρεση χώρου κατασκευής και 
λειτουργίας ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) εξαιτίας κοινωνικών 
αντιδράσεων. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι ο Νοµός δε διαθέτει καµία υποδοµή για τη διαχείριση 
των απορριµµάτων, τη στιγµή µάλιστα που χαρακτηρίζεται από ένα µοναδικής ποιότητας και 
αισθητικής φυσικό περιβάλλον, το οποίο εκτός των άλλων αποτελεί και σηµαντικό πόρο στην 
προοπτική της περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.  
Βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του προβλήµατος της 

διαχείρισης των απορριµµάτων τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο νοµού Ιωαννίνων. 
Επιπλέον, εξετάζεται το περιεχόµενο και ο χαρακτήρας των διαδικασιών και χειρισµών που 
εκτυλίχθηκαν στο θέµα της κατασκευής ΧΥΤΑ στο νοµό Ιωαννίνων και ειδικότερα στον τρόπο 
επιλογής θέσης για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, από πλευράς των αρµόδιων φορέων. 
Τέλος, παρουσιάζεται η συσχέτιση των διαπιστώσεων της ερευνητικής διαδικασίας τόσο για το 
επίπεδο της διαχείρισης των απορριµµάτων στο νοµό όσο και για τις ενέργειες που 
ακολουθήθηκαν για την επιλογή θέσης κατασκευής ΧΥΤΑ από τους εµπλεκόµενους φορείς, µε 
την κλιµάκωση του φαινοµένου NIMBY (Not In My Back Yard) που παρουσιάστηκε στους 
τοπικούς πληθυσµούς ως προς το ζήτηµα της χωροθέτησης ΧΥΤΑ.  
Η παρούσα εργασία, βασίστηκε σε δεδοµένα για βασικά µεγέθη και ποιότητες της 

διαχείρισης των απορριµµάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, στις µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του σχεδιαζόµενου έργου καθώς και σε επιτόπια έρευνα καταγραφής απόψεων τόσο 
αρµοδίων για τη χωροθέτηση όσο και άµεσα εµπλεκόµενων πολιτών στο θέµα αυτό. Επίσης, η 
έρευνα για τους χειρισµούς των ΟΤΑ, η αναδίφηση στην ιστορία των κινητοποιήσεων και των 
συγκρούσεων σε πολιτικό επίπεδο µέσα από έρευνα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της 
περιοχής, καθώς και η εξέταση νοµοθετικών κειµένων, που σχετίζονται µε το υπό µελέτη θέµα, 
συνέβαλαν σηµαντικά στη διατύπωση συµπερασµάτων.  
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Βασική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι η διαδικασία της χωροθέτησης ΧΥΤΑ στο νοµό 
Ιωαννίνων αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό την έλλειψη εφαρµογής ενός θεσµικού πλαισίου 
ικανού να µετριάσει ή και να αποτρέψει συγκρούσεις σε παρόµοια ζητήµατα τα οποία 
χαρακτηρίζουν οµολογουµένως την ελληνική πραγµατικότητα. Επιπλέον, αναδεικνύεται για 
πολλοστή φορά, όπως και ιστορικά έχει καταγραφεί, ότι πολλά καθηµερινά, πολιτικά, κοινωνικά, 
τεχνικά προβλήµατα της χώρας µας αποτελούν πρόκριµα για επίτευξη πολιτικών σκοπιµοτήτων, 
επιβεβαίωση των πελατειακών σχέσεων που δεσπόζουν στο πολιτικό παρασκήνιο, ενώ το 
πολιτικό κόστος αναγορεύεται ως κρίσιµος συντελεστής αποφάσεων και σχεδιασµών. 
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Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση ως εργαλείο υποστήριξης της τοπικής 
οικονοµίας. Οδηγός οργάνωσης προγραµµάτων. 

 
Χ. Καλαθά, ∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Σύµβουλος Τοπικών Θεµάτων  

Συνεργάτης Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.  
 
 

Περίληψη 
Στην εργασία αυτή, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη µεθοδολογίας για το σχεδιασµό, οργάνωση και 
υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ανάγκη αυτή αναφέρεται τόσο ως 
στοιχείο ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών µίας περιοχής, όσο και ως 
εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονοµίας.  

Ο Οδηγός οργάνωσης προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να 
αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονοµίας, γνωριµίας µε τους τοπικούς φυσικούς 
και ανθρωπογενείς πόρους και δηµιουργίας συνειδητοποιηµένων πολιτών, αφού η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι πεδίο πολλαπλών συνεργασιών διεπιστηµονικής προσέγγισης.  

Αντικείµενο της εισήγησης, αποτελεί η προσέγγιση και η µεθοδολογία ανάπτυξης 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι δυνατότητες που δηµιουργούνται µέσα από ένα 
θέµα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης, η παρουσίαση των βηµάτων ώστε να οργανωθεί ένα 
στοχευµένο, ενδιαφέρον και αποτελεσµατικό πρόγραµµα και ο τρόπος µέτρησης των 
αποτελεσµάτων και της µακροπρόθεσµης επίδρασης στην τοπική οικονοµία.  

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του θέµατος, έλαβε υπόψη της τα 
εξής:  

- Την ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  
- Τον τρόπο εφαρµογής αυτών των µεθόδων εκπαίδευσης στην Ελλάδα  
- Την προσπάθεια αξιολόγησης της αξίας και της ανάγκης της χρήσης των 

εκπαιδευτικών µέσων στην ευαισθητοποίηση των οµάδων στις οποίες 
απευθύνεται  

- Τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή αυτού του εργαλείου 
στην τοπική οικονοµία.  

Ο στόχος κατά την ανάπτυξη της µεθοδολογίας ήταν ο εντοπισµός των παραγόντων – 
παραµέτρων που συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη µίας περιοχής, οι οποίοι παράγοντες µπορεί 
και να αποτελούν στοιχείο συγκρούσεων των κοινωνικών οµάδων, που δραστηριοποιούνται σε 
µία περιοχή.  

Ως εµπειρικά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν οι σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους 
εταίρους του Σχεδίου µε τίτλο: Parks Protection, που είναι φορείς τοπικής δράσης, µε εµπειρία 
στη διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των τοπικών πόρων. 

H πιλοτική εφαρµογή του Οδηγού στην περιοχή του Πάρνωνα καθώς και η παρουσίασή 
του σε δύο εκδηλώσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας, αποτέλεσαν στάδια για τη διερεύνηση, 
τόσο της ανάγκης ανάπτυξης του εργαλείου αυτού, όσο και της χρησιµότητάς του, ως εργαλείου 
στήριξης της τοπικής οικονοµίας.  

Η συµµετοχή µαθητών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονοµικών εκπροσώπων, 
εκπροσώπων των δηµοσίων φορέων, συνέβαλλε στην ανάπτυξη του διαλόγου και στην 
ανταλλαγή απόψεων εξασφάλισης πρακτικότητας και χρηστικότητας του Οδηγού.  

Τα συµπεράσµατα τα οποία αφορούν την οργάνωση προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, ως τοπικού οικονοµικού πόρου, αναφέρονται:  
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- στην ανάγκη καταγραφής, διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς των περιοχών που συνδυάζουν την ορεινότητα και την αποµάκρυνση 
από τα αστικά κέντρα 

- στην ολοκληρωµένη και αποκεντρωµένη (οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, 
τεχνική/ τεχνολογική και πολιτισµική) ανάπτυξη των ορεινών περιοχών σε 
αρµονία και µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

- στην αποτελεσµατικότητα της αξιοποίησης των µεθόδων εκπαίδευσης για την 
οικονοµική ανάπτυξη µίας περιοχής  

- στην ανάγκη χρήσης της διεπιστηµονικότητας κατά την οργάνωση προγραµµάτων 
ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά µε το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον 

- στην όσο το δυνατόν ανάγκη συµµετοχής όλων των εκπροσώπων φορέων και των 
κατοίκων µίας περιοχής, τόσο για την εξασφάλιση της απαιτούµενης ποιότητας 
ζωής, συνέχισης της διαβίωσης σε αυτήν, όσο και ως στοιχείο τοπικής ανάπτυξης.  
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∆ιευθετώντας Το Κυκλοφοριακό Πρόβληµα του Μετσόβου στις Περιόδους 
Τουριστικής Αιχµής µε την Σύγχρονη Τουριστική Ανάπτυξη του Τόπου 

 
Α. Καλλιανιώτης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. 

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Ε.Μ.Π. 
Β. Αγγελίτσα, Τελειόφοιτος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Οι ορεινές περιοχές ανά τον κόσµο αποτελούν το δεύτερο δηµοφιλέστερο τουριστικό προορισµό 
µετά τις ακτές και τα νησιά, µε συνέπεια την «υπερφόρτωση» τους στις περιόδους τουριστικής 
αιχµής. Η Ελλάδα ως ορεινή χώρα προσελκύει κάθε χρόνο µεγάλο αριθµό τουριστών κυρίως 
στους πιο δηµοφιλής προορισµούς της, µέσα στους οποίου συγκαταλέγεται το Μέτσοβο και οι 
εγγύς περιοχές του. Συνέπεια αυτού είναι το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει η περιοχή (κάτοικοι και τουρίστες), και που σύµφωνα µε την έρευνα «Η Σηµασία 
της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Οικισµών» που έγινε στο 
πλαίσιο του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Οικονοµία» στο µεταπτυχιακό «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», το κυκλοφοριακό (κίνηση και στάθµευση οχηµάτων) 
ιεραρχείται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αλλοίωσης του χαρακτήρα του οικισµού του 
Μετσόβου.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει µια αποτελεσµατική λύση του 
προβλήµατος, η οποία θα είναι τεχνικά αλλά και οικονοµικά υλοποιήσιµη, και η οποία θα 
συντελεί σηµαντικά στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον 
οποίο µια τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου µπορεί να συντελέσει στην αποτελεσµατικότερη 
παρουσίασή του στο κοινό. 
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Αναπτυξιακός σχεδιασµός και διαχείριση καταστροφών:  
H εµπειρία από τις πυρόπληκτες περιοχές 

 
Ι. Γούσιος, ΕΕ∆ΙΠ, Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης,  

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Π. Καρανικόλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Περίληψη 
Στην εργασία αυτή, διερευνάται η διαχείριση των πυρκαγιών του 2007 στους νοµούς Ηλείας και 
Αχαΐας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των δασών και των 
έργων υποδοµής.  

Ειδικότερα, ο στόχος της εργασίας είναι τριπλός. Πρώτον, να περιγράψει τις επιπτώσεις 
των πυρκαγιών στον πρωτογενή τοµέα (φυτικό κεφάλαιο, ζωικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο και 
αποθηκευµένα προϊόντα), δεύτερον, να διερευνήσει τα διαχειριστικά προβλήµατα που 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία αποκατάστασης των ζηµιών στο παραγωγικό σύστηµα των 
πυρόπληκτων περιοχών (ΠΠ) και τρίτον, να εντοπίσει τις προκλήσεις για τον αναπτυξιακό 
σχεδιασµό.  

Από την εργασία διαπιστώθηκαν, µεταξύ άλλων, τα πολύ σοβαρά προβλήµατα 
συντονισµού και οµαλής ροής της πληροφόρησης τόσο εντός, όσο και µεταξύ των φορέων που 
ανήκουν σε διάφορα διοικητικά επίπεδα. Παρά τα θετικά αποτελέσµατα επιµέρους 
πρωτοβουλιών, αυτές δεν εντάχθηκαν σ’ ένα ενιαίο προγραµµατικό πλαίσιο. Έτσι, η όλη 
προσπάθεια υπονοµεύεται από την απουσία: µεσο-µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού σχεδιασµού, 
ολοκλήρωσης των πολιτικών στα διάφορα χωρικά επίπεδα και τοµεακών / κλαδικών πολιτικών 
κρίσιµης σηµασίας για τις ΠΠ. 

Η ανάγκη για ολοκληρωµένη προσέγγιση στην ανάπτυξη της υπαίθρου, σε κάθε 
διοικητικό-προγραµµατικό επίπεδο (εθνικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό, τοπικό) αναδεικνύεται 
από τις πρόσφατες διεθνείς τάσεις για δηµοσιονοµική αποκέντρωση και διαφοροποιηµένη 
προσέγγιση στα προβλήµατα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Παροµοίως, οι ελλείψεις και τα 
προβλήµατα που επισηµαίνονται, τονίζουν την ανάγκη για τον σαφή επιµερισµό των 
αρµοδιοτήτων και πόρων µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Γενικότερα, µέσα σ’ ένα 
εξαιρετικά σύνθετο διοικητικό και προγραµµατικό τοπίο, επείγει ο επιµερισµός ρόλων και 
αρµοδιοτήτων του κάθε φορέα, για την επίτευξη του βέλτιστου αναπτυξιακού αποτελέσµατος. 
Αυτό προϋποθέτει υπέρβαση της λογικής των ‘φέουδων’ στη δηµόσια διοίκηση, διάθεση για 
συνεργασίες µεταξύ διαφορετικών φορέων και διοικητικών επιπέδων και φυσικά γνώση των 
σύνθετων αναπτυξιακών προβληµάτων. 

Η κρίση από τις πυρκαγιές έγινε αντιληπτή µόνο ως καταστροφή, χωρίς να αναδειχθούν οι 
δυνητικές ευκαιρίες για επαναπροσδιορισµό προτεραιοτήτων και υπέρβαση χρόνιων 
αγκυλώσεων, στις οποίες πρέπει να συµπεριληφθεί η γενικότερη διαβρωτική επίδραση του 
πελατειακού πολιτικού συστήµατος στον τρόπο λειτουργίας των θεσµών της αυτοδιοίκησης. 
Τέλος, το θεσµικό έλλειµµα που εξακολουθεί να υπάρχει, διαιωνίζει τις προϋποθέσεις για 
επανάληψη των πυρκαγιών. 
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Η Συµβολή της Πολυλειτουργικής Γεωργίας 
στην Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 

 
Η. Γιαννάκης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Γ.Π.Α. 
Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  
 
 
Περίληψη 
Η ολοκληρωµένη και ισόρροπη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αποτελεί βασική προτεραιότητα 
των ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και στόχο της πολιτικής για 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών νέες προσεγγίσεις 
αποτελούν αντικείµενο ανάλυσης σε επιστηµονικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα η 
αειφορική προσέγγιση στην αγροτική ανάπτυξη έχει αναδείξει την έννοια της πολυλειτουργικής 
γεωργίας η οποία αποτελεί βασική διάσταση στη χάραξη στρατηγικών και πολιτικών για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου στην Ε.Ε. Ο όρος ‘πολυλειτουργικότητα’ ενσωµατώνει τις πολλαπλές 
λειτουργίες που επιτελεί η γεωργία στην ύπαιθρο πέραν της παραγωγής τροφίµων και πρώτων 
υλών όπως είναι η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, η διαµόρφωση του τοπίου, η προστασία 
της βιοποικιλότητας, η διατροφική ασφάλεια και η συµβολή της στην βιώσιµη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών. Η πολυλειτουργική γεωργία αποτελεί τον πυρήνα του ‘Ευρωπαϊκού 
Μοντέλου Γεωργίας’ και κρίσιµο στοιχείο για την βιωσιµότητα και την ανάπτυξη των ορεινών 
αγροτικών περιοχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ευαίσθητα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
συστήµατα. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής επιχειρείται να διερευνηθεί η συµβολή των πολλαπλών 
λειτουργιών της γεωργίας στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Πιο συγκεκριµένα επιχειρείται 
ανάλυση (α) της έννοιας της πολυλειτουργικής γεωργίας, (β) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
των ορεινών περιοχών µε ιδιαίτερη έµφαση στα γεωργικά συστήµατα που επικρατούν σε αυτές 
και τις λειτουργίες που επιτελούν και (γ) των αντιλήψεων των παραγωγών και των τοπικών 
επιχειρηµατιών σχετικά µε τη συµβολή των πολλαπλών λειτουργιών της γεωργίας στις ορεινές 
περιοχές. Οι θεωρητικές απόψεις και διαπιστώσεις εξειδικεύονται εµπειρικά για την κατεξοχήν 
ορεινή περιοχή του νοµού Τρικάλων, όπου ο γεωργικός τοµέας εξακολουθεί να διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην τοπική οικονοµία. Από την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 
δείγµα αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων και τοπικών επιχειρηµατιών, προέκυψαν οι 
πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί η γεωργία (οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές). 
Αναφορικά µε τις αντιλήψεις των παραγωγών διαπιστώθηκε ότι θεωρούν ως πιο σηµαντικές 
λειτουργίες της γεωργικής δραστηριότητας τη δηµιουργία εισοδήµατος και απασχόλησης στις 
ορεινές περιοχές και συνεπώς την διατήρηση του κοινωνικού ιστού καθώς και την παραγωγή 
τοπικών ποιοτικών προϊόντων. Αντίστοιχα, οι επιχειρηµατίες αντιλαµβάνονται ως πιο 
σηµαντικές λειτουργίες της γεωργίας την παραγωγή τοπικών ποιοτικών τροφίµων και τη 
διαµόρφωση του τοπίου ως µέσο προσέλκυσης τουριστών. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παραγωγοί 
συστηµατικά αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό τις αρνητικές επιπτώσεις που δηµιουργεί η 
γεωργία στο περιβάλλον σε σχέση µε τη παραγωγή περιβαλλοντικών ωφελειών.  
 



 85 

 
Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων. Πρόγραµµα 

µε αντικείµενο τη διάσωση και επαναλειτουργία, καθώς και την προβολή του 
περιβάλλοντος χώρου των υδρόµυλων της Βελτσίστας Ιωαννίνων 

 
Μ. Τσουµάνη, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών 

της Τέχνης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
 
 

Περίληψη 
Η Κληµατιά (Βελτσίστα) ανήκει στην φυσικογεωγραφική και πολιτισµική ενότητα της περιοχής 
των παρακαλάµιων κοινοτήτων του νοµού Ιωαννίνων, µια περιοχή που βρίσκεται δυτικά των 
Ιωαννίνων και µεταξύ των ορεινών όγκων του Μιτσικελίου και του Κασιδιάρη. Ο ποταµός 
Καλαµάς (Θύαµις), δυτικά, και η λεκάνη του Μαζαρακίου, βόρεια, εκείνη της Λαψίστας 
ανατολικά και το ρέµα της Κληµατιάς νότια αποτελούν τα φυσικά όρια της ευρύτερης περιοχής. 
Οι λοφοειδείς σχηµατισµοί της περιοχής δεν ξεπερνούν τα πεντακόσια µε εξακόσια µέτρα και 
βρίσκονται λίγο υψηλότερα από τη µέση στάθµη της λίµνης των Ιωαννίνων που είναι τα 
τετρακόσια εβδοµήντα µέτρα. Το κλίµα της περιοχής είναι εύκρατο µε παρατεταµένη ξηρασία 
κατά τους θερινούς µήνες και εµφανή την επίδραση της αύρας του Ιονίου πελάγους. Το σχετικά 
ήπιο ανάγλυφο του εδάφους και τα µικρά υψίπεδα σε συνδυασµό µε το εύκρατο κλίµα ιδιαίτερα 
στο τµήµα, όπου βρίσκεται η Κληµατιά, επιτρέπουν την ανάπτυξη της γεωργίας και ιδιαίτερα 
ορισµένων ευαίσθητων καλλιεργειών, όπως το αµπέλι και τα δηµητριακά. Η δενδρώδης 
βλάστηση είναι περιορισµένη και εµφανίζεται κυρίως στις ρεµατιές, στις κοίτες των ποταµών και 
χειµάρρων και στις απότοµες πλαγιές των λόφων. Έτσι, έχει αναπτυχθεί µια οµοιογενή ζώνη 
βλάστησης από πλατάνια, ιτιές, πουρνάρια, βελανιδιές, αγριοαχλαδιές κλπ. Οι κορυφές των 
λόφων είναι γυµνές καθώς έχουν ιστορικά χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι 
για τα οικόσιτα ζώα. Έτσι, παρατηρείται εδώ µια σπάνια ισορροπία µεταξύ ανθρώπων, φυτών 
και ζώων, ισορροπία που έχει διαµορφώσει και ένα ανάλογο τοπίο. 
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Ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων σχεδιασµού µε στόχο την ανάδειξη του 
ορεινού περιβάλλοντος της περιοχής του Μετσόβου 

 
Β. Χριστογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήµιου Πατρών 

Ακρ. Λέκα, MSc Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. 
Μ. Παπαδοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 
Περίληψη 
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός µιας περιοχής στοχεύει στην βιώσιµη ανάπτυξή της θέτοντας ως 
κύριο γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης 
εκφράζεται από το γεγονός ότι το περιβάλλον αποτελεί την πηγή άντλησης φυσικών πόρων 
(ύλης και ενέργειας). Επιπλέον οποιαδήποτε δραστηριότητα λαµβάνει χώρα, επηρεάζει άµεσα ή 
έµµεσα τον περιβάλλοντα χώρο. Μελετώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των 
απαραίτητων έργων υποδοµής στις φυσικές µεταβλητές µιας περιοχής είναι δυνατόν να 
σχεδιαστεί ορθολογικά το αναπτυξιακό της προφίλ.  

Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την αναπτυξιακή δραστηριότητα του ανθρώπου 
στις ορεινές περιοχές αποτελεί βασική προτεραιότητα του περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Για το 
λόγο αυτό επιβάλλεται ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις που θα επιτρέπει τον εθνικό χωροταξικό για του ορεινούς 
όγκους µε στόχο τη διατήρηση του φυσικού και τη βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Οι ορεινοί όγκοι ανήκουν στις λίγες περιοχές του κόσµου οι οποίες προσφέρουν ένα 
µοναδικό συνδυασµό φυσικής οµορφιάς, αφενός µε την πλούσια βιοποικιλότητα και αφετέρου µε 
την ποικιλοµορφία ανθρώπινων πολιτισµών, παραδόσεων, ιστορίας και τρόπων ζωής. Είναι 
λοιπόν αυτονόητο ότι οι ορεινές περιοχές πρέπει να διατηρηθούν και οι φυσικοί τους πόροι να 
αξιοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατευτούν τα ορεινά οικοσυστήµατα και ο ορεινός 
πολιτισµός από κινδύνους όπως η τραγική µείωση των ορεινών πληθυσµών, η βαθµιαία 
υποβάθµιση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (διαβρώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές, 
απώλειες εδάφους), η απώλεια µνηµείων αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Η απουσία µιας 
ολοκληρωµένης εθνικής πολιτικής για την προστασία των ορεινών περιοχών είχε ως αποτέλεσµα 
ο ορεινός χώρος περάσει σταδιακά από τη φάση της ανυπαρξίας του σε κάθε αναπτυξιακό 
πρόγραµµα των δεκαετιών ’70-’80, στη φάση της αποσπασµατικής ανάπτυξης στα µέσα της 
δεκαετίας του ’90.  

Στη παρούσα εργασία θα αναλυθούν τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του 
Μετσόβου, θα διερευνηθούν τα διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει και θα προταθούν 
µέτρα για την αειφόρο ανάπτυξή της µέσω της προστασίας, της ανάδειξης και της προβολής του 
φυσικού περιβάλλοντός της. Η περιοχή µελέτης είναι µια αναπτυσσόµενη ορεινή περιοχή, που 
διακρίνεται για τους πλούσιους και ιδιαίτερης αξίας φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους, οι 
οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται ως πόλοι έλξης τουριστών και 
ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, η όποια προσπάθεια 
ανάδειξης, προβολής και βιώσιµης αξιοποίησης του ορεινού περιβάλλοντος της περιοχής, 
εστιάζεται στην ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, µε ήπιες παρεµβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον, που θα προσφέρουν στον επισκέπτη στιγµές απόδρασης από το πληθωρικό και 
καταναλωτικό περιβάλλον των πόλεων, αλλά και στον κάτοικο τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες 
δραστηριότητες που θα πλουτίσουν τον τόπο πολιτιστικά και αναπτυξιακά, ενισχύοντας την 
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τοπική ταυτότητα και την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Τα προτεινόµενα µέτρα, 
µε ανάλογη προσαρµογή τους στις κατά τόπους ανάγκες, µπορούν να συµπεριληφθούν σε ένα 
γενικότερο σχέδιο αειφορικής ανάπτυξης του ελληνικού ορεινού χώρου, συνεπές ως προς του 
εναποµείναντες ορεινούς πληθυσµούς, αλλά και ως προ τους µελλοντικούς πληθυσµούς που θα 
θελήσουν να επαναποικίσουν στον ορεινό χώρο, εξαιτίας της συνεχούς υποβάθµισης της 
ποιότητας ζωής στην πόλη.  
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Εναλλακτικές µορφές Τουρισµού: Η περίπτωση της ορεινής Κορινθίας 
 

Κ. Θεουλάκης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Ευάγγ. Μαντάς, Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Χρ. Μυστριώτη, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. 
 

 
Περίληψη 
Το σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης του τουρισµού (µαζικός τουρισµός) έχει οδηγήσει σε 
υποβάθµιση του δοµηµένου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι ορεινές περιοχές δεν 
έχουν ακόµα επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από αυτό το τρόπο ανάπτυξης και είναι σηµαντικό να 
αναζητηθεί µια διαφορετική µορφή ανάπτυξης του τουρισµού. Ήδη παρατηρείται µια 
αυξανόµενη τάση για διακοπές σε παρθένες περιοχές, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
οικολογικής αξίας, µε έντονο το στοιχείο της συµµετοχής, της ανακάλυψης και της επαφής µε 
νέους πολιτισµούς. Η ορεινή Κορινθία, όπως και οι υπόλοιπες ορεινές περιοχές στην Ελλάδα, 
χαρακτηρίζεται από πλούσιο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον καθώς και από παραδοσιακούς 
οικισµούς που προσθέτουν στην αισθητική του τοπίου. Στην εργασία, αφού γίνει αναφορά πάνω 
στο φαινόµενο του τουρισµού και την σηµασία του, διερευνώνται οι προοπτικές στην ορεινή 
Κορινθία για ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Στόχος είναι να συνδυάζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος µε την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική µελέτη πάνω στο φαινόµενο 
του εναλλακτικού τουρισµού και της εφαρµογής του σε ορεινές περιοχές, επιτόπια παρατήρηση 
και συνοµιλία µε κατοίκους της περιοχής µελέτης. Στη συνέχεια, η οµάδα µελέτης επέλεξε τον 
τουρισµό περιπέτειας ως την πλέον κατάλληλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού για την ορεινή 
Κορινθία και διατύπωσε συγκεκριµένες προτάσεις εφαρµογής. Στη διαδικασία της έρευνας έγινε 
ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για µια θεωρητική προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης, αλλά 
περισσότερο µε µια έµπρακτη εναλλακτική λύση έναντι στον µαζικό τουρισµό.  
 



 89 

 “Περπατώντας στο Κενό”: Μία Καινοτοµική Ιδέα για την Τουριστική 
Προβολή του Φαραγγιού του Βίκου 

 
Α. Καλλιανιώτης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. 

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Ε.Μ.Π. 
Μ. ∆ασκαρόλη, Τελειόφοιτος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. 

 
 
Περίληψη 
Ο τουρισµός και η αναψυχή έχουν γίνει µια από τις πιο σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες στην Ευρώπη. Ο τουρισµός φέρνει εισόδηµα και δουλειές, κατανόηση άλλων 
πολιτισµών, διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, ανάπτυξη υποδοµής, που µε 
τη σειρά τους έχουν κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Με γνώµονα τα παραπάνω, κάθε χώρα 
οφείλει να αναδεικνύει τα µέρη που την χαρακτηρίζουν και παρουσιάζουν µια µοναδικότητα στο 
είδος τους. Στην Ελλάδα, ως µια χώρα µε πλούσιο φυσικό κάλλος, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 
µέρος είναι το φαράγγι του Βίκου, το οποίο πέρα από την απαράµιλλη φυσική οµορφιά του, το 
χαρακτηρίζει και η παγκόσµια µοναδικότητα του καθώς είναι το βαθύτερο φαράγγι σε σχέση µε 
το πλάτος του στο κόσµο, και αυτό του έχει χαρίσει µια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. 

Η εργασία αυτή έχει στόχο την παρουσίαση µιας καινοτοµικής ιδέας για την ανάδειξη του 
φαραγγιού του Βίκου, και ξεκίνησε µε αφορµή την ολοκλήρωση του έργου µεγάλης τουριστικής 
και εµπορικής επιτυχίας, “Skywalk”, στο Grand Canyon. Το έργο αυτό αποτελείται από µια 
πλατφόρµα πεταλοειδούς διατοµής, η οποία “κρέµεται” ουσιαστικά από την απότοµη πλαγιά του 
φαραγγιού, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να την διασχίζει πάνω σε ένα γυαλί υψηλής 
αντοχής και διαφάνειας. Έτσι δηµιουργείται η αίσθηση ότι κάποιος “περπατά στο κενό”. 

Για τους σκοπούς της µελέτης αυτής χρησιµοποιήθηκαν εφαρµογές εικονικής 
πραγµατικότητας, η οποία αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, διότι µπορεί να παρέχει µια 
ρεαλιστική απεικόνιση του έργου σε όλα τα στάδια κατασκευής του σε ένα τρισδιάστατο 
µοντέλο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας εκτός της 
τρισδιάστατης εποπτείας της κατασκευής, είναι δυνατή και η παρουσίαση της στο κοινό, 
αποδεικνύοντας ότι είναι εφικτή η υλοποίηση µιας τέτοιας ιδέας, η οποία µπορεί να συντελέσει 
στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα και την αυθεντικότητα του 
τοπίου. 
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Τουριστική Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος 
 του Νοµού Ευρυτανίας 

 
Σ. Καλούδης, Καθηγητής Εφαρµογών, Τ.Ε.Ι. Λαµίας Παράρτηµα Καρπενησίου 

Τµήµα ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
Σ. Γαλανοπούλου, Καθηγήτρια Εφαρµογών, ΤΕΙ Λαµίας Παράρτηµα Καρπενησίου 

Τµήµα ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
Ι. Βασιλείου, ∆ασοπόνος 
Λ. Τζουρµανά, ∆ασοπόνος 

 
 

Περίληψη 
Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αντιµετωπίζει προβλήµατα εξαιτίας των δυσµενών 
κλιµατικών συνθηκών, της γεωµορφολογίας και, γενικότερα, της γεωγραφικής αποµόνωσης που 
δυσχεραίνουν τις οικονοµικές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, οι ορεινές περιοχές έχουν 
ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, και συγκεκριµένα, το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον και 
το φυσικό κάλλος. Αυτά τα χαρακτηριστικά ευνοούν την τουριστική ανάπτυξη η οποία αποτελεί 
έναν ελπιδοφόρο τοµέα για τη συνολικότερη ανάπτυξη των περιοχών αυτών. 

Στην εργασία αυτή, καταρχάς, διερευνάται η συµβολή του φυσικού περιβάλλοντος στην 
προσέλκυση επισκεπτών στο νοµό Ευρυτανίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε έρευνα 
βασισµένη στη συµπλήρωση ερωτηµατολόγιων από αντιπροσωπευτικό δείγµα επισκεπτών. Στα 
ερωτηµατολόγια καταγράφηκαν, µεταξύ άλλων, οι λόγοι επιλογής του νοµού για αναψυχή και ο 
βαθµός ικανοποίησης των προσδοκιών των επισκεπτών. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 
προκύπτει ότι το 77,6% των ερωτηθέντων έχουν σαν σκοπό της επίσκεψής τους την αναψυχή και 
το 39% από αυτούς επιλέγουν την Ευρυτανία, πρωταρχικά, για το φυσικό της περιβάλλον. Το 
φυσικό περιβάλλον, ακόµη, αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο κάποιος θα επισκεφθεί ξανά 
την Ευρυτανία. 

Με βάση τις διαπιστώσεις της έρευνας καθώς και τα δεδοµένα από την πορεία βασικών 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, προτείνεται η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην 
κατεύθυνση της αναψυχής και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µε σκοπό την ενίσχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, προτείνονται κατευθύνσεις για την προσαρµογή της 
διαχείρισης των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, την ανάδειξη τοπίων µε ιδιαίτερα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά, καθώς, και θέσεων µε ιστορικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό ή αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης 
του Ορεινού Όγκου των Τζουµέρκων 

 
Αφρ. Μπασιούκα, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. 

 
 

Περίληψη 
Τα Τζουµέρκα είναι µια περιοχή µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον και µια σηµαντική πολιτιστική 
κληρονοµιά. Ως ορεινή περιοχή είχε τη δυνατότητα να τα διατηρήσει ανέπαφα σε µεγάλο βαθµό 
έως σήµερα όπου καλείται να αντιµετωπίσει µια διπλή πρόκληση ερήµωση ή τουριστική 
ανάπτυξη, η οποία διαφαίνεται ως η µόνη λύση που θα βγάλει από την αποµόνωση τα 
Τζουµέρκα αλλά και κάθε ορεινή περιοχή στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ανήκει σε δυο 
διαφορετικές διοικητικές ενότητες λειτουργεί από τη µια πλευρά ανασταλτικά λόγω των 
διφορούµενων αναπτυξιακών πολιτικών, αλλά από την άλλη αν δηµιουργηθεί κλίµα συνεργασίας 
µπορεί να δράσει καταλυτικά για τη χάραξη κοινής αναπτυξιακής πολιτικής σε µια ορεινή 
περιοχή που παρουσιάζει οµοειδή δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, µπορεί να 
αποτελέσει παράδειγµα εφαρµογής και να αναδείξει την ανάγκη για συνεργασία σε περιοχές που 
παρουσιάζουν κοινά γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα µε τη διοικητική 
τους υπαγωγή. 

Σκοπός της εισήγησης είναι η αναγνώριση και η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της 
περιοχής µε στόχο τη διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναµιών της, των ευκαιριών και 
απειλών, που µπορεί να προκύψουν, και µέσω της σύνθεσης όλων των πληροφοριών να 
προκύψει ένα ενιαίο όραµα, µια κοινή στρατηγική που θα ορίσει ένα µοντέλο ανάπτυξης που θα 
σέβεται το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους της, σε ένα 
πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Βασική επιδίωξη είναι η περιοχή να βρει το 
αναπτυξιακό της πρότυπο, να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, να γίνει ανταγωνιστική και να 
αποκτήσει ένα σηµαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, στην περιφέρεια και στον εθνικό χώρο. 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου 
χωρικής ανάπτυξης βασισµένο σε ένα πολυλειτουργικό πρότυπο οικονοµικής ανάπτυξης, µε 
σεβασµό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής και αποδεκτό από τους 
κατοίκους και τους τοπικούς φορείς.  



 92 

∆υνατότητες, Περιορισµοί και Προοπτικές Εξέλιξης  
των Ορεινών Όγκων της Π.Κ.Μ. 

 
Α. Ξιφιλίδου, Προπτυχιακή φοιτήτρια 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. 
Β. Χρυσοστόµου, Προπτυχιακή φοιτήτρια 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ 
Θ. Χατζηαργυρίου, Προπτυχιακός φοιτητής 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ 
Ι. Υφαντής, ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. 
Π. Μπόλος, Προπτυχιακός φοιτητής 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ 
 
 

Περίληψη 
Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από ιδιόµορφο γεωµορφολογικό περιβάλλον το οποίο 
επηρεάζει ξηραντικά τις συνθήκες της οικονοµικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Περιοχή 
µελέτης αποτελεί η Π.Κ.Μ. και οι ορεινοί όγκοι που περικλείει. 

Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου και την όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση 
του θέµατος, η µελέτη αναπτύχθηκε µε βάση τρεις τοµείς µε παράλληλη χαρτογραφική 
απεικόνιση: το δηµογραφικό, παραγωγικό και αναπτυξιακό προφίλ των εξεταζόµενων περιοχών. 
Για το δηµογραφικό προφίλ χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία που υποδεικνύουν τιµές 
χαρακτηριστικών δηµογραφικών µεγεθών-παραγόντων. Για την ανάλυση του παραγωγικού 
προφίλ χρησιµοποιηθήκαν τόσο ποσοτικά (ανεργία, απασχόληση κτλ.), όσο και ποιοτικά 
(γονιµότητα εδάφους, εγγύτητα σε αστικά κέντρα κτλ.) χαρακτηριστικά. Τέλος, προγράµµατα 
και στόχοι αυτών, όπως και η καταλληλότητα συγκυριών (ευνοϊκές ή µη) µελετήθηκαν για την 
προσέγγιση του αναπτυξιακού προφίλ. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση των δυνατοτήτων και των περιορισµών 
που προκύπτουν από αυτό το ιδιόµορφο περιβάλλον καθώς, επίσης, και η ανάδειξη των 
προοπτικών εξέλιξης των περιοχών αυτών στην Π.Κ.Μ. Με τη βοήθεια χαρτογραφικού 
υπόβαθρου, εκτενής µελέτης και επιλογής των βασικότερων στοιχειών προς αυτή την 
κατεύθυνση γίνεται σαφής η υπεροχή των προβληµάτων αλλά και η µεγάλη δυνατότητα που 
έχουν οι προοπτικές ανάπτυξης των ιδιόµορφων και µοναδικών ορεινών όγκων της περιφέρειας. 

Σαν γενικό συµπέρασµα, οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν 
προοπτικές ανάπτυξης αλλά αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα λόγω της γεωγραφικής και 
συγκοινωνιακής αποµόνωσης και της ελκυστικότητας της Θεσσαλονίκης τόσο σε πληθυσµιακό 
όσο και σε παραγωγικό επίπεδο. Συνεπώς, προκύπτει µεγάλη ανάγκη για βιώσιµο χωροταξικό 
σχεδιασµό γεγονός αυταπόδεικτο από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και την 
φιλοσοφία της νοµοθεσίας για την επίλυση των προβληµάτων και την ενίσχυση των ορεινών όγκων.  
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Οι δρόµοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία  

των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ. 
 

Α. Ξιφιλίδου, Προπτυχιακή φοιτήτρια  
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. 

Β. Χρυσοστόµου, Προπτυχιακή φοιτήτρια  
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ 

Θ. Χατζηαργυρίου, Προπτυχιακός φοιτητής  
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ 

Ι. Υφαντής, ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός  
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. 

Π. Μπόλος, Προπτυχιακός φοιτητής  
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ 

 
 

Περίληψη 
Η αναγνώριση της προσφοράς της παραγωγής κρασιού στην οικονοµία διαφαίνεται από την 
αρχαιότητα, όταν στα ανάκτορα των πλουσίων το κρασί αποτελούσε το βασικότερο ηδύποτο.  

Σήµερα, οι ορεινοί όγκοι της Π.Κ.Μ., λόγω της γεωγραφικής τους αποµόνωσης, 
παρουσιάζουν έντονη αναπτυξιακή δυσχέρεια γεγονός που εντείνει την ανάγκη ανεύρεσης ενός 
ζωντανού κλάδου για την τόνωση της οικονοµίας. Το ρόλο αυτόν ανέλαβαν οι δρόµου κρασιού 
δηµιουργώντας ένα δίκτυο διαδροµών και αµπελώνων. 

Η Π.Κ.Μ. αποτελεί µια από τις βασικότερες παραγωγικές περιοχές κρασιού και, κατά 
συνέπεια, η παραγωγή αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή και οικονοµική πορεία 
της, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καλλιεργείται η άµπελος. Η καταγραφή και ανάδειξη των 
δρόµων κρασιού δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκτενώς και πλήρως. 

Με την εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια να καλυφθεί µέρος αυτού του κενού. Μέσα 
από ειδικά διαµορφωµένους χάρτες, όπου αναπαρίστανται οι µελετώµενοι δρόµοι, από 
αναλυτική παρουσίαση της κάθε διαδροµής κρασιού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
και από το συνδυασµό των στοιχείων αυτών επιχειρείται η αναγνώριση του ρόλου των δρόµων 
κρασιού στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ. Παράλληλα, γίνεται 
προσπάθεια ανάδειξης της αναγκαιότητας ολοκληρωµένου χωρικού σχεδιασµού δράσεων 
ανάπτυξης και ανάδειξης των µειονεκτικών περιοχών. 

Ως γενικό συµπέρασµα, θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως οι δρόµοι κρασιού µπορεί να 
έχουν διαφορετικές επιρροές σε κάθε περιοχή την οποία διασχίζουν και να έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στην οικονοµική, παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων.  
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Μέτσοβο. Από τη ρωµαϊκή mansio στο βλαχικό “Αµίντζιου”  
 

Στ. Λαΐτσος, Ιστορικός, Υπ. ∆ιδάκτωρ Μεσαιωνικής Ευρωπαϊκής Ιστορίας 
Ινστιτούτο Ιστορίας, Πανεπιστήµιο Βιέννης 

 
Περίληψη 
Το άρθρο είναι µια µικρή συµβολή στην έρευνα κι αναπαράσταση της ιστορικογεωγραφικής 
εικόνας της περιοχής του Μετσόβου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα. Η 
εγκατάσταση βρίσκεται στο κοµβικό σηµείο ορεινών διαβάσεων (Tziána Chortará, Tziugu) από 
την Ήπειρο προς τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αντίστοιχα. Τη ρωµαϊκή στρατιωτική παρουσία 
µαρτυρούν τα τοπωνύµια: silitúra, peritoárea, kupáni, kîmpuri, bútsimu, fântâneale, púntea alu 
Tsézari, scamni. H ονοµασία dumneásca κατά µήκος της cálea máre δηλώνει ότι η γη ανήκε στον 
αυτοκράτορα. Η ονοµασία cálea máre υποδηλώνει τo ρωµαϊκό cursus publicus. Την πρώιµη 
σλαβική εγκατάσταση τεκµηριώνουν η ονοµασία του οροπεδίου «pulitsâ» και τα σλαβικά bălts, 
γιniéts, mutséliu, mutsiára, siópoto, vuloága. Τα τοπωνύµια válea di Liósani, válea méngului, 
gúri, tsúka, buiánu, αναφέρονται στην εγκατάσταση των Αλβανών νοµάδων στις αρχές του 14ου 
αιώνα. Το ενδιαφέρον των Οθωµανών για τον έλεγχο της περιοχής φανερώνει η ονοµασία 
kultúki της θέσης του κάστρου του Μετσόβου. H διπλή ονοµασία του οικισµού Αµίντζιου 
(προφορική) και Μέτσοβο (γραπτή) προέρχεται από τον πρώιµο βυζαντινό τεχνικό όρο „µίνσιο“ 
της δηµώδους λατινικής (lat. mansio) που σήµαινε οδικός σταθµός.  

Από τα τέλη του 12ου αιώνα εµφανίζονται σε ελληνικά κείµενα οι ακόλουθες µορφές του 
πατριδωνυµικού των Μετσοβιτών: «Μουτζάδες Βλάχοι» ή «Μουτζιάδες», «Μούτζινου», 
«Μίντζανοι», καθώς και τα οικογενειακά ονόµατα «Μ(ι)τζάγκων» ή «Ματζακάνος». Η πρώτη 
έγγραφη µνεία της ονοµασίας Μέτσοβο γίνεται το 1442 στο «Χρονικό των Ιωαννίνων». Η 
σερβική επιρροή στο σχηµατισµό της ονοµασίας Μέτσοβο (τέλη 14ου αι.) εξηγείται, καθώς τα 
γεγονότα, στη συνάφεια των οποίων αναφέρεται, εκτυλίσσονται κατά την περίοδο της σερβικής 
κυριαρχίας στην Ήπειρο και Θεσσαλία. Τόσο η προφορική βλαχική ονοµασία «Αµίντζιου» όσο 
και η γραπτή «Μέτσοβο», έχουν κοινή ετυµολογική προέλευση και περιεχόµενο. Οι φωνητικές 
διαφοροποιήσεις του πρώϊµου βυζαντινού τεχνικού όρου «µίνσιο» της δηµώδους λατινικής (λατ. 
mansio) αντανακλούν την απόδοσή τους από τους ετερογενείς κι αλλόγλωσσους πληθυσµούς 
που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κατά τον πρώιµο κι ύστερο Μεσαίωνα αντίστοιχα. Η στενή 
και διαχρονική διασύνδεση των λατινόφωνων Βλάχων της Πίνδου µε την αυτοκρατορική 
εξουσία του Βυζαντίου, ερµηνεύει, τόσο την αφοµοιωτική τους δύναµη όσο και την αδιάλειπτη 
παρουσία τους στο συγκεκριµένο χώρο. 
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∆ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης 
 

Έλ. Χατζηχαραλάµπους, Βιολόγος PhD, Υπεύθυνη Βιοτικών Πόρων 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

 
 
Περίληψη  
Η διατήρηση, η ανάδειξη και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων µιας περιοχής, 
είναι πρωταρχικής σηµασίας να γίνεται βάσει σχεδιασµού που στοχεύει στην αειφορία. Με τον 
τρόπο αυτό προάγεται η αειφόρος ανάπτυξή της, συνδυάζοντας την ικανοποίηση των αναγκών 
των τοπικών κοινωνιών µε τη µέριµνα για τη διατήρηση της φύσης. 

Το όρος Ροδόπη µοιράζεται µεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος (σε αναλογία έκτασης 
περίπου 80:20) και αποτελεί ανεκτίµητο οικολογικό και πολιτιστικό κεφάλαιο για τις δύο χώρες. 
Λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας της, τµήµατα της Ροδόπης προστατεύονται βάσει των 
Εθνικών Νοµοθεσιών και Κοινοτικών Οδηγιών. Μέσα στο ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον 
της άνθισε ο πολιτισµός από την αρχαϊκή περίοδο, µέχρι τα ρωµαϊκά, βυζαντινά και νεότερα 
χρόνια. 

Ποικίλοι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες συνέβαλαν στη µεγάλη µείωση του 
πληθυσµού της Ροδόπης, εκατέρωθεν των συνόρων. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να 
αναπτύσσεται ο τουρισµός, αλλά µε τρόπο αποσπασµατικό λόγω απουσίας ολοκληρωµένου 
πλαισίου τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής και άσκησης δραστηριοτήτων ανάδειξης-
αναψυχής. Αναφορικά δε µε την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τα καθεστώτα 
προστασίας και οι πρακτικές διαχείρισης στη Ροδόπη παρουσιάζουν διαφορές τόσο µεταξύ των 
δύο χωρών όσο και µεταξύ επιµέρους περιοχών του όρους στην ίδια χώρα. 

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διασυνοριακή 
προσέγγιση στη διατήρηση και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών της Ροδόπης και 
εφαρµόζοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις περί προστατευόµενων περιοχών, από το 2004 
συνεργάζεται στενά µε φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς την 
κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα. Στο πλαίσιο αυτό 
υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που θέτουν τις βάσεις για τη διατήρηση, διαχείριση 
και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της περιοχής και προάγουν την αειφορική 
ανάπτυξή της. 

Το έργο «Ελληνο-Βουλγαρική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της 
διαχείρισης των φυσικών πόρων», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στο 
πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας Hellenic Aid παρείχε την ευκαιρία να εκπονηθεί 
«Σχέδιο για τη διατήρηση και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων του Νοµού 
Ροδόπης», στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής. Το σχέδιο δοµείται σε 4 
άξονες παρεµβάσεων, δύο από τους οποίους εστιάζουν σε παρεµβάσεις στον ορεινό όγκο της 
Ροδόπης, στον οµώνυµο νοµό. Μέρος των προτεινόµενων παρεµβάσεων που αφορούν στα 
δασικά οικοσυστήµατα της Ροδόπης, εντάχθηκαν στο έργο «Προστασία και ανόρθωση υδατικών 
και δασικών πόρων Νοµού Ροδόπης» που εγκρίθηκε το 2009 από την Επιτροπή Χρηµατοδοτικού 
Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, µε φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, µέσω των αρµόδιων διευθύνσεών της (Υδάτων, ∆ασών, 
Γεωργικής Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος και Χωροταξίας). 

Για την περιοχή της Κεντρικής και ∆υτικής Ροδόπης υλοποιήθηκαν δύο έργα από την 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης, τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το 
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χρηµατοδοτικό µέσο INTERREG IIIA/ Ελλάδα – Βουλγαρία. Στο πλαίσιο του έργου «Ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας για την προώθηση του κοινού σχεδιασµού διαχείρισης περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής σηµασίας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης στο πνεύµα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ» 
πραγµατοποιήθηκε τριήµερο συνέδριο µε τη συµµετοχή εισηγητών από την Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία και από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσα από το οποίο προσδιορίσθηκαν 
οι τοµείς προτεραιότητας για συνεργασία των δύο πλευρών, για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ροδόπης εκατέρωθεν των συνόρων. Επιπροσθέτως παρήχθη υλικό επιµόρφωσης, µε τίτλο 
«Αειφορική διαχείριση των διασυνοριακών προστατευόµενων περιοχών της Ροδόπης», ο 
σχεδιασµός του οποίου βασίσθηκε στις ανάγκες επιµόρφωσης που αναγνωρίσθηκαν στο πλαίσιο 
του έργου. Το εν λόγω έργο αναγνωρίσθηκε ως έργο καλής πρακτικής κατά την αποτίµηση του 
προγράµµατος INTERREG. 

Στο πλαίσιο του έργου «Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασµό της ανάδειξης οικολογικά 
ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη», προσδιορίσθηκαν η στρατηγική και οι δράσεις που 
απαιτούνται για την ανάδειξη της ∆υτικής και Κεντρικής Ροδόπης, παρήχθη το Σχέδιο Ανάδειξης 
της περιοχής και υλοποιήθηκαν πιλοτικές δράσεις όπως κατασκευή και βελτίωση µονοπατιών, 
σηµάνσεις επιλεγµένων διαδροµών και παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού ενηµερωτικού 
υλικού. 
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 Ολοκληρωµένες Αναπτυξιακές Παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
ορεινού όγκου Ψηλορείτη 

 
Σωκρ. Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος ∆Σ , Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε 

ΟΤΑ  
∆. Παττακός, ∆ιευθυντής, Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ  

 
 

Περίληψη 
Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη από την αναπτυξιακή εταιρία της (Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ ) 

Μέρος των παρεµβάσεων αυτών χρηµατοδοτήθηκε από διάφορα προγράµµατα όπως η 
κοινοτική πρωτοβουλία LEADER, τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού 
Χώρου (ΟΠΑΑΧ) κ.α., ενώ υπήρξαν και άλλες που υλοποιήθηκαν εκτός χρηµατοδοτικών 
πλαισίων όπως είναι η δηµιουργία του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ.  

Σηµαντική συµβολή είχε επίσης η εταιρία στην δικτύωση των ορεινών περιοχών της 
Κρήτης µε την δηµιουργία του δικτύου των ορεινών ∆ήµων της, µε την επωνυµία «το Κοινό των 
Ορεινών». 

 Η εταιρία αξιοποίησε την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER όχι µόνο ως χρηµατοδοτικό 
µέσο αλλά και ως εργαλείο µιας διαφορετικής αναπτυξιακής προσέγγισης που στηρίζεται στην 
ενότητα του χώρου (χωρική προσέγγιση) και στην συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας. 

Η χωρική προσέγγιση, απαιτεί την εφαρµογή όχι τοµεακών αλλά ολοκληρωµένων και 
αλληλοσυνδεόµενων παρεµβάσεων. Η χωρική προσέγγιση στην ανάπτυξη των ορεινών 
περιοχών, προϋποθέτει ότι οι περιοχές αυτές µπορούν να σταθούν «ανταγωνιστικά» στο διεθνές 
οικονοµικό γίγνεσθαι, αξιοποιώντας τα στοιχεία του περιβάλλοντος τους, και διαµορφώνοντας 
µέσα από αυτά µια «διακριτή» αναπτυξιακή πρόταση. 

Αυτό που τις περισσότερες φορές έχει σηµασία στην χωρική ανάπτυξη δεν είναι µόνο η 
δηµιουργία των απαραίτητων δηµόσιων και ιδιωτικών υποδοµών, αλλά η κινητοποίηση και η 
συµµετοχή της κοινωνίας, µέσω τοπικών µηχανισµών και συλλογικών σχηµάτων. 

Η έκφραση αυτής της κινητοποίησης αποτυπώνεται σε δίκτυα επιχειρήσεων, σε τοπικά 
σύµφωνα ποιότητας κ.α. Ήδη στην περιοχή µας µε την εµψύχωση της εταιρία µας έχει 
δηµιουργηθεί το δίκτυο επιχειρήσεων «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ», ενώ εφαρµόζεται από 
επιχειρήσεις της περιοχής το τοπικό σύµφωνο ποιότητας «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ - ΚΡΗΤΗ» 

∆υστυχώς στην χώρα µας η χωρική προσέγγιση δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα. Η 
πρωτοβουλία LEADER, αντιµετωπίστηκε από την κεντρική διοίκηση κυρίως ως χρηµατοδοτικό 
εργαλείο, χωρίς να αξιοποιηθεί κατάλληλα η πολιτική φιλοσοφία του. 

Θεωρούµε ότι η αξιοποίηση της χωρικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών απαιτεί από την 
κεντρική διοίκηση µια διαφορετική προσέγγιση σε ένα πλήθος παραµέτρων όπως είναι η 
διοικητική δοµή αυτών των περιοχών, ο τρόπος της κατάρτισης και υλοποίησης των τοπικών 
σχεδίων και πως αυτά αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου περιφερειακού σχεδιασµού, η απόκτηση 
από τα τοπικά σχέδια του ολοκληρωµένου χαρακτήρα που αυτά πρέπει να έχουν κ.α. 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω η εισήγηση θα κινηθεί στους εξής άξονες : 

α) στην τεκµηρίωση της αναγκαιότητας εφαρµογής ολοκληρωµένων «χωρικών» 
προσεγγίσεων για τις ορεινές περιοχές. 
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β) σε παραδείγµατα τέτοιων παρεµβάσεων που έγιναν από το Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ , στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη. 

γ)  σε προτάσεις για την ενσωµάτωση των πολιτικών και διαδικασιών που προέρχονται από 
την «χωρική προσέγγιση» στις εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές καθώς και από την 
διοικητική διάρθρωση των ορεινών περιοχών  
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Οδηγός καλής πρακτικής διαχείρισης και προστασίας  
του φυσικού Περιβάλλοντος 

 
Μ. Μπερέτσος, ∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Γενικός ∆ιευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα. 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 
 
 

Περίληψη 
Αντικείµενο της εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση ενός Οδηγού που αφορά σε προστατευόµενες 
περιοχές όπου µέσα από την εξασφάλιση της συνεργασίας τοπικών φορέων µπορεί να επιτευχθεί 
η διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η Ελλάδα σε εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα θα πρέπει να 
δηµιουργήσει προστατευόµενες περιοχές και να εφαρµόσει διαχειριστικά µέτρα για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας τους. Έτσι, έχουν συσταθεί 27 Φορείς ∆ιαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών (Φ∆ΠΠ) που καλύπτουν συνολικά 61 περιοχές του δικτύου 
NATURA 2000.  

∆ιάφορες έρευνες, µε ερωτηµατολόγια κυρίως, που διεξήχθησαν από πανεπιστήµια, 
ερευνητικούς φορείς ή περιβαλλοντικές οργανώσεις σε σχέσεις µε τους λειτουργούντες Φ∆ΠΠ 
διαπιστώνουν µια σειρά από κενά στη λειτουργία του συστήµατος των προστατευόµενων 
περιοχών µέσω των Φ.∆.Π.Π..  

Το βασικότερο εργαλείο για µια προστατευόµενη περιοχή είναι το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, 
όπου εξετάζονται όλες οι δράσεις που µπορεί να αναλάβει ο Φ.∆.Π.Π. για µια πενταετία. Η 
εκπόνηση και υλοποίηση τους µε στόχευση για την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή και διαφάνεια 
είναι το σηµαντικότερο για µια «καλή πρακτική» για τη διαχείριση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Ο επανακαθορισµός του τρόπου υλοποίησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, ο 
προσδιορισµός των στόχων και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι ενέργειες που µπορούν να 
εφαρµοστούν από τους Φ.∆.Π.Π., ακολουθώντας διαδικασίες που έχουν δοκιµαστεί από 
δεκαετίες σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής, ασκώντας µια αποτελεσµατική 
πολιτική διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος µε αποδοχή από την τοπική κοινωνία. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα που εξετάζεται είναι τα χρηµατοδοτικά µέσα για µια Γεωργία 
συµβατή µε τη διατήρηση βιοποικιλότητας στις προστατευόµενες περιοχές.  

H µεθοδολογία προσέγγισης του θέµατος, ακολουθεί την παρουσίαση κατηγοριών των 
προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα, ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε περιοχές 
λειτουργίας Φ.∆.Π.Π. στο Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού, στον Εθνικό 
∆ρυµό Ολύµπου και στο Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, στην 
έννοια της διαχείρισης και των µηχανισµών διαχείρισης, στις αρµοδιότητες των φορέων και στα 
βασικά στάδια σύνταξης ενός διαχειριστικού σχεδίου, στο οποίο σηµαντική είναι η συµµετοχική 
διαδικασία.  

Τα εµπειρικά στοιχεία προέρχονται κύρια µέσα από τη λειτουργία των Φ∆ΠΠ των 
προστατευόµενων ζωνών στον Πάρνωνα – Υγρότοπο Μουστού, τον Όλυµπο και στις ζώνες του 
Μεσολογγίου στην Αιτωλοακαρνανία, που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000.  

Ενδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα συµπεράσµατα αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα 
της συνεργασίας και της συµµετοχικής διαδικασίας στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Τα ζητήµατα σχεδιασµός µε συµµετοχή των εµπλεκοµένων και εφαρµογή 
αγροπεριβαλλοντικών µέτρων, τα γνωρίζουν πολύ καλά οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η στενή συνεργασία τους µε τους Φ∆ΠΠ µπορεί να αποβεί σε όφελος και των 
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δύο φορέων και κυρίως σε όφελος του φυσικού περιβάλλοντος, των συµβατών παραγωγικών 
διαδικασιών και της κοινωνίας.  

 
Βιβλιογραφία:  
Conservation Measures Partnership Open Standards for the Practice of Conservation, Version 

2.0 .These standards are the product of inputs, field tests, discussions, and debates among 
many CMP members and their partners. This version of the Open Standards comes 3 years 
after the release of Version 1.0 and reflects how thinking has evolved overtime as various 
organizations within and outside the CMP have tried to operationalize the Standards.  

Salafsky N., R. Margoulis and K. Redford (2001) ADAPTIVE MANAGEMENT: A Tool for 
Conservation Practitioners. Biodiversity Support Program. USA. 

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις της Foundations of success (FOS – EUROPE) από την Ilke Tilders.  
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∆ίκτυο PARKS PROTECTION: Marketing plan για την προώθηση του 
αγροτουριστικού προϊόντος των προστατευόµενων περιοχών παρέµβασης 

 
 

Σ. Μπόλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, Σύµβουλος τοπικής ανάπτυξης 
AgroPOLE, Εταιρεία Συµβούλων για την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη - 

Καινοτοµία - Τεχνολογία - ∆ιαχείριση Ποιότητας 
 
Περίληψη 
Το ∆ιατοπικό - ∆ιαπεριφερειακό Σχέδιο «PARKS PROTECTION» είναι µια δράση του 
προγράµµατος LEADER+ στην οποία συµµετέχουν οι περιοχές Πάρνωνα, Πιερίας και Αιτωλίας. 
Το δίκτυο συνεργασίας περιλαµβάνει τις προστατευόµενες περιοχές του Οικολογικού Πάρκου 
Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού, του Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου και του Εθνικού Πάρκου 
Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού αντίστοιχα. 
Η εργασία εκπόνησης Marketing plan προσπάθησε να αποφύγει ένα κοινότυπο ή διεκπεραιωτικό 
αποτέλεσµα, παρουσιάζοντας µια εναλλακτική οπτική για το θέµα. Αφού ανέλυσε την 
υπάρχουσα κατάσταση στις περιοχές ενδιαφέροντος, έθεσε και απάντησε στις εξής βασικές 
ερωτήσεις: 
Τι είναι αγροτουριστικό προϊόν; Υπάρχει τέτοιο στις περιοχές που µελετάµε; Μήπως πρέπει να 

διευρύνουµε προς ένα ευρύτερο εναλλακτικό τουριστικό προϊόν;  
Τι είναι προστατευόµενη περιοχή; Είναι µόνο χλωρίδα, πανίδα και ότι άλλο καθορίζεται από 

τους κανονισµούς για το περιβάλλον; Μήπως πρέπει να συµπεριληφθούν και άλλα 
προστατευόµενα στοιχεία, όπως ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης, Χαρακτηρισµένοι 
Παραδοσιακοί Οικισµοί, Περιοχές Αναγνωρισµένων Προϊόντων (Π.Ο.Π., Ο.Π.Α.Π. κ.ά.), 
Σηµεία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, σηµεία που θα έπρεπε αλλά δεν έχουν για κάποιο 
λόγο χαρακτηριστεί ακόµα προστατευόµενα;  

Τι είναι ∆ίκτυο προστατευόµενων περιοχών; Υπάρχει ή θα µπορούσε να υπάρξει; Ποιοι φορείς 
παίζουν κάποιον σχετικό ρόλο; 

Τι προσπαθεί να κάνει ένα Marketing plan προστατευόµενων περιοχών; 
Μπορεί να είναι βιώσιµη µια προσπάθεια υλοποίησης ενός marketing και ενός business plan για 

ένα δίκτυο προστατευόµενων περιοχών; 
 
Οι απαντήσεις δείχνουν ότι γενικά είναι ελλιπής και ατελέσφορη η διαχείριση των 
προστατευόµενων περιοχών, µέσα από την έλλειψη πόρων, αποτελεσµατικότητας και φαντασίας. 
Έτσι, αντί για κανόνες προστασίας που συχνά δύσκολα εφαρµόζονται, είναι προτιµότερη η 
εφαρµογή ενός σχεδίου δηµιουργίας και πώλησης υλικών αλλά κυρίως άυλων προϊόντων µε 
θεµατολογία που θα αντλείται από την προστατευόµενη περιοχή, τις ιδιαιτερότητές και την 
ανάγκη προστασίας της. Τα προϊόντα, σχεδιασµένα έξυπνα και βασισµένα σε πετυχηµένες 
τακτικές από ανάλογες προσπάθειες του εξωτερικού και εγχώριες, θα µπορούσαν να είναι 
προϊόντα προβολής και ανάδειξης, πακέτα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και προστασίας, 
δράσεις προσέλκυσης χορηγιών, δράσεις προσέλκυσης τακτικών και έκτακτων δωρεών και 
συνδροµών, εναλλακτικού τύπου τουριστικές δραστηριότητες, διάφορα υλικά προϊόντα 
(χρηστικά, αναµνηστικά, εκδόσεις κ.ά.).  
Η επιτυχία του σχεδίου θα είναι διπλή: θα υλοποιήσει δράσεις προστασίας και ανάδειξης και 
µάλιστα δηµιουργώντας έσοδα.. 
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Οι τεχνικές marketing των τελευταίων χρόνων µπορούν να το εγγυηθούν αυτό. Με σωστή 
κατόπιν διαχείριση των εσόδων στην κατεύθυνση της προστασίας, βελτίωσης της κατάστασης 
και ανάδειξης των προστατευόµενων περιοχών, τα προϊόντα καθίστανται πιο εύκολα σε επόµενες 
πωλήσεις, µεγαλώνοντας το έσοδο και έτσι διευρύνοντας και αναπαράγοντας τον κύκλο 
«πώληση-επένδυση σε προστασία και ανάδειξη-πώληση». 
Ένα δίκτυο προστατευόµενων περιοχών όπως το PARKS PROTECTION µπορεί να 
λειτουργήσει ως δυναµικός µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός φορέας, µέσα σε µια 
ανταγωνιστική αγορά. Μπορεί να εκµεταλλευτεί το κοινωνικό του προφίλ και τους ευγενείς 
σκοπούς του ώστε να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο, έχοντας πολύ σοβαρές πιθανότητες 
επιτυχίας αλλά και αυτοσυντήρησης. 
 
Βιβλιογραφία – πηγές 
 
Περί προστατευόµενων περιοχών 
E. Σβορώνου, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, WWF, “Mέθοδοι ∆ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του 

Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές” 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, “Σχεδιασµός ∆ράσεων Πιλοτικού 

Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισµού” 
CEPA Toolkit, “Communication, Education and Public Awareness, important instruments for 

conservation and sustainable use of biodiversity” (www.cepatoolkit.org)  
IUCN-The International Union for Conservation of Nature (www.iucn.org) 
PALNet-The Protected Areas Learning Network (www.parksnet.org)  
UNEP-United Nations Environment Programme – “Parks, Protected Areas and World Heritage: 

Protected Areas Worldwide” (www.unep-wcmc.org/ 
protected_areas/protected_areas.htm) 

WDPA-World Database on Protected Areas (www.wdpa.org)   
 
Περί χρηµατοδότησης προστατευόµενων περιοχών 
Ευρωπαϊκή Ένωση, IEEP, Institute for European Environmental Policy, WWF,  

“Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000 - Τεχνικός οδηγός” 
Πέτρου A., Πανεπιστήµιο Πατρών, “Οικονοµικά θέµατα ανάπτυξης του αγροτικού τουρισµού σε 

µειονεκτικές περιοχές” 
CFA-Conservation Finance Alliance (www.conservationfinance.org)  
UNEP-United Nations Environment Programme, Ruth Norris, Randy Curtis, The Nature 

Conservancy 1999, “Funding Protected Area Conservation in the Wider Caribbean: A 
Guide for Managers and Conservation Organizations” 

WCPA-World Commission on Protected Areas, Adrian Phillips, Cardiff University,  “Economic 
Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers” 

WWF, Xavier Font, Janet Cochrane & Richard Tapper, “Pay per nature view: Understanding 
tourism revenues for effective management plans” 

 
Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
Αρκτούρος – Περιβαλλοντικό κέντρο Αρκτούρου (www.arcturos.gr) 
Greenpeace (www.greenpeace.org, www.greenpeace.org/greece/)  
RSPB-The Royal Society for the Protection of Birds (www.rspb.org.uk) 
WWF (www.wwf.org, www.panda.org) 
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Περί τουρισµού - οικοτουρισµού 
Alternative travel websites: Responsible travel (www.responsibletravel.com), Away Network – 

Travel planning website (www.away.com), iExplore (www.iexplore.com), Green Hotels 
Association (www.greenhotels.com), Ecoclub - International Ecotourism Club 
(www.ecoclub.com), GreenStop – Green travel & tourism directory (www.greenstop.net) 

Ethical traveler, “Empowering travelers to change the world” (www.ethicaltraveler.com)   
National Geographic Society (www.nationalgeographic.com)  
PLANETA, “Global journal of practical ecotourism” (www.planeta.com)  
The Shores System, “Information on ecotourism, environmental trust funds, park finance, and 

biodiversity to support conservation and sustainable development” 
(www.geocities.com/shores_system)  

TIES-The International Ecotourism Society (www.ecotourism.org) 
UNWTO-United Nations World Tourism Organization, General data (www.unwto.org) 
UNWTO-United Nations World Tourism Organization, Ethics in tourism 

(www.unwto.org/ethics/index.php) 
 
Περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, “Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

για ΜΜΕ” (www.crshellas.org)  
CSR Europe - European business network for Corporate Social Responsibility, “Sustainable 

marketing Guide” (www.csreurope.org)  
EuroCharity, “Ελληνικός Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” (www.eurocharity.org) 
 
∆ιάφορα 
Ηλίας Μαµαλάκης (www.eliasmamalakis.gr)   
Νηµερτής – Βάση πληροφοριών Πανεπιστηµίου Πάτρας (http://nemertes.lis.upatras.gr) 
Υπουργείο ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητα (www.competitive-greece.gr)  
Canadian museum of nature (http://nature.ca) 
Enjoy England - Domestic marketing arm of VisitBritain (www.enjoyengland.com)  
Visit Britain - National tourist office for Britain (www.visitbritain.com) 
 
 
 
 


