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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. 
 
Εισαγωγή  
Κατ΄ αρχήν θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι οι πρωτοβουλίες διοργάνωσης συνεδρίων του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Μετσοβίου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας µε 
θέµατα συζήτησης όπως αυτό του 6ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου, που 
είναι: «Η Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών», εκτός των άλλων 
διαµορφώνουν ιδεολογίες αντίστασης και προβληµατισµούς στα γενικής φύσης και 
εφαρµογής αναπτυξιακά προγράµµατα και στις δήθεν σωτήριες µορφές ανάπτυξης που 
προβάλλονται µε διάφορες, κάθε φορά, ψευδεπίγραφες συνθέσεις όπως «αειφόρος» ή 
«βιώσιµη» ανάπτυξη. 

Τα µοντέλα αυτά της «αειφόρου» και «βιώσιµης» «ανάπτυξης» αποβλέπουν 
αποκλειστικά και µόνο στην οικονοµική µεγέθυνση, η οποία θα προέλθει από την αύξηση της 
«ανταγωνιστικότητας» και της «επιχειρηµατικότητας» θυσιάζοντας συγχρόνως τη φύση, την 
ιστορία, τη παράδοση και τις πολιτιστικές – πολιτισµικές ταυτότητες των κατοίκων, κυρίως, 
των ορεινών περιοχών. Ακόµα οι µορφές αυτές «ανάπτυξης» δεν έχουν καµία επιστηµονική, 
θεωρητική και πρακτική υπόσταση και αξία, γιατί αγνοούν τις συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες 
των ορεινών µας περιοχών, οι οποίες µπορεί να είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης είναι όµως ακόµη πλουσιότατες σε παρθένα φύση, οµορφιά και 
πολιτισµό. 

Επιπλέον τα θέµατα αυτών των συνεδρίων συνεισφέρουν χρήσιµες γνώσεις, 
εναλλακτικές λύσεις και ουσιαστικά στοιχεία, προκειµένου να αποκτήσουµε αφενός µεν 
σχέση ερευνητικής αυτογνωσίας ως προς αυτά που προσδιόρισαν και προσδιορίζουν την 
ταυτότητά µας και αφετέρου να επιζητήσουµε, κατά το δυνατό, πλήρη και διορατική 
συνείδηση των νέων καιρών, που ήδη έχουν ορµητικά εισβάλλει στη ζωή µας. 

Στην εργασία µας αυτή θα επιδιώξουµε να αποδείξουµε ότι στις ορεινές περιοχές της 
Ελλάδας, οι οποίες, φρονούµε ότι, έχουν εξαιρετική γεωπολιτική σηµασία, η Ολοκληρωµένη 
και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη συνδυαζόµενη µε την παράδοση δύναται να δώσει µια άλλη 
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προοπτική εξέλιξη σ’ αυτές τις περιοχές, πέρα από την αντίληψη της µονοδιάστατης 
οικονοµικής «ανάπτυξης» µε όποιον επιθετικό προσδιορισµό και αν της προσάψουµε. 

Το µοντέλο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης στηρίζεται στους µοναδικούς πόρους αυτών 
των περιοχών και προωθεί την αξιοποίηση µέσα από σχήµατα ενδογενούς 
επιχειρηµατικότητας . µια από τις επιδιώξεις αυτού του µοντέλου είναι και η διάθεση στην 
αγορά διαφοροποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών µε στοιχεία σχεδίασης και ποιότητας 
που να εκφράζουν έντονα την παράδοση και την πολιτιστική ιδιαιτερότητα των ορεινών 
περιφερειών, που βέβαια θα διαπιστώνεται σε αυτά η αυθεντικότητα και η ποιότητα που 
απαιτεί ο σύγχρονος τοµέας τροφίµων.  

Τα προϊόντα αυτά, σήµερα, αποτελούν κεφάλαιο για τις ορεινές περιοχές, καθώς οι 
καταναλωτές παγκοσµίως ψάχνουν συνεχώς για κάτι το µοναδικό, καινοτοµικό, υγιεινό και 
γνήσιο, γι’ αυτό τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν µε το µέρος τους και την κρατική 
στήριξη. 

Εκτός αυτών, οι τοµείς του αγροτοτουρισµού αρµονικά συνυφασµένοι µε τα µοναδικά 
στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος µπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο 
για µια ολοκληρωµένη και αξιοβίωτη ανάπτυξη αυτών των περιοχών. 

 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να ορίσουµε τις έννοιες της Ολοκληρωµένης και 
Αξιοβίωτης Ανάπτυξης καθώς και της παράδοσης, προκειµένου να φανεί η αλληλεξάρτηση 
και η αλληλεπίδραση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ αυτών των εννοιών. Να κατανοήσουµε 
τις πραγµατικές δυνατότητες, αλλά και τα συγκεκριµένα προβλήµατα και τους 
αντικειµενικούς περιορισµούς που αναπόδραστα προκύπτουν σε µια προσπάθεια εφαρµογής, 
υλοποίησης και αξιοποίησης του µοντέλου της Ολοκληρωµένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης. 

Έχει ορισθεί και τεκµηριωθεί διεπιστηµονικά
1 ότι µπορούµε να θεωρούµε 

Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη «την ταυτόχρονα στο χώρο και στο χρόνο 
κατάλληλη οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική, πολιτιστική και 
τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία 
και µε σεβασµό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, µέσα στο 
οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δηµιουργικά ως οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του 
και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής του».2 

Επειδή εξ ορισµού σε αυτή τη µορφή ανάπτυξης ο πολιτισµικός παράγοντας παίζει 
σηµαντικό ρόλο, φρονούµε ότι η σηµασία της παράδοσης στην επιτυχία αυτού του σκοπού 
δεν πρέπει να παραµεληθεί. 

∆ιότι, κάθε ανθρώπινη κοινωνία στο χώρο και στο χρόνο διαθέτει το δικό της διακριτό 
πολιτισµό, διότι τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει κάθε κοινωνική οργάνωση είναι 
διαφορετικά στη φύση τους και συναρτώνται αµέσως µε τον τόπο, το επίπεδο και την 
ποιότητα του πολιτισµού της, ο οποίος αναπτύχθηκε ή αναπτύσσεται διαµέσου του χρόνου σε 
συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο, µε συγκεκριµένα γεωµορφολογικά, τοπογραφικά 
κλιµατολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και µε συγκεκριµένα φυσικά και 
ανθρώπινα διαθέσιµα. 

∆ιότι, σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν δίκτυα αξιών και τρόπων σκέψης, ηθών, 
εθίµων και πρότυπων συµπεριφοράς, τα οποία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή των 
ανθρώπων, αλλά και την προσδιορίζουν και την καθορίζουν µε τον τρόπο που δρουν, 
λειτουργούν και λύνουν τα πάσης φύσεως προβλήµατά τους τροφή, ένδυση και στέγη. 

Γι’ αυτό η σηµασία της παράδοσης για µια Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη 
των ορεινών περιοχών είναι καθοριστική. 

                                                           
1 Ρόκος ∆., Από τη «βιώσιµη» ή «αειφόρο» στην αξιοβίωτη ανάπτυξη, εκδ. Α. Α. Λιβάνης, Αθήνα 2003, σ. 480 
2 Ρόκος ∆., ό.π. 
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Ο όρος «παράδοση», θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι, έχει πολλές έννοιες. Όπως, «ιερή 
παράδοση», «εθνική παράδοση», «ιστορική παράδοση», «λαϊκή παράδοση». 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η έννοια της παράδοσης µπορεί να ορισθεί ως τρόπος 
συµπεριφοράς των ανθρώπων, επηρεαζόµενος από κοινώς παραδεκτές ηθικές αξίες, 
δοξασίες, κοινωνικές αντιλήψεις, καταστάσεις πολιτικές και οικονοµικές, πολιτιστικά 
στοιχεία, νοοτροπίες και ιδεολογίες, αλλά και διεθνείς επιδράσεις θετικές ή αρνητικές στο 
κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτισµικό, πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Ο τρόπος αυτός 
συµπεριφοράς καθώς συνεχώς για αρκετό χρονικό διάστηµα επαναλαµβάνεται, διαµορφώνει 
παραδοσιακές πρακτικές ή αρχές οι οποίες καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής των 
ανθρώπων. 

Επίσης πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι: βασικοί παράγοντες του σχηµατισµού της 
κοινωνικοπολιτικής και οικονοµικής παράδοσης µιας κοινωνίας είναι οι πραγµατικές, 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες, τις περισσότερες φορές, 
εξαρτώνται από τη γεωµορφολογική κατάσταση της περιοχής. 

Οπωσδήποτε η παράδοση δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά είναι µια διαδικασία 
µεταβλητή, οι δε µεταβολές της συντελούν στην οµαλή εξέλιξή της ή και την διακοπή της. 

Η διακοπή της παράδοσης µπορεί να επέλθει από µια επανάσταση όπως για παράδειγµα 
ήταν η γαλλική, αλλά και η ελληνική, η οποία άλλαξε αρκετές κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να πούµε ότι, µε την 
πάροδο του χρόνου δηµιουργείται µια νέα παράδοση. 

Οι λόγοι οι οποίοι επηρεάζουν τις κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές µορφές 
παράδοσης είναι, όντως, πολλοί και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. 
Βέβαια, δεν έχουν όλοι την ίδια βαρύτητα και ως εκ τούτου συντελούν διαφορετικά στις 
µεταβολές της παράδοσης. Ορισµένοι βασικοί λόγοι µπορεί να είναι: η παιδεία, η µορφή 
ανάπτυξης, η τεχνολογία, ο µαζικός ξένος τουρισµός, η αθρόα µετακίνηση του πληθυσµού, η 
ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές κοινότητες. 

 
Η παράδοση δεν είναι οπισθοδρόµηση 
Έχουµε την αίσθηση ότι σήµερα η παράδοση έχει τη θέση της στη σύγχρονη κοινωνία. Όµως, 
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι, ορισµένες φορές όταν µένουµε προσηλωµένοι σ’ αυτή, µπορεί να 
παίξει ανασταλτικό ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας. Εποµένως είµαστε υποχρεωµένοι να 
δώσουµε στην παράδοση τη θέση που της αντιστοιχεί στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας, 
µολονότι οι ριζοσπαστικές κοινωνικό-οικονοµικές αλλαγές απαιτούν ρήξη µε το παρελθόν 
και την παράδοση. Τούτο συµβαίνει γιατί η παράδοση, στην προκειµένη περίπτωση, 
θεωρείται προκατάληψη και ως εκ τούτου τροχοπέδη στα σύγχρονα µοντέλα ανάπτυξης τα 
οποία προωθούνται από το ιδεολόγηµα της παγκοσµιοποίησης, η οποία αν και ως πρόταγµά 
της έχει την πλανητική ανάπτυξη, όµως στην ουσία βασική της αρχή και πρώτη είναι η 
οµοιογενοποίηση των πολιτισµών µε ότι αυτό συνεπάγεται. 

Βέβαια η αντίληψη αυτή για την παράδοση δεν είναι σηµερινό φαινόµενο, αλλά και 
παλαιότερα θεωρείτο ότι οι ζώσες γενιές καταπιέζονταν από την κληρονοµιά των 
περασµένων. Μάλιστα ο Marx το 1852 έγραφε: «Η παράδοση όλων των πεθαµένων γενεών 
επικάθεται σαν εφιάλτης στο µυαλό των ζώντων» .1 

Αλλά και ο Descartes, θέλοντας να θέσει τις βάσεις της ορθολογικής σκέψης, 
αποκαθαρµένης από τα στοιχεία προκατάληψης που προέρχονται από την παράδοση, ζητεί 

                                                           
1 “Die tradition alles toten Geschelcherer wie ein Alp auf dem Gehirne der lebenden” Karl Marx (1852) der 18ter 
Brumaire des Louis Bonaparte. In Karl Marx & Friedrich Engels Weke (1960, 1882) Berlin. Dietz Band 8, 115 
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πριν απ’ όλα να απελευθερωθεί από αυτή και να βρει την ορθή µέθοδο που πρέπει να 
ακολουθεί η ορθολογική σκέψη.1 

Επίσης και ο Λένιν αισθάνεται την ανάγκη να στραφεί κατά της παράδοσης, διότι 
θεωρεί τη δύναµη της παράδοσης ως προκατάληψη, η οποία αντιστέκεται σθεναρά στο 
καινούριο γι’ αυτό έλεγε ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερη δύναµη από αυτήν, εναντίον της οποίας 
οφείλει να δώσει µάχη κάθε επαναστάτης.2 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι εκείνο το ποίο παραβλέπουν αυτές οι 
στάσεις που τάσσονται ολοµέτωπα κατά της παράδοσης, από διαφορετική η κάθε µια σκοπιά, 
είναι ότι η επιλογή της προόδου έναντι της συντήρησης, καθώς και του ορθολογικού έναντι 
του ανορθόδοξου, εντάσσονται µε τη σειρά τους σε µια τάξη πραγµάτων που αποτελούν και 
αυτές µια παράδοση. 

Εκτός αυτού, υπάρχει από την άλλη µεριά και ο αντίλογος. Ο Karl Popper λέγει ότι η 
παράδοση µπορεί να είναι πηγή γνώσης.3 Χρησιµεύει ως «γνωστικό υπόβαθρο» δεδοµένου 
ότι η γνωστική διαδικασία δεν ξεκινά ποτέ από το µηδέν. Και συνεχίζοντας, επισηµαίνει ότι 
οι προσωπικές εµπειρίες όπως η γνώση που έχω όσον αφορά την τοποθέτηση αντικειµένων 
που µου ανήκουν ή του ωραρίου των τρένων, προϋποθέτουν οικειότητα µε πράγµατα που 
είναι γνώριµα και σε άλλους σαν κι εµένα, εφόσον ζουν στην ίδια εποχή και µετέχουν στον 
ίδιο πολιτισµό, στην ίδια παράδοση. Είµαστε, µε άλλα λόγια, όλοι εµπλεγµένοι, είτε το 
συνειδητοποιούµε, είτε όχι, σε µια παράδοση. Και προφανώς µε αυτή την έννοια δε 
µπορούµε να ζήσουµε «εκτός παράδοσης». 

Τούτο δεν σηµαίνει ότι πρέπει να γίνουµε συντηρητικοί απολογητές της παράδοσης και 
υπό την επήρεια του φόβου µήπως αυτή αλλοιωθεί να εµποδίζουµε κάθε φορά την εξέλιξη, 
όπως για παράδειγµα την οργάνωση και λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε τη 
δηµιουργία νέων οργανωτικών δοµών που θα βασίζονται στην εφαρµογή της σύγχρονης 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η οποία πράγµατι µπορεί έτσι να βελτιώσει ποιοτικώς τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και το βαθµό της αποτελεσµατικότητας.  

Σ’ αυτό το πεδίο, η εξέλιξη και η προσαρµογή της παράδοσης είναι επιτακτική, ώστε να 
επιτευχθεί η εφαρµογή και η αποτελεσµατικότητα των νέων κανόνων οι οποίοι ρυθµίζουν τις 
δοµές και τις αρµοδιότητες για µια καλύτερη προοπτική ανάπτυξης. 

Στις περιπτώσεις αυτές η παράδοση θα πρέπει να προσαρµοσθεί απαλλαγµένη από 
νοοτροπίες που έχουν επικρατήσει εδώ και χρόνια. Βέβαια η διαδικασία της προσαρµογής 
της απαιτεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα, του οποίου το µήκος εξαρτάται µε την ταχύτητα 
αλλά και την ευρύτητα της µεταβολής των συνθηκών και του αλληλοεπηρεασµού των 
στοιχείων που οδηγούν στη διαµόρφωση της παράδοσης. 

Ασφαλώς, η εξέλιξη και η προσαρµογή της παράδοσης δεν είναι συνέπεια επιτακτικής 
κρατικής βούλησης, αλλά θα λέγαµε ότι, διαµορφώνεται αβίαστα, αν εξαιρέσουµε την 
ψυχολογική πίεση που ασκούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και ιδιαίτερα η τηλεόραση. 

Ωσαύτως, κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι όλες αυτές οι προσαρµογές και 
ενίοτε αλλοιώσεις της παράδοσης δεν πρέπει να γίνονται ανεξέλεγκτα, διότι το ζήτηµα, εδώ, 
έγκειται στο αν κατά την εξέλιξή της παράδοσης οι γενικές αποδεκτές αξίες της 
εξακολουθούν να είναι οι βασικοί παράγοντες. 

Τέτοιες αξίες είναι εύκολο να διαπιστωθούν, διότι η αποδοχή τους έχουν καταστήσει 
αυτές βασικούς κανόνες του Συντάγµατος, όπως: η αφοσίωση και η αγάπη προς την πατρίδα, 
η δηµοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, η ισοκατανοµή, η παιδεία, η αξία του ανθρώπου, η 
τήρηση του Συντάγµατος και των νόµων, καθώς και άλλων συναφών αξιών όπως είναι: η 
φιλοξενία, η κοινωνική αλληλεγγύη, η οικογένεια, τα ξεχωριστά µοναδικά ελληνικά 

                                                           
1 René Descartes (1637) Discours de la method pour bien conduire sa raison. Première pertie (fin). In: René 
Descartes, Oeuvres et letters (sous la direction de André Bridoux), editions de la Pléiade, Paris 1953, σ. 132 
2 Λένιν Ι. Β., «Αριστερισµός, παιδική αρρώστια του κοµµουνισµού», εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1983 
3 Popper K., Conjectures and Refutations, London, 1963 
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προϊόντα, η θαυµάσια γλώσσα µας, ο σεβασµός προς το φυσικό περιβάλλον, η λαϊκή τέχνη 
και η παραδοσιακή οργάνωση του δοµηµένου χώρου. 

 
Η αντιθετική σχέση παράδοσης και νέων µορφών «ανάπτυξης» 
Εσχάτως, οι µορφές «ανάπτυξης» στην Ελλάδα οι οποίες στήνονται στο κενό της πολιτικής 
και στην πολιτική του κενού, που οδήγησαν τον τόπο σε αυτήν την κρίση την οποία σήµερα 
βιώνουµε, µολονότι αυτή ήταν µονίµως ενδηµούσα αλλά και επιδηµική, χωρίς όµως να µας 
το αποκαλύπτουν οι εκάστοτε διαχειριστές της τύχης αυτού του τόπου δηµιουργώντας έτσι 
µια κοινωνία του «φαίνεσθε», στην οποία η ζωή των ανθρώπων είναι «εικονική». Σ’ αυτά τα 
µοντέλα «ανάπτυξης» η σχέση της παράδοσης φαίνεται αντιθετική. Τούτο συµβαίνει διότι 
αναπόδραστες συνέπειες αυτών των εφαρµογών «ανάπτυξης» είναι: η καταστροφή του 
περιβάλλοντος, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και λιγότεροι οι δε φτωχοί φτωχότεροι και 
περισσότεροι και εξαφανίζονται το εθιµικό δίκαιο και η παράδοση. 

Εκτός αυτών, οι µορφές αυτές «ανάπτυξης» σηµαίνουν ασύµµετρη εκµετάλλευση των 
φυσικών πηγών ενέργειας, η οποία οδηγεί στην εξάντλησή τους, καταστροφή µεγάλων 
εκτάσεων φυσικού περιβάλλοντος κυρίως δασών των ορεινών περιοχών, προκειµένου να 
έχουµε προσοδοφόρο «ανάπτυξη». Σηµαίνουν, ακόµα, υποκατάσταση του φυσικού από το 
τεχνητό σε όλα τα επίπεδα, αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών, οι οποίες εκτός 
του ότι είναι βασικές καλλιέργειες της ελληνικής υπαίθρου και αποτελούν τον κορµό ή και το 
αποκλειστικό αντικείµενο της οικονοµικής δραστηριοτήτων πολλών αγροτικών κοινοτήτων, 
ωστόσο η νέα κατάσταση πραγµάτων απαιτεί την αναδιάρθρωσή τους, στο όνοµα του 
εξορθολογισµού της αγροτικής παραγωγής, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
της παγκόσµιας αγοράς.  

Όµως, οι συνέπειες για τον πολιτισµό των αγροτικών κοινωνιών, από την εφαρµογή 
τέτοιων µορφών ανάπτυξης, είναι καταστροφικές, διότι ολόκληρη η κοινωνική και εθιµική 
ζωή, οι δοξασίες, παραδόσεις, αγροτικές γιορτές και εποχικές τελετουργίες, µε τα τραγούδια, 
τους χορούς και τις άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες των κατοίκων αυτών των περιοχών, 
που είναι στενά δεµένες από χιλιετηρίδες µε αυτές τις καλλιέργειες θα εξαφανιστούν, αν και 
όλα αυτά έχουν καταστεί οργανικό στοιχείο της ζωής και του πνευµατικού ορίζοντα αυτών 
των ανθρώπων, έχουν περάσει στη συµβολική και τη µυθολογία του λαού ως µέρος του 
έµψυχου σύµπαντος. 

Με λίγα λόγια, µπορούµε να πούµε ότι, το σηµερινό µοντέλο ανάπτυξης, όπως αυτό και 
αν το ονοµάσουµε, σε όλες τις πρακτικές του εκφράσεις, συνδέεται περισσότερο ή λιγότερο, 
µε την καταστροφή ή την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αλλοίωση σε 
µεγάλο βαθµό της παράδοσης. 

Το ακριβώς αντίστροφο διαπιστώνουµε στις πρακτικές εκφράσεις, αλλά και στον 
κοσµοθεωρητικό προσανατολισµό της ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας, όπου κυρίαρχη 
είναι η τάση εναρµόνισης της ανάπτυξης, του ανθρώπου και του πολιτισµού του µε τη φύση 
και τις αξίες της. ∆ιότι, στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει ένας συγκερασµός και µια 
ισορροπία µεταξύ ανάπτυξης και της ελληνικής παράδοσης, και τούτο γιατί η παράδοσή µας 
ανήκει σ’ ένα πολιτισµικό µοντέλο που θεµελιώνεται στην αντίληψη της ενότητας του 
ανθρώπου µε τη φύση και τον κόσµο, το οποίο κωδικοποιείται στη σχέση Φύση – Άνθρωπος 
= Μάνα – Γιος. Η ταυτότητα αυτή είναι εκείνη, η οποία αποτρέπει την αλόγιστη 
εκµετάλλευση των φυσικών πηγών και επιβάλλει την αρµονική συµβίωση της ανθρώπινης 
κοινότητας µε όλα τα όντα και το σεβασµό προς το φυσικό περιβάλλον.  

Βεβαίως, όλα αυτά φαίνονται ασυµβίβαστα µε την «ανάπτυξη» και το περιεχόµενο που 
αυτή παίρνει στα πλαίσια του σύγχρονου δυτικού πολιτισµού και του αντίστοιχου 
οικονοµικού συστήµατος. Τούτο συµβαίνει γιατί εµείς συζητάµε για µια άλλη µορφή 
ανάπτυξης, η οποία επιδιώκουµε να εφαρµοσθεί όχι στις αγορές της ∆ύσης, αλλά τις ορεινές 
περιοχές της Ελλάδας. Μιλάµε για την Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, η οποία 
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στηρίζεται τόσο στη διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, όσο και στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία θα αποτελέσουν παράγοντες και µέσα ανάπτυξης 
αυτών των περιοχών. 

Εξάλλου δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι ένα τέτοιο µοντέλο ανάπτυξης ήταν αυτό που 
δηµιούργησε αυτόν τον πολιτισµό – σ’ αυτές τις περιοχές- που σήµερα θαυµάζουµε, για το 
πόσο εναρµονισµένα είναι όλα τα δηµιουργήµατα του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον 
και για το υψηλό αισθητήριό τους. 

Η µορφή αυτή ανάπτυξης σ’ αυτές τις περιοχές µπορεί να τύχει και κάποιας στήριξης 
ακόµα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στις αρχές της συµπεριλαµβάνεται και η 
χρηµατοδότηση για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ασχέτως αν ο οικονοµικός 
ευρωπαϊκός σχεδιασµός είναι αυτός που οδήγησε στην εξαφάνιση των κοινωνικών πυρήνων 
οι οποίοι συντηρούσαν τους λαϊκούς πολιτισµούς, µέσω των οποίων ορίζεται η ταυτότητα και 
η αυτοσυνειδησία των λαών και η συνολική φυσιογνωµία της Ευρώπης. 

 
Η προοπτική για νέο πρόσωπο ανάπτυξης 
Οι αρνητικοί δείκτες ανάπτυξης, των ορεινών περιοχών της Ελλάδας κατά το δεύτερο ήµισυ 
του 20ου αιώνα, η ερήµωση από τους ανθρώπους τους και η δυσάρεστη υφιστάµενη 
κατάσταση, δεν πρέπει να µας οδηγήσουν σε βιαστικές και αλόγιστες ενέργειες, προκειµένου 
να πετύχουµε ταχέως τη µορφή ανάπτυξης που επιδιώκουµε, διότι οι εµπειρίες µας από τις 
παραθαλάσσιες περιοχές δείχνουν τι είδους επιπτώσεις µπορούν να προκαλέσουν. 

Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αποτελεί ειδική περίπτωση και η Ολοκληρωµένη 
και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη είναι µια παρέµβαση µε προοπτική και µια πρόταση σχεδιασµού 
και δράσης για την αποκατάσταση της χαµένης ενότητας στη φύση, στην παράδοση και την 
πρόοδο. 

Έχοντας ως στόχο να πετύχουµε την Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη σ’ αυτές 
τις περιοχές, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ορισµένους τοµείς µε ήδη αναπτυξιακά 
πλεονεκτήµατα, όπως: 
 
α) Προσφορά υγιεινών προϊόντων 
Οι ορεινές περιοχές προσέφεραν και µπορούν να προσφέρουν µοναδικά υγιεινά και πάνω απ’ 
όλα βιολογικά προϊόντα. Αυτά τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα είναι παράγωγα των 
παραδοσιακών καλλιεργειών. Σήµερα όµως η ελληνική ύπαιθρος δεν παράγει τέτοιου είδους 
προϊόντα, γιατί έχει υποστεί συνταρακτικές αλλαγές, εξαιτίας όχι τόσο της αστυφιλίας όσο 
εκείνων των µεταβολών οι οποίες έχουν διαρρήξει τις δοµές της παραδοσιακής αγροτικής 
κοινωνίας και έχουν διαµορφώσει µια νέα κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στην 
ύπαιθρο. Χαρακτηριστικός, σ’ αυτές τις µεταβολές, ήταν ο ρόλος της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (Κ.Α.Π.), η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε στόχο να ενδυναµώσει το 
γεωργικό εκσυγχρονισµό και να στηρίξει το γεωργικό εισόδηµα. 

Όµως τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής αποδείχθηκε ότι ήταν η οριζόντια στήριξη 
των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων, που παρήγαγαν επιδοτούµενα προϊόντα ή απολάµβαναν 
εισοδηµατικής στήριξης, αλλά παράλληλα και η εµφάνιση αύξησης των ανισοτήτων ανάµεσα 
στις µεγάλες και τις µικρές αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ανάµεσα σε πεδινές και ορεινές 
περιοχές. 

Ο γεωργικός αυτός εκσυγχρονισµός ανάγκασε ακόµα και τις ορεινές περιοχές, στις 
οποίες καλλιεργούνταν από παλαιοτάτους χρόνους παραδοσιακές καλλιέργειες µε ενδηµικούς 
σπόρους, τους οποίους οι αγρότες αποθήκευαν σε ειδικές ξύλινες κατασκευές τα λεγόµενα 
αµπάρια, να αντικατασταθούν από γενετικά τροποποιηµένους σπόρους, που είναι προϊόντα 
της βιοτεχνολογίας και συγκεκριµένα της Γενετικής Μηχανικής. 

Οι γεωργοκτηνοτρόφοι των ορεινών ελληνικών περιοχών προκειµένου να εισπράξουν 
τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επειδή πίστεψαν ότι οι γενετικά 
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τροποποιηµένοι σπόροι που επιθετικά προωθούσαν οι διάφορες εταιρίες1 και τα νέα µοντέλα 
ανάπτυξης θα έχουν µεγαλύτερες αποδόσεις (σοδιές), πείστηκαν να αλλάξουν τις 
καλλιέργειές τους και µε την πάροδο των χρόνων, και αφού είχαν σχεδόν εξαφανιστεί οι 
ενδηµικοί σπόροι, διαπίστωσαν ότι παρά τις µεγαλόστοµες διακηρύξεις, η αποτίµηση των 
µέχρι τώρα αποτελεσµάτων είναι πολύ διαφορετική. 

Συγκεκριµένα το Μάρτιο του 2009 η Union of Concerned Scientists (UCS) δηµοσιεύει 
µια µελέτη µε τίτλο «Αποτυχία Απόδοσης: Εκτίµηση της Απόδοσης των Γενετικά 
Τροποποιηµένων Καλλιεργειών»,2 την οποία υπογράφει ο Doug Gurian – Sherman. 

Η µελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η γενετική τροποποίηση απέτυχε να αυξήσει την 
απόδοση των καλλιεργειών αυτών στις ΗΠΑ. Μάλιστα η απόδοση της γενετικά 
τροποποιηµένης σόγιας δεν αυξήθηκε, ενώ η απόδοση του καλαµποκιού αυξήθηκε οριακά. 
Επίσης επισηµαίνει ότι, οι διαφηµιστικές καµπάνιες των εταιριών αγροβιοτεχνολογίας που 
έλεγαν πως οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες θα λύσουν το πρόβληµα της πείνας σε 
έναν αυξανόµενο πληθυσµό, δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Ένεκα 
αυτών ο Doug Gurian – Sherman προτείνει στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ότι είναι 
προτιµότερο να αποσύρει τη χρηµατοδότηση από τις µελέτες των γενετικά τροποποιηµένων 
οργανισµών και να την κατευθύνει σε άλλα προγράµµατα και επωφελείς χρήσεις. 

Αλλά και στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων τα οποία προέρχονται από γενετικά 
τροποποιηµένες καλλιέργειες υπάρχουν προβλήµατα. 

Σε πρόσφατη (19/5/2009) ανακοίνωσή τους η Αµερικανική Ακαδηµία Περιβαλλοντικής 
Ιατρικής

3, καλεί, σε άµεση αναστολή στη χρήση γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων. 
Συγκεκριµένα αυτή η µελέτη αναφέρει ότι «πολλές µελέτες σε ζώα δείχνουν σηµαντική 

δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, µε παραγωγή κυτοκινών που συνδέονται µε 
το άσθµα, την αλλεργία και τη φλεγµονή. Άλλες µελέτες δείχνουν δοµικές και λειτουργικές 
αλλαγές στο ήπαρ, αλλαγή του µεταβολισµού των λιπιδίων και των υδατανθράκων, καθώς 
και κυτταρικές αλλαγές που οδηγούν στην επιτάχυνση της γήρανσης…» 

Βέβαια η έγκριση των γενετικά τροποποιηµένων σπόρων στις ΗΠΑ βασίστηκε στην 
ιδέα της «ουσιώδους ισοδυναµίας» σύµφωνα µε την οποία, εάν ένα τρόφιµο βρεθεί να είναι 
«ουσιωδώς ισοδύναµο» σε σύνθεση και τροφικά χαρακτηριστικά µε ένα υπάρχον τρόφιµο, 
τότε θεωρείται τόσο ασφαλές όσο και το συµβατικό τρόφιµο και δεν χρειάζονται ειδικές 
µελέτες πριν δοθεί στην κατανάλωση ούτε χρειάζεται η σήµανσή του στην ετικέτα του 
προϊόντος. Το δόγµα της «ουσιώδους ισοδυναµίας» αν και άµεσα αντιτίθεται στην απαίτηση 
των εταιριών αγροβιοτεχνολογίας για πατεντάρισµα των γενετικά τροποποιηµένων σπόρων 
τους, τους οποίους θεωρούν µοναδικούς και διαφορετικούς από τους αντίστοιχους 
συµβατικούς, όµως επέτρεψε την ανάπτυξη των προϊόντων τους χωρίς κρατικό ή άλλο 
έλεγχο. 

Το γνωστό περιοδικό American Scientific Magazine, σε άρθρο του τεύχους του 
Αυγούστου 2009 αποκαλύπτεται ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν ανεξάρτητες µελέτες 
επαλήθευσης των όσων οι εταιρίες αγροβιοτεχνολογίας επαγγέλλονται για τα γενετικά 
τροποποιηµένα φυτά τους. Και ο λόγος είναι ότι οι εταιρίες αυτές δεν επιτρέπουν τις 
ανεξάρτητες έρευνες. Επίσης αναφέρεται ότι προϋπόθεση για την αγορά γενετικά 
τροποποιηµένων σπόρων είναι η υπογραφή συµφωνίας µεταξύ αγοραστού και εταιρίας, έτσι 
ώστε να κατοχυρώνεται η πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρίας πάνω στο συγκεκριµένο 
σπόρο. Στη συµφωνία αυτή όµως υπάρχει και ο όρος ο οποίος απαγορεύει τη χρήση των 
σπόρων από οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε ανεξάρτητη έρευνα. Έτσι µε την απαγόρευση 
αυτή εµποδίζεται κάθε µελέτη για τη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες η 

                                                           
1 H Mosanto, η DOWChemicals, Du Port, η Sqngenta κ. ά. 
2 “Failure to Yield”. Evaluating the performance of Genetically Engineered Crops 
3 Genetically Modified Foods Position Paper AAEM (American Academy of Environmental Medicine), 
http://aaemonline.org/gmopost.html 
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καλλιέργεια αυτών των σπόρων αποδίδει ή αποτυγχάνει, εµποδίζει τη σύγκριση των σπόρων 
µεταξύ τους, εµποδίζει την έρευνα για τη διαπίστωση µη σκόπιµων παρενεργειών στο 
περιβάλλον, στα ζώα και στον άνθρωπο. Όσες µελέτες έτυχε να δηµοσιευθούν αυτές τις 
ενέκριναν πρώτα οι εταιρίες που προώθησαν αυτές τις καλλιέργειες. Μελέτες που ήταν 
αρνητικές για τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα απαγορεύεται από τις εταιρίες να 
δηµοσιευθούν. ∆ηλαδή υπάρχει µια επιλεκτική εκ µέρους των εταιριών αδειοδότηση 
αναλόγως µε το πόσο φιλικός ή εχθρικός είναι ο συγκεκριµένος επιστήµονας απέναντι στη 
τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης. 

Όλα αυτά, όµως, δεν τα γνωρίζει ο µέσος πολίτης, γι’ αυτό επικρατεί ακόµη η άποψη 
ότι οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες, που προωθούν χωρίς περίσκεψη οι νέες αγορές 
και η σύγχρονη ανάπτυξη, θα σώσουν τους ανθρώπους από τα πάντα, ενώ στην ουσία 
οδεύουµε σε τραγικά αδιέξοδες καταστάσεις, που όχι µόνο η τροφή των ανθρώπων θα 
εξαρτάται από τη βούληση των ολίγων, που θα την έχουν στα χέρια τους, αλλά θα αποτελεί 
και όπλο εκβιασµού που θα καταδυναστεύει λαούς και κράτη. 

Από τα πιο πάνω εκτεθέντα γίνεται πλέον φανερό ότι οι ορεινές περιοχές της χώρας µας 
είναι ανάγκη να επιστρέψουν στις συµβατικές παραδοσιακές καλλιέργειες µε εγχώριους 
σπόρους ( που πρέπει να ψάξουµε να τους βρούµε), για να ξαναδώσει η γη υγιεινά τρόφιµα, 
προκειµένου να πετύχουµε το Αξιοβίωτο της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, αλλά και για να 
αποφύγουµε το φαύλο κύκλο της «ανάπτυξης» που στηρίζεται εκτός των άλλων στα γενετικά 
προϊόντα. 

Η επιστροφή αυτή στις συµβατικές καλλιέργειες δε σηµαίνει ότι πρέπει να 
επιστρέψουµε στη χρησιµοποίηση του αρότρου, αλλά συνιστά έναν συνδυασµό 
χρησιµοποίησης των σύγχρονων αγροτικών µηχανών, περιορισµό της λίπανσης µε χηµικά, 
βιολογική καταπολέµηση «όπου είναι δυνατή», ζιζανίων και εντόµων και χρησιµοποίηση των 
εγχώριων σπόρων. 

Ήδη, σε πολλές ορεινές περιοχές της Ελλάδας άρχισαν να εφαρµόζονται τέτοιες 
καλλιέργειες και µάλιστα µε εγχώριους σπόρους και τα αποτελέσµατα είναι άριστα, διότι και 
καλύτερες τιµές έχουν και περιζήτητα είναι. Εξάλλου ο αγροτοτουρισµός εκτός των άλλων 
ένα από τα βασικά που προσφέρει στον επισκέπτη είναι η ποιοτική διατροφή. 

 
β) Ο αγροτοτουρισµός – οικοτουρισµός, µια άλλη αναπτυξιακή προοπτική 
Ίσως η πιο ουσιαστική µορφή Ολοκληρωµένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης των ορεινών 
περιοχών να είναι ο αγροτοτουρισµός. Ο αγροτοτουρισµός σ’ αυτές τις περιοχές είναι οι 
διάφορες τουριστικές δραστηριότητες µικρής κλίµακας, οικογενειακής ή συνεταιριστικής 
µορφής που αναπτύσσεται σε αγροτικό χώρο από ανθρώπους που ασχολούνται µε τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία. Ο αγροτοτουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού που παρέχει στον 
επισκέπτη την ευκαιρία να απολαύσει τη φύση, τα ήθη και έθιµα της ελληνικής υπαίθρου 
αλλά και, όπως προαναφέραµε, την ποιοτική διατροφή. 

Τούτο δεν σηµαίνει ότι προτείνουµε µια τουριστικοπολιτιστική εκβιοµηχάνιση των 
ορεινών περιοχών, ούτε ότι ο πολιτισµός είναι το µόνο που έχουµε προς εκποίηση, µιας και 
µιλάµε για παράδοση. Απλούστατα προτείνουµε την αξιοποίηση των τουριστικών 
πλεονεκτηµάτων αυτών των περιοχών µέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών ή ήπιων 
µορφών τουρισµού και ειδικότερων επιµέρους δράσεων όπως είναι: ο περιβαλλοντικός, 
πολιτιστικός, θρησκευτικός, περιπατητικός, αθλητικός και ιαµατικός τουρισµός. Παράλληλα 
τονίζουµε ότι για να πετύχουµε µια τέτοια µορφή αγροτοτουρισµού - οικοτουρισµού θα 
πρέπει να γίνουν και οι σωστές υποδοµές, οι οποίες θα δώσουν αυτή τη διάσταση και εκείνα 
τα χαρακτηριστικά που πράγµατι θα µας επιτρέπουν να µιλάµε για αγροτοτουριστικές 
πρωτοβουλίες. 

Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει πρωτίστως να στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας 
του φυσικού και του ανθρωπογενούς (πολιτιστικού – κοινωνικού) περιβάλλοντος και στην 
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ανάδειξη, προβολή, διατήρηση και προστασία αυτού. ∆ιότι ένα τέτοιο εγχείρηµα προϋποθέτει 
και παρεµβάσεις στο περιβάλλον προκειµένου να αξιοποιήσουµε τους τοµείς, αυτών των 
περιοχών, µε τα αναπτυξιακά τους πλεονεκτήµατα. 

Ενέργειες και διεργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν στις ορεινές περιοχές της χώρας 
µας για να προσελκύσουν επισκέπτες και έτσι να αναπτυχθεί ένα ήπιος αγροτοτουρισµός – 
οικοτουρισµός είναι: 

- ∆ιατήρηση, ανάδειξη και προβολή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των οικισµών 
και των µνηµείων. 

- Χάραξη και σήµανση ορειβατικών µονοπατιών µέσα σε οικοσυστήµατα αλλά και 
µεταξύ διάσπαρτων εκκλησιών και µοναστηριών. 

- Πρόσβαση και ανάδειξη, όπου υπάρχουν, στοιχεία του παρελθόντος λαϊκού 
πολιτισµού (πηγή, βρύση, γεφύρι). 

- Προβολή και ανάπλαση νερόµυλων, νεροτριβών, τοξοτών γεφυριών, αλωνιών τα 
οποία αποτελούν στοιχεία της ιστορίας και της παράδοσης αυτών των 
περιοχών/περιφερειών. 

- Ανάδειξη και προστασία δασυλλίων και αρχέγονων φυτών. 
- Ανάδειξη και διαµόρφωση σηµείων θέας. 
- Ενίσχυση δραστηριοτήτων σε υδάτινους πόρους, όπως rafting, kayak. 
- ∆ηµιουργία µονάδων ιππικού τουρισµού. 
- ∆ηµιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε περιοχές µε φυσικές οµορφιές. 
- ∆ηµιουργία εργαστηρίων παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης, αλλά και κέντρα τεχνών 

της λαϊκής παράδοσης. 
- ∆ηµιουργία εκθετηρίων και καταστηµάτων πωλήσεων τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης. 
- Ανάδειξη και αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών (όπου υπάρχουν). 
- Οργάνωση κέντρων υποδοχής και πληροφόρησης των επισκεπτών, που θα 

περιλαµβάνει εγκαταστάσεις παρουσιάσεων µε οπτικοακουστικά µέσα, όπου θα 
προβάλλονται τα αξιοθέατα και τα προϊόντα της περιοχής. 

 
Όµως, σε όλες αυτές τις παρεµβάσεις, των επενδυτικών δραστηριοτήτων στις ορεινές 

περιοχές για να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις και προοπτικές για µια Ολοκληρωµένη και 
Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε, κάθε φορά, την «καταλληλότερη» γι’ 
αυτήν τεχνολογία, η οποία όµως καθορίζεται σε µεγάλο βάθρο και από την τοπικότητα, την 
ταυτότητα, των δυνάµεων και των δυνατοτήτων της συγκεκριµένης φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. Και επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι· 
σύµφωνα µε τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, µια τεχνολογία µπορεί να θεωρηθεί ως 
«κατάλληλη» για µια κοινωνική οργάνωση σε συγκεκριµένες συνθήκες χώρου και χρόνου 
όταν: 

Είναι συµβατή µε τις τοπικές, φυσικές, πολιτισµικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
συνθήκες, π.χ. µε τα φυσικά, ανθρώπινα και πολιτισµικά διαθέσιµα, αλλά και µε τις αξίες, τα 
έθιµα, τις δεξιότητες και τις παραδόσεις της συγκεκριµένης κοινωνικής οργάνωσης από την 
οποία πρόκειται να αξιοποιηθεί. 

Χρησιµοποιεί κατάλληλα τα τοπικά διαθέσιµα υλικά και τις ενεργειακές πηγές, µε 
εργαλεία, διαδικασίες, επεξεργασίες, µεθόδους και τεχνικές οι οποίες αναπτύχθηκαν και 
υπάρχουν ως καθηµερινή πραγµατικότητα, αλλά και µπορούν να συντηρούνται, να 
βελτιώνονται και να ελέγχονται επιχειρησιακά από τα µέλη αυτής της κοινωνικής 
οργάνωσης.1 

                                                           
1 Βλ. σχ. Ρόκος ∆., «Τεχνολογία, πολιτισµός και αποκέντρωση. Μια απόπειρα ολοκληρωµένης θεώρησης, 
προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους στα 
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Επιλεγόµενα 
Η παραπάνω θεώρηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη 
Ανάπτυξη συνυφασµένη µε την παράδοση µπορεί να αξιοποιήσει τα µοναδικά 
χαρακτηριστικά και τους µοναδικούς πόρους των ορεινών περιοχών/περιφερειών. 

Αν και η συνεχής µετανάστευση των νέων ανθρώπων, σύµπτωµα της έλλειψης 
οικονοµικών ευκαιριών, αλλά και η συνεχιζόµενη οικονοµική παρακµή, όπως ενδεικτικά 
φαίνεται από τα χαµηλά εισοδήµατα, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
ωστόσο από την άποψη αυτή η «υστέρηση» σε οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να µετατραπεί 
σε πλεονέκτηµα. ∆ιότι, το φυσικό περιβάλλον αυτών των περιοχών το οποίο έχει µείνει σε 
µεγάλο βαθµό άθικτο, όπως ήταν εδώ και πολλά χρόνια, καθώς γίνεται όλο και πιο σπάνιο σε 
όλο τον κόσµο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η αξία που θα αποδίδεται σ’ αυτό θα είναι 
όλο και πιο σηµαντική. 

Μολονότι, παλαιότερα υπήρξε κάποιος δισταγµός στην αξιοποίηση του πόρου της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης, σήµερα όµως παρέχει ευκαιρίες για οργανωµένη 
και ολοκληρωµένη αξιοποίηση σε συνδυασµό µε τους άλλους οικονοµικούς παράγοντες. 

Η σχεδίαση και η παραγωγή παραδοσιακών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων τα οποία 
θα ενσωµατώνουν µοναδικά στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση αυτών 
των περιοχών θα δώσουν άλλη διάσταση στις ενδογενείς επιχειρήσεις. 

Μπορεί η παγκοσµιοποίηση να προωθεί γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα των 
µεγάλων εταιριών, όµως η σύγχρονη τεχνολογία και το ∆ιαδίκτυο παρέχουν δυνατότητες 
παγκόσµιας εµβέλειας για την προώθηση επώνυµων, στενά διαφοροποιηµένων προϊόντων, 
που αξιοποιούν µοναδικά τοπικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό επιβάλλεται η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση καθώς και η συστηµατική ενηµέρωση και πληροφόρηση του αγροτικού 
πληθυσµού. 

Εκτός αυτών στην προσπάθεια προώθησης των νέων µορφών αγροτοτουρισµού και 
οικοτουρισµού το µοντέλο της Αξιοβίωτης ανάπτυξης πρέπει να αποφύγει τις παγίδες 
οµογενοποίησης και µείωσης των περιοχών προς όφελος του µαζικού τουρισµού. 

Έχοντας υπόψη µας το γεγονός ότι κι άλλες ορεινές ευρωπαϊκές περιοχές (Αυστρία, 
Πυρηναία) έχουν πετύχει πολύ καλά αποτελέσµατα,1 µε την εφαρµογή περίπου τέτοιων 
µοντέλων ανάπτυξης, έχουµε την πεποίθηση ότι δεν είναι δύσκολο και εµείς να πετύχουµε 
την υλοποίηση της Ολοκληρωµένης Αξιοβίωτης Ανάπτυξης. Ήδη το Μέτσοβο, µπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα και τα τελευταία χρόνια ακολουθεί η 
Ανάβρα στο νοµό Μαγνησίας. 

Όµως, καλό θα ήταν, και η πολιτεία αναγκαστικά να επανεξετάσει την κρατική 
πολιτική και το ρόλο που µπορεί να παίξουν οι ορεινές περιοχές στην ανάπτυξη, και ας 
αντιληφθούν, οι διαχειριστές της τύχης αυτού του τόπου, ότι εκτός από τις ψευδεπίγραφες 
συνθέσεις της «βιώσιµης» και «αειφόρου» «ανάπτυξης», υπάρχει και η Ολοκληρωµένη και 
Αξιοβίωτη Ανάπτυξη. 
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Abstract 
After a brief introduction in which we are going to point out the importance of this conference 
dealing with issues such as Complete and Worth-living development of mountainous areas, 
we are going to define the terms development as well as tradition, in order to show the 
interdependence and interaction between them. 

Having elaborated that tradition does not mean conservatism, we go on to suggest that 
the realization of Complete and Worth-living Development can be better achieved as long as 
this model is interwoven with tradition through the distinction and projection of natural and 
cultural environment. 

Although a continuous migration of people and an ongoing financial decadence is 
observed in the mountainous areas of Greece, we deeply believe that they do not constitute 
determinative causes for them being left behind, for, the tradition of mountainous areas and 
local knowledge can lead to the design of products (biocultivations) and services 
(agrotourism), which are possible to boost economically the society in mountainous areas. 

Let’s venture upon it. 
 


