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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.  
 
1. Εισαγωγή 
Η αναγνώριση της σηµασίας των ορεινών περιοχών στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης και 
ισόρροπης οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανάπτυξης έχει αρχίσει από τα µέσα 
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της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται µε αυξανόµενο ενδιαφέρον σε Ευρωπαϊκό αλλά και 
σε διεθνές επίπεδο. Νέοι προβληµατισµοί και προσεγγίσεις στην ανάπτυξη των ορεινών 
περιοχών αποτελούν αντικείµενα ανάλυσης σε επιστηµονικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. 
Στα πλαίσια αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εµφανίζεται στο προσκήνιο των 
πολιτικών για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και ευρύτερα του αγροτικού χώρου η 
έννοια της πολυλειτουργικής γεωργίας η οποία αποτελεί µια νέα προσέγγιση στη χάραξη 
στρατηγικών και πολιτικών για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί η γεωργία αναδεικνύουν και προωθούν αναπτυξιακές 
διαστάσεις και χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών τα οποία είχαν αγνοηθεί ή αξιοποιηθεί 
ανεπαρκώς.   

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της συµβολής των πολλαπλών λειτουργιών 
που επιτελεί η γεωργία στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών καθώς και των διασυνδέσεων 
της µε τις λοιπές οικονοµικές δραστηριότητες των τοπικών οικονοµιών. Για το σκοπό αυτό 
επιχειρείται (α) αναλυτική επισκόπηση της έννοιας της πολυλειτουργικής γεωργίας και του 
ρόλου που διαδραµατίζει στο πλαίσιο εξέτασης των ορεινών περιοχών, (β) ανάλυση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ορεινών περιοχών µε ιδιαίτερη έµφαση στα γεωργικά 
συστήµατα που επικρατούν σε αυτές και οι σχέσεις τους µε τις πολλαπλές λειτουργίες της 
γεωργίας, και (γ) οι αντιλήψεις και οι συµπεριφορές αφενός µεν των παραγωγών σχετικά µε 
τις πολλαπλές λειτουργίες της γεωργίας και ανάλογα µε το βαθµό εντατικοποίησης των 
συστηµάτων παραγωγής που εφαρµόζουν και αφετέρου των τοπικών επιχειρηµατιών σχετικά 
µε τη συµβολή των λειτουργιών της γεωργίας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους και 
στην περιοχή συνολικά.    
 
2. Η έννοια της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οι συζητήσεις για τη γεωργία και τον ευρύτερο αγροτικό 
χώρο που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία είκοσι χρόνια δείχνουν ότι το εντατικό παραγωγικό 
µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που υιοθετήθηκε µετά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου αµφισβητείται έντονα. Αφετηρία για τη σταδιακή αµφισβήτηση του ‘παλιού’ αυτού 
υποδείγµατος ανάπτυξης αποτέλεσε η συνειδητοποίηση της σηµασίας των αρνητικών του 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους (Losch, 2004). Παράλληλα, ο 
περιορισµός της στήριξης και της προστασίας του γεωργικού τοµέα δηµιούργησε πιέσεις στα 
γεωργικά εισοδήµατα, οι οποίες δεν κατανέµονται ισόρροπα στον αγροτικό χώρο µε 
αποτέλεσµα αφενός µεν την διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ των ορεινών και των πεδινών 
περιοχών και αφετέρου δε την πληθυσµιακή αποψίλωση των πρώτων. Τέλος, η εµφάνιση 
σοβαρών διατροφικών κρίσεων (µε πιο σηµαντική την αρρώστια των «τρελών αγελάδων» 
που αποκαλύπτεται το 1996) είχε σαν αποτέλεσµα τη διαµόρφωση νέων προσδοκιών της 
κοινωνίας από τη σύγχρονη γεωργία που οδηγούν στον επαναπροσδιορισµό των ρόλων της 
(Van der Ploeg and Roep, 2003; Delgado et al., 2003). 

Η γεωργία, όπως πολλές άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, δηµιουργεί πολλαπλές 
θετικές και αρνητικές εκροές. Η παραγωγή τροφίµων και φυτικών ινών εξακολουθεί να είναι 
η κύρια λειτουργία της γεωργίας υπό την προϋπόθεση όµως τήρησης αυστηρών κανόνων για 
την ασφάλεια και την ποιότητα τους. Παράλληλα όµως η γεωργία διαµορφώνει το τοπίο, 
επηρεάζει τη βιοποικιλότητα, τη ποιότητα του νερού, του αέρα, του εδάφους και δηµιουργεί 
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές συµβάλλοντας στη συγκράτηση του τοπικού 
πληθυσµού (Romstad, 2002). Σε γενικές γραµµές στη γεωργία και στους γεωργούς µπορούν 
να αποδοθούν οι παρακάτω λειτουργίες: η οικονοµική λειτουργία παραγωγής αγαθών, η 
περιβαλλοντική λειτουργία προστασίας των φυσικών πόρων και η κοινωνική λειτουργία 
διατήρησης του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών και διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (Caradec et al., 1999; FAO, 1999). 
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Η αναγνώριση των πολλαπλών αυτών λειτουργιών οδήγησε στην εµφάνιση και τη 
διαµόρφωση της έννοιας της πολυλειτουργικότητας ως νέου παραδείγµατος ανάπτυξης που 
θα φέρει τη σύγχρονη γεωργία σε συµφωνία µε τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της 
κοινωνίας (Moyer and Josling, 2002). Ο όρος «πολυλειτουργική γεωργία» διατυπώνεται για 
πρώτη φορά στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που 
πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο ντε Ζανέιρο το 1992. Στην βάση του ορισµού της έννοιας της 
«αειφόρου ανάπτυξης» εκπονείται ένα πρόγραµµα εργασίας, η Agenda 21, στο οποίο 
διατυπώνεται για πρώτη φορά ο «πολυλειτουργικός χαρακτήρας της γεωργίας». Στη 
συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας των χωρών του ΟΟΣΑ το 1988, το σχετικό ∆ιάγγελµα 
περιείχε αρκετές αναφορές για την πολυλειτουργικότητα. Συγκεκριµένα στην παράγραφο 10 
αναφέρεται «εξαιτίας του πολυλειτουργικού της χαρακτήρα, η γεωργία διαδραµατίζει ιδιαίτερα 
σηµαντικό ρόλο στην βιωσιµότητα των αγροτικών περιοχών» (OECD, 1998).   

Ο όρος «πολυλειτουργικότητα» έχει χρησιµοποιηθεί µε πολλαπλές σηµασίες στη 
συζήτηση περί αγροτικής πολιτικής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΟΣΑ «Η 
πολυλειτουργικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι η οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να 
έχει πολλαπλές εκροές, οι οποίες εξυπηρετούν σηµαντικούς στόχους της κοινωνίας. Η 
πολυλειτουργικότητα είναι µια έννοια προσανατολισµένη σε δραστηριότητες που έχουν 
συγκεκριµένες ιδιότητες ως προς την παραγωγική διαδικασία και τις πολλαπλές εκροές της» 
(OECD, 2001). Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολυλειτουργικότητας είναι: (α) η ύπαρξη 
πολλαπλών εµπορευµατικών και µη-εµπορευµατικών εκροών, οι οποίες παράγονται 
συνδεδεµένα κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και (β) το γεγονός ότι κάποιες 
από τις µη-εµπορευµατικές εκροές εµφανίζουν χαρακτηριστικά δηµόσιων αγαθών ή 
εξωτερικοτήτων (OECD, 2001). Μερικές από τις εκροές αποτελούν προϊόντα για τα οποία 
υπάρχουν αγορές, ενώ άλλες αποτελούν εξωτερικότητες (θετικές και αρνητικές), για τις 
οποίες οι γεωργοί δεν πληρώνονται (ή πληρώνουν) και άλλες µπορεί να είναι δηµόσια αγαθά, 
για τα οποία οι αγορές είτε ελλείπουν είτε υπολειτουργούν. ‘…Η γεωργία µπορεί να έχει 
πολλούς ρόλους στην κοινωνία, επιπρόσθετους της πρωταρχικής λειτουργίας της να παράγει 
τρόφιµα και υφαντικές ίνες. Ενώ όµως υπάρχουν σαφείς αγορές για τα τρόφιµα και τις ίνες, οι 
άλλες λειτουργίες της, περιλαµβανοµένης της συµβολής στην βιωσιµότητα της οικονοµίας των 
αγροτικών περιοχών και της παροχής περιβαλλοντικών ωφελειών µπορεί να αφορούν 
υπηρεσίες για τις οποίες οι αγορές είναι ατελείς ή δεν υπάρχουν ή δεν έχουν ακόµα 
αναπτυχθεί…’ (OECD, 2001).    

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η παραγωγή θετικών εξωτερικοτήτων από τη γεωργία 
εξαρτάται από το επίπεδο εντατικοποίησης του γεωργικού συστήµατος που εφαρµόζεται. 
Εκτατικά γεωργικά συστήµατα µε χαµηλό βαθµό χρήσης αγροχηµικών εισροών αποτελούν 
πηγή περιβαλλοντικών ωφελειών όπως µε τη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
τον έλεγχο των πληµµυρών, τη βιοποικιλότητα και τη δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα 
(Bignal, 1998; Phillips, 1998; Smeding and Joenje, 1999; Kolpin, 1997). Αντίθετα η 
εντατικοποίηση της παραγωγής έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον 
(Atkinson and Watson, 1996), το τοπίο (Thenail, 2002), τη ρύπανση των υδάτων (Agouridis 
et., 2005), τη διάβρωση του εδάφους (Graetz et al. 1999) και τη µείωση της βιοποικιλότητας 
(Donald et al 2001; Robinson & Sutherland 2002).     

Η πολυλειτουργική γεωργία αποτελεί τον “πυρήνα” του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 
Γεωργίας καθώς ενσωµατώνει στην έννοια της, τους αλληλοεξαρτώµενους στόχους των 
γεωργών και της κοινωνίας (GCACEU, 1999): (α) παρέχοντας ασφαλή και ποιοτικά τρόφιµα 
στους καταναλωτές µε βιώσιµες µεθόδους παραγωγής εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. στις διεθνείς αγορές, (β) παρέχοντας περιβαλλοντικές υπηρεσίες 
που αποτιµώνται υψηλά από την κοινωνία και εµποδίζοντας τη πληθυσµιακή αποψίλωση και 
εγκατάλειψη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και (γ) συµβάλλοντας στην ενίσχυση 
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της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µεταξύ πληθυσµιακών οµάδων και περιφερειών 
µειώνοντας τις ανισότητες µεταξύ πλούσιων και φτωχών/ πεδινών και ορεινών περιφερειών. 
 
3. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών  
Οι ορεινές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν το 40% του εδάφους της και 
κατοικούν σε αυτές το 19% του συνολικού της πληθυσµού (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). 
Η χρησιµοποιούµενη γεωργική γη στις ορεινές περιοχές ανέρχεται σε 15%, οι 
απασχολούµενοι στο γεωργικό τοµέα αποτελούν το 18% της συνολικής απασχόλησης, ενώ ο 
αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου, µε µέσο µέγεθος 
(11 ha) αισθητά µικρότερο συγκριτικά µε τις υπόλοιπες περιοχές (19 ha). 

Στην χώρα µας οι ορεινές περιοχές ορίζονται ως οι περιοχές των οποίων “η επιφάνεια 
είναι κατεξοχήν κεκλιµένη και ανώµαλη ή καλύπτεται από ορεινούς όγκους µε υψοµετρικές 
διαφορές των σηµείων της περιοχής πάνω από 400 µέτρα, καθώς και οι περιοχές των οποίων 
ολόκληρη η επιφάνεια ή µεγάλο µέρος αυτής βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω από 800 µέτρα 
από την επιφάνεια της θάλασσας” (ΕΣΥΕ, 2007). Στα πλαίσια της ΚΑΠ οι ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές καθορίστηκαν µε την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ. Ως “ορεινές” και 
“µειονεκτικές” περιοχές ορίζονται οι αγροτικές περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
φτωχές διαρθρώσεις, όπως ορεινή γεωργική γη, χαµηλά γεωργικά εισοδήµατα, τάσεις 
πληθυσµιακής αποψίλωσης και γενικότερα χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σύγκριση µε τις 
λοιπές περιοχές.   

Σε επίπεδο χώρας, οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 42% της συνολικής έκτασης της 
εθνικής επικράτειας και κατοικούνται από το 7,2% του πληθυσµού παρουσιάζοντας 
χαµηλότερη πληθυσµιακή πυκνότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές. Η γεωργική γη 
στις ορεινές περιοχές ανέρχεται στο 18% της συνολικής γεωργικής γης στη χώρα (ΕΣΥΕ, 
2007).  

Οι ορεινές περιοχές αναγνωρίζονται από την Ε.Ε. ως µια ιδιαίτερη κατηγορία του 
αγροτικού χώρου που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές (European 
Commission, 2009). Η ύπαρξη µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων (υψόµετρο, κλίση, 
έδαφος), οι δυσκολίες πρόσβασης εξαιτίας ελλιπών δικτύων υποδοµών και µεταφορών, η 
πληθυσµιακή αποψίλωση και ηλικιακή γήρανση του πληθυσµού αποτελούν περιοριστικούς 
παράγοντες για την ανάπτυξη τους και επιτείνουν την µειονεξία τους έναντι των υπολοίπων 
περιοχών (Campagne et al., 1990). Ιστορικά, οι ορεινές περιοχές προσδιορίζονταν από τη 
κυριαρχία των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων της γεωργίας. Παρά το γεγονός ότι σε 
αρκετές ορεινές περιοχές ο ρόλος της γεωργίας έχει µειωθεί σηµαντικά, ο συγκεκριµένος 
κλάδος εξακολουθεί να επηρεάζει την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Οι Baldock et al. 
(1996) τονίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από την περιθωριοποίηση και εγκατάλειψη 
των µικρής κλίµακας και εκτατικής µορφής γεωργικών συστηµάτων που επικρατούν στις 
ορεινές περιοχές. Ο κίνδυνος πληθυσµιακής αποδυνάµωσης των ορεινών περιοχών και ο 
στόχος επίτευξης συγκρίσιµου εισοδήµατος από τους γεωργούς κατοίκους τους οδήγησε στην 
εφαρµογή ειδικών µέτρων πολιτικής ως αντιστάθµισµα των ανωτέρω αδυναµιών. Ως κύριο 
µέσο ενίσχυσης του εισοδήµατος των γεωργών των ορεινών περιοχών στα πλαίσια της 
Οδηγίας 75/268/EOK χρησιµοποιείται η ετήσια εξισωτική αποζηµίωση για τα µόνιµα φυσικά 
µειονεκτήµατα των περιοχών αυτών. Όµως παρά τις προσπάθειες σύγκλισης των 
εισοδηµάτων των γεωργών των ορεινών περιοχών, τα γεωργικά εισοδήµατα παραµένουν 
αισθητά χαµηλότερα (13.777 €/ ΜΑΕ

2) σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές (18.878 €/ ΜΑΕ) 
(European Commission, 2009).  

                                                 
2 Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ): Μονάδα µέτρησης της ανθρώπινης εργασίας που ορίζεται ως η 
εργασία που προσφέρεται από κάθε ενήλικο και αρτιµελές φυσικό πρόσωπο σε σύνολο 280 ηµερών και 8 ωρών 
ηµερησίως ετησίως.  
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Παράλληλα όµως οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Τα 
γεωµορφολογικά τους χαρακτηριστικά τις καθιστούν περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους, 
πλούσιες σε βιοποικιλότητα ενώ οι περισσότερες από αυτές συγκεντρώνουν σηµαντική 
ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά (UNCSD, 1997). Οι ορεινές περιοχές εκτός από 
παραγωγικές ιδιότητες απέκτησαν και καταναλωτικές ιδιότητες και αποτελούν χώρους 
αναψυχής και προσφοράς εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων µε την ανάπτυξη 
ήπιων µορφών τουρισµού αξιοποιώντας πληρέστερα τους ενδογενείς τους πόρους (δάση, 
εσωτερικά ύδατα).  

Οι ορεινές περιοχές αποτελούν τοπία πολιτιστικού ενδιαφέροντος που αντικατοπτρίζουν 
την αρµονική αλληλεπίδραση ανθρώπου και βιοσυστηµάτων και ανήκουν στην φυσική 
κληρονοµιά. Η παραγωγή θετικών εξωτερικοτήτων στις περιοχές αυτές διαµορφώνει υψηλής 
αισθητικής περιβαλλοντικά και πολιτιστικά κεφάλαια που αποτελούν το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα των ορεινών περιοχών. Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι η βιωσιµότητα των 
ορεινών περιοχών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη παραγωγή και αξιοποίηση των 
εξωτερικοτήτων που παράγονται σε αυτές (Robinson, 2007). Οι θετικές και αρνητικές 
εξωτερικότητες που παράγονται στις ορεινές περιοχές µπορούν να αποτυπωθούν ως εξής:   
 
Θετικές: Βιοποικιλότητα, Προστασία από πληµµύρες, Ποιότητα και ποσότητα 

υδάτων, ∆έσµευση διοξειδίου του άνθρακα, Προστασία από πυρκαγιές, 
Τοπίο, ∆ραστηριότητες αναψυχής, ∆ιατήρηση κοινωνικού ιστού, Πολιτισµός 
και παράδοση 
 

Αρνητικές: ∆ιάβρωση του εδάφους και πληµµύρες, Ρύπανση των υδάτων και του 
εδάφους, Κόστος υποστήριξης µη-βιώσιµων ορεινών κοινοτήτων 

 
Η αξιοποίηση των θετικών εξωτερικοτήτων των ορεινών περιοχών µπορεί να γίνει µε 

τους ακόλουθους τρόπους (Robinson, 2007):  (α) καταβολή ενισχύσεων για τη παραγωγή 
θετικών εξωτερικοτήτων όπως είναι π.χ. οι αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στους 
παραγωγούς για τη διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική 
διάβρωση µε στόχο τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και (β) εσωτερίκευση 
των θετικών εξωτερικοτήτων στη τιµή των προϊόντων για αύξηση της προστιθέµενης αξίας 
εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ορεινών περιοχών και των παραδοσιακών 
µεθόδων παραγωγής (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, Τοπικής Γεωγραφικής Ένδειξης 
κλπ.).   
 
3.1 Ο ρόλος της πολυλειτουργικής γεωργίας στις ορεινές περιοχές 
Με την ανάδειξη της έννοιας της πολυλειτουργικής γεωργίας στο προσκήνιο της πολιτικής 
για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αναγνωρίσθηκε ο σηµαντικός ρόλος που 
διαδραµατίζουν οι πολλαπλές λειτουργίες της γεωργίας στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και πλεονεκτηµάτων των ορεινών περιοχών (Commission of the European 
Communities, 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της Αυστρίας όπου 
η γεωργία ‘διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση πολυλειτουργικών ορεινών 
τοπίων’.   Οι Cooper et al. (2009) και Van der Ploeg et al. (2004, 2008) τονίζουν τις ωφέλειες 
των θετικών εξωτερικοτήτων που παράγει η γεωργία στη προώθηση οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές ενισχύοντας τη 
ζωτικότητα και τη ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Οι Knickel et al. (2004) σηµειώνουν 
ότι οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχει η γεωργία συµβάλλουν σηµαντικά στη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της οικονοµικής βιωσιµότητας των ορεινών 
περιοχών. Αναφέρουν όµως ότι η παραγωγή των περιβαλλοντικών αυτών ωφελειών 
εξαρτάται άµεσα από το τύπο του γεωργικού συστήµατος που θα επιλεγεί και το επίπεδο 
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εντατικοποίησης της γεωργικής παραγωγής. Οι Cairol et al. (2009) και Renting et al. (2008) 
προσδιορίζουν την πολυλειτουργική γεωργία ως απάντηση στην ανάγκη αναδιοργάνωσης 
των ορεινών και πεδινών περιοχών σε ένα διαρκώς αυξανόµενο παγκοσµιοποιηµένο 
περιβάλλον. Τέλος, οι McDonald et al. (2000), Beaufoy (1994) και Bennett (1997) τονίζουν 
τις αρνητικές συνέπειες που έχει η εγκατάλειψη της γεωργικής γης στο φυσικό περιβάλλον 
και το τοπίο των ορεινών περιοχών και την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών που θα 
αντιστρέψουν την τάση αυτή. 

Τα εκτατικά γεωργικά συστήµατα που εφαρµόζονται ως επί το πλείστον στις ορεινές 
περιοχές  συµβάλλουν στην προστασία και διατήρηση πολύτιµων οικοσυστηµάτων και 
σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας και στη διαµόρφωση υψηλής αισθητικής αξίας τοπίων. 
Σχετικές µελέτες δείχνουν τη σηµασία των θετικών εξωτερικοτήτων της γεωργίας στην 
τοπική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών µέσω της διασύνδεσης τους µε οικονοµικές 
δραστηριότητες όπως είναι ο αγροτουρισµός, δραστηριότητες αναψυχής και προώθηση της 
παράδοσης (Bryden & Dawe 1998; Bryden et al., 2001; Terluin & Post, 2000). Ο 
µετασχηµατισµός αυτός των θετικών εξωτερικοτήτων της γεωργίας σε οικονοµική 
δραστηριότητα έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη βελτίωση 
του εισοδήµατος, τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και γενικότερα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις ορεινές περιοχές. Οι Giannakis and Efstratoglou (2010) µε τη χρήση της 
µεθόδου εισροών-εκροών διερεύνησαν τις επιπτώσεις της µετατόπισης γεωργικής γης από 
εντατικά γεωργικά συστήµατα σε εκτατικά για την τοπική οικονοµία του νοµού Τρικάλων. Ο 
βαθµός µετασχηµατισµού των θετικών εξωτερικοτήτων σε οικονοµική δραστηριότητα 
διαφέρει σηµαντικά στις αγροτικές περιοχές. Βασικοί παράγοντες διαφοροποίησης 
θεωρούνται η επιχειρηµατική δραστηριότητα, τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, οι θεσµοί, η 
χρηµατοδοτική ικανότητα, οι τοπικές αξίες και η πρόσβαση στην αγορά (Bryden et al., 2001). 
 
4. Εµπειρική διερεύνηση του ρόλου της πολυλειτουργικής γεωργίας στις ορεινές 
περιοχές 
Στη βιβλιογραφία έχει επιχειρηθεί η εµπειρική διερεύνηση των πολλαπλών λειτουργιών της 
γεωργίας και συχνά η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των λειτουργιών αυτών σε 
κοινωνικοοικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “Towards a Policy Model for Multifunctional Agriculture and Rural 
Development” (TOP-MARD) που εκπονήθηκε σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες µεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα3. Στα πλαίσια του Προγράµµατος αυτού έγινε προσπάθεια να αναγνωρισθούν 
οι πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί η γεωργία στην ορεινή περιοχή του νοµού Τρικάλων 
και να καταγραφούν οι αντιλήψεις και οι συµπεριφορές των παραγωγών και των τοπικών 
επιχειρηµατιών σχετικά µε την συµβολή των εξωτερικοτήτων της γεωργίας στην ανάπτυξη 
της περιοχής τους.  

Ο νοµός Τρικάλων αποτελεί “κυρίως αγροτική περιοχή” σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
ΟΟΣΑ (OECD, 1994)4. Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή της περιοχής µελέτης διαδραµάτισε (α) 
ο κατεξοχήν ορεινός χαρακτήρας του νοµού καθώς σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ αποτελείται κατά 
83% από ορεινές και ηµιορεινές περιοχές ενώ σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων Nordregio 
κατά 86%, (β) η υψηλή σηµασία που διαδραµατίζει ο γεωργικός τοµέας στην τοπική 
οικονοµία της περιοχής, τόσο από άποψη συµµετοχής στην συνολική απασχόληση µε 
ποσοστό που φθάνει το 30% (16% σε εθνικό επίπεδο) όσο και από άποψη συµµετοχής του 

                                                 
3 Το Πρόγραµµα αυτό στην Ελλάδα εκπονήθηκε την περίοδο 2005-2008 στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
µε Επιστηµονική Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Σ. Ευστράτογλου και οµάδα ερευνητών τους: ∆. Ψαλτόπουλο, Αθ. 
Καµπά, Χ. Παπαδά και Η. Γιαννάκη µε περιοχή έρευνας το νοµό Τρικάλων.   
4 Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ (1994) «κυρίως αγροτικές περιοχές» ορίζονται οι περιοχές µε πληθυσµιακή πυκνότητα 
κάτω των 150 κατοίκων ανά km2 και µε το 50% και άνω του πληθυσµού τους να κατοικεί σε αγροτικές 
κοινότητες. 
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ακαθάριστου προϊόντος της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ που αγγίζει περίπου το ποσοστό του 
17% (6,2% σε επίπεδο χώρας) και (γ) µια σειρά παραγόντων, όπως είναι η έντονη 
διαφοροποίηση των γεωργικών συστηµάτων που εφαρµόζονται στη περιοχή, το πλούσιο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής (60% της συνολικής έκτασης έχει ενταχθεί στο ∆ίκτυο 
Natura 2000) και η παρουσία σηµαντικών µονάδων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, που 
διαµορφώνουν ένα πλαίσιο άµεσα εξαρτώµενο από τις λειτουργίες της γεωργίας. 

Στις ορεινές περιοχές του νοµού Τρικάλων δραστηριοποιούνται 1.500 γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις (2008) και το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων ασχολείται µε την 
κτηνοτροφία η οποία είναι εκτατικής µορφής και αφορά κυρίως αιγοπροβατοτροφία και σε 
µικρότερο βαθµό βοοτροφία. Οι γεωργικές δραστηριότητες είναι εκτατικής µορφής και 
αφορούν καλλιέργεια σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών τα οποία χρησιµοποιούνται ως εισροή 
από τους τοπικούς κτηνοτρόφους και δενδρώδεις καλλιέργειες. Τις τελευταίες δεκαετίες 
παρατηρείται εγκατάλειψη του νέου πληθυσµού προς τα αστικά κέντρα εξαιτίας της 
δυσκολίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και γενικότερα 
χαµηλότερου βιοτικού επιπέδου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1981 στη περιοχή οι 
δικαιούχοι για εξισωτική αποζηµίωση ανέρχοντο σε 10.500 σε σχέση µε 1.500 που είναι 
σήµερα (2008) γεγονός που δείχνει τη µεγάλη µείωση των απασχολουµένων στη γεωργία, η 
οποία συνοδεύτηκε από εγκατάλειψη της γεωργικής γης µε αποτέλεσµα την εµφάνιση των 
ανωτέρω αρνητικών επιπτώσεων. Στις περιοχές αυτές εµφανίζεται έντονα το φαινόµενο της 
πολυαπασχόλησης σε πολλά γεωργικά νοικοκυριά, τα οποία συµπληρώνουν το γεωργικό τους 
εισόδηµα µε εξωγεωργική απασχόληση κυρίως στην εκµετάλλευση της ξυλείας και στη 
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων.   

Αντίθετα, οι πεδινές περιοχές του νοµού χαρακτηρίζονται από την άσκηση εντατικής 
µορφής γεωργίας. Οι καλλιέργειες σε ποσοστό σχεδόν 73% είναι αρδευόµενες και αφορούν 
κυρίως βαµβάκι, αραβόσιτο, µηδική και κηπευτικά. Η χρήση µεγάλων ποσοτήτων 
αγροχηµικών εισροών έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση περιβαλλοντικών προβληµάτων 
όπως είναι η ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων µε νιτρικά υπολείµµατα  καθώς 
και ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από λύµατα εστιασµένης εντατικής κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας.  
 
4.1 Αντιλήψεις παραγωγών για τη συµβολή των πολλαπλών λειτουργιών της γεωργίας στην 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 
Οι παραγωγοί του δείγµατος5 αντιλαµβάνονται ως πιο σηµαντικές λειτουργίες της τοπικής 
γεωργίας τη διατήρηση των γεωργικών νοικοκυριών και τη δηµιουργία εισοδήµατος και 
απασχόλησης στις ορεινές περιοχές καθώς και την παραγωγή τοπικών και ποιοτικών 
τροφίµων. Αντίθετα δεν αντιλαµβάνονται ως σηµαντικές την παραγωγή µη-εµπορευµατικών 
εκροών που συνδέονται µε το περιβάλλον µε µόνη πιθανή εξαίρεση τη διαµόρφωση του 
τοπίου (6%). Όλοι πάντως οι γεωργοί θεωρούν ότι η συµβολή της τοπικής γεωργίας στη 
παροχή θετικών µη-εµπορευµατικών εκροών εξαρτάται από το γεωργικό σύστηµα που 
υιοθετείται.   

Σε σχέση µε τις αρνητικές επιδράσεις που δηµιουργεί η άσκηση της γεωργίας σε τοπικό 
επίπεδο, οι γεωργοί αναγνωρίζουν ως πιο σηµαντικές την υποβάθµιση της ποιότητας των 
υδάτινων πόρων και του εδάφους κατά 37% και 45% αντίστοιχα και ακολουθεί η µείωση των 
διαθέσιµων υδατικών αποθεµάτων (11%). Το 86% εξ’ αυτών θεωρεί ότι το επίπεδο 
εντατικοποίησης της γεωργικής παραγωγής επιδρά αρνητικά στη παροχή των µη-
εµπορευµατικών εκροών. 

                                                 
5 Για την επιτόπια έρευνα πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε τη χρήση ερωτηµατολογίου σε σαράντα (40) 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και είκοσι (20) τοπικές επιχειρήσεις που αφορούσαν κυρίως τον κλάδο της 
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων καθώς και κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας που έµµεσα 
µετασχηµατίζουν τα δηµόσια και ιδιωτικά αγαθά της γεωργίας σε αγροτική ανάπτυξη. 
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Στην προσπάθεια να διερευνηθεί η ευαισθητοποίηση των παραγωγών να βελτιώσουν τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες των εκµεταλλεύσεων τους και την ευηµερία των ζώων τους, 
προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες. Εικοσιεννιά παραγωγοί (72,5%) 
δηλώνουν ότι έχουν µειώσει τα τελευταία χρόνια τη χρήση νιτρικών και φωσφορικών 
λιπασµάτων καθώς και τη χρήση φυτοφαρµάκων και εντοµοκτόνων. Η µείωση αυτή όµως 
όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οφείλεται εν µέρει στην 
ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των παραγωγών των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
που έχουν δηµιουργηθεί αλλά κυρίως στη προσπάθεια τους να µειώσουν το κόστος 
παραγωγής. Επίσης, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των παραγωγών (62,5%) έχει προσπαθήσει να 
διατηρήσει και να εισάγει εκτατικά συστήµατα παραγωγής καθώς και να ενταχθεί σε 
καθεστώς βιολογικής γεωργίας. Εννέα παραγωγοί (22,5%) έχουν επενδύσει σε φιλικούς προς 
το περιβάλλον εξοπλισµούς και µηχανήµατα και άλλοι τόσοι έχουν κάνει προσπάθειες 
βελτίωσης της ευηµερίας των ζώων. Αντίθετα, προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων και προστασίας της βιοποικιλότητας φαίνεται ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλείς. 

Επίσης διερευνήθηκε αν οι συµπεριφορές των παραγωγών ηθεληµένα ή όχι ενισχύουν 
τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας µέσα από την ανταπόκριση και συµµετοχή τους σε 
µέτρα πολιτικής (Πίνακας 1). Με εξαίρεση την ενιαία αποδεσµευµένη ενίσχυση και την 
εξισωτική αποζηµίωση όπου όλοι οι παραγωγοί είναι δικαιούχοι προκύπτουν τα ακόλουθα: 
δώδεκα παραγωγοί (30%) έχουν υλοποιήσει κάποιο σχέδιο βελτίωσης ενώ 11 παραγωγοί 
(28%) έχουν συµµετάσχει σε κάποιο αγροπεριβαλλοντικό µέτρο (ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό 
σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας). Μόλις δυο παραγωγοί έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα 
εγκατάστασης νέων αγροτών ενώ τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι το 37,5% των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων ανήκει σε περιοχές Natura 2000. Η χαµηλή σχετικά συµµετοχή τους σε 
µέτρα πολιτικής αποδίδεται στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών που απαιτούνται. Επίσης, 
ως προς το επίπεδο ικανοποίησης από τη συµµετοχή τους στα ανωτέρω µέτρα πολιτικής, 
φαίνεται ότι οι παραγωγοί απαντούν λαµβάνοντας υπόψη κυρίως το ύψος των ενισχύσεων 
που δικαιούνται καθώς και τις εµπειρίες τους µε τη γραφειοκρατία. Η εξισωτική αποζηµίωση 
λαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Επίσης, το χαµηλό επίπεδο ικανοποίησης σχετικά µε το 
ύψος των αποδεσµευµένων ενισχύσεων οφείλεται εν µέρει στις δυσκολίες που ανέκυψαν µε 
την εφαρµογή του νέου αυτού συστήµατος αλλά κυρίως στο γεγονός ότι το ύψος των 
ενισχύσεων ήταν χαµηλότερο από προηγούµενα έτη.    
 
 
Πίνακας 1: Συµµετοχή παραγωγών σε µέτρα αγροτικής πολιτικής και επίπεδο ικανοποίησης 
 

Μέτρα Πολιτικής  Αριθµός 
Παραγωγών 

Ποσοστό 
(%) 

Επίπεδο 
ικανοποίησης 
(κλίµακα 1-4)6 

Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση 40 100 3 
Εξισωτική Αποζηµίωση 40 100 2 
Εκσυγχρονισµός γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

12 30 2 

Εγκατάσταση νέων γεωργών 2 5 3 
∆ράσεις επαγγελµατικής 
κατάρτισης και ενηµέρωσης  

0 0 - 

Πρόωρη Συνταξιοδότηση 0 0 - 
Περιοχές Natura 2000 15 37,5 - 
Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 11 28 4 

                                                 
6 όπου 1= πολύ ικανοποιηµένος, 2= ικανοποιηµένος, 3= µερικώς ικανοποιηµένος, 4= καθόλου ικανοποιηµένος.  
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Συµµετοχή σε συστήµατα για την 
ποιότητα τροφίµων 

1 2,5 3 

Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών 0 0 - 
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

0 0 - 

Προγράµµατα LEADER 0 0 - 
            Πηγή: Επεξεργασία ερωτηµατολογίων επιτόπιας έρευνας 
 

Ως προς την πρόθεση τους ενίσχυσης του ρόλου της πολυλειτουργικής γεωργίας 
µελλοντικά, οι περισσότεροι από τους παραγωγούς δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να 
αναπτύξουν νέες δραστηριότητες όπως είναι η ένταξη σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας (63%) και η απευθείας πώληση προϊόντων στην εκµετάλλευση τους (55%). 
Επίσης ενδιαφέρον εκδηλώνεται για ένταξη τους σε Σύµφωνα ποιότητας (38%) καθώς και για 
δηµιουργία αγροτουριστικών δραστηριοτήτων (25%). Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί και πάλι το 
χαµηλό ενδιαφέρον των γεωργών στην άµεση διαχείριση του τοπίου και του φυσικού 
περιβάλλοντος (10%).  
 
4.2 Αντιλήψεις τοπικών επιχειρηµατιών για τη συµβολή των πολλαπλών λειτουργιών της 
γεωργίας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των ορεινών περιοχών 
Σκοπός των συνεντεύξεων µε τους επιχειρηµατίες των ορεινών περιοχών ήταν η διερεύνηση 
της συµβολής των πολλαπλών λειτουργιών της γεωργίας στις ορεινές περιοχές µέσω του 
µετασχηµατισµού των δηµόσιων αγαθών της γεωργίας σε οικονοµική δραστηριότητα όπως 
της µεταποίησης και πώλησης τοπικών γεωργικών προϊόντων ή µε την ανάπτυξη του 
αγροτουρισµού και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής.  

Σε πρώτη φάση διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των τοπικών επιχειρηµατιών ως προς τη 
σπουδαιότητα των δηµόσιων αγαθών της γεωργίας για τις επιχειρήσεις τους (Πίνακας 2). Η 
“παραγωγή τοπικών ποιοτικών προϊόντων” χαρακτηρίζεται ως “πολύ σηµαντική” από σχεδόν 
το 90% των ερωτηθέντων κυρίως µε στόχο τη προσέλκυση πελατών καθώς και για τη 
προώθηση των προϊόντων και για τον αγροτουρισµό. Ακολουθούν στην κατάταξη το “τοπίο” 
(41%),  οι “δραστηριότητες αναψυχής” και η “πολιτιστική κληρονοµιά/ παράδοση” (33%). Οι 
απαντήσεις αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις κάτω από τις οποίες η γεωργία των ορεινών 
περιοχών παράγει σηµαντικά δηµόσια αγαθά τα οποία µετασχηµατίζονται σε οικονοµική 
δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και οι επιχειρηµατίες 
αντιλαµβάνονται τους τοπικούς φυσικούς πόρους (βιοποικιλότητα, νερό) ως σηµαντικά 
κεφάλαια για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, εντούτοις δεν τα συσχετίζουν µε τον 
τοπικό τουρισµό.    

Οι αντιλήψεις των επιχειρηµατιών ως προς τις λειτουργίες της γεωργίας που θεωρούν 
σηµαντικές για την ανάπτυξη της περιοχής τους συµπίπτουν µε τα παραπάνω ευρήµατα. 
Συγκεκριµένα οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τη “παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών 
τροφίµων” σηµειώνονται ως πιο σηµαντικές (26%). Παράλληλα, οι επιχειρηµατίες 
αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα λειτουργιών όπως είναι η “διατήρηση και προώθηση 
απασχόλησης στις ορεινές περιοχές” και η “προστασία του τοπίου”. Συµπερασµατικά 
προκύπτει ότι οι τοπικοί επιχειρηµατίες αντιλαµβάνονται τις περιβαλλοντικές λειτουργίες της 
γεωργίας περισσότερο σηµαντικές για την ανάπτυξη της περιοχής τους σε σχέση µε την 
ανάπτυξη της επιχείρησης τους.  
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Πίνακας 2: Πιο σηµαντικά δηµόσια αγαθά για τις τοπικές επιχειρήσεις 
Σηµασία Για… 

 
 
 

Πολύ 
Σηµαντικό 

Σηµαντικό 
Λίγο 

σηµαντικό 
Προσέλκυση 
Πελατών 

Εµπορία, 
προώθηση 
προϊόντων 

Τουρισµός 

Τοπίο 41% 23,5% 35,5% 40% 30% 30% 
∆ραστηριότητες 
αναψυχής 

33,3% 26,6% 40% 40% 31,5% 28,5% 

Γιορτές και τοπικά 
πανηγύρια (π.χ. γιορτή 
κρασιού)  

- 75% 25% 50% 25% 25% 

Ποτάµια- λίµνες  - 66,6% 33,3% 60% 40% - 
Πανίδα χλωρίδα 
(φυσικά καταφύγια 
ζώων, 
προστατευόµενες 
περιοχές) 

- 100% - 75% 25% - 

Πολιτιστική 
κληρονοµιά, 
παράδοση  

33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Τοπικά προϊόντα 
ποιότητας 

87,5% 6,25% 6,25% 44,5% 36% 19,5% 

Πηγή: Επεξεργασία ερωτηµατολογίων επιτόπιας έρευνας 
 
 
5. Συµπεράσµατα 
Η πολιτική στήριξης και ανάπτυξης των ορεινών περιοχών αποτελεί µέρος των πολιτικών για 
την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η σταδιακή αναγνώριση της σηµασίας και της 
διαφορετικότητας τους από την Ε.Ε. οδήγησε στη διαδοχική διεύρυνση της πολιτικής για την 
στήριξη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών (Bryden, 1993). Οι κάτοικοι των περιοχών 
αυτών, στα πλαίσια της ΚΑΠ, απολαµβάνουν ειδικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, έτσι ώστε 
να αντισταθµίσουν την απώλεια εισοδήµατος τους που προέρχεται από τις φυσικές µειονεξίες 
των περιοχών. Στους γεωργούς των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών προβλέπεται η 
χορήγηση “εξισωτικής αποζηµίωσης” ανά εκτάριο γεωργικών εκτάσεων και κεφαλή ζώου µε 
τη δέσµευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα για πέντε έτη και να τηρούν τους 
κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης. Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον πριµοδότηση σε 
νέους γεωργούς που διαµένουν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (Υπουργείο Γεωργίας, 
2001). Εκτός όµως από την εξισωτική αποζηµίωση και την επιπλέον πριµοδότηση των νέων 
γεωργών, η ολοκληρωµένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών απέκτησε υπόσταση και 
δυναµική µέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER και των τοπικών προγραµµάτων που 
χρηµατοδοτεί κατά την τελευταία εικοσαετία, και των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) που προστέθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά την 
τρίτη προγραµµατική περίοδο 2000-2006 και αφορούν αποκλειστικά ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές.  

Οι πολιτικές που εφαρµόζονται µέχρι σήµερα στις ορεινές περιοχές είχαν ως στόχο την 
άµβλυνση των ανισοτήτων µεταξύ των ορεινών και των πεδινών περιοχών και την επίτευξη 
συγκρίσιµου εισοδήµατος για τους παραγωγούς των ορεινών περιοχών. Το πλαίσιο όµως των 
πολιτικών που σχετίζονται µε τη γεωργία, το περιβάλλον και την ευηµερία των κατοίκων των 
ορεινών περιοχών µεταβάλλεται διαρκώς και δηµιουργείται η ανάγκη νέας κατανόησης της 
διαφοροποίησης και της πολυπλοκότητας που υφίστανται η γεωργία και οι ορεινές περιοχές 
καθώς και των µέτρων πολιτικής που συµβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιµότητας τους. Η 
υιοθέτηση της πολυλειτουργικής γεωργίας ως νέου παραδείγµατος ανάπτυξης του αγροτικού 
χώρου προϋποθέτει την ανάδειξη των µη-εµπορευµατικών εκροών της ως βασικών 
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συνιστωσών στη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών που εφαρµόζονται στον γεωργικό τοµέα 
και ευρύτερα στις ορεινές περιοχές µε στόχο τον µετασχηµατισµό τους σε οικονοµική 
δραστηριότητα (Gardiner, 2002). Από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε για την ορεινή 
περιοχή του νοµού Τρικάλων προκύπτει ότι οι παραγωγοί και οι τοπικοί επιχειρηµατίες 
αναγνωρίζουν τις πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί η γεωργία και αντιλαµβάνονται τη 
σπουδαιότητα των µη-εµπορευµατικών εκροών της για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η 
σχετικά χαµηλή ανταπόκριση τους σε µέτρα πολιτικής που ενισχύουν τον πολυλειτουργικό 
ρόλο της γεωργίας αποδίδεται κυρίως στην ύπαρξη της πολυπλοκότητας των διαδικασιών 
που συνεπάγονται αυτά τα µέτρα πολιτικής.       
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Abstract 
The integrated and balanced development of mountainous areas consist a main priority of 
European Structural Policies and basic target of the economic and social cohesion policy. 
New approaches for the development of mountainous areas are part of the agenda at scientific 
and political level. The concept of multifunctional agriculture has emerged due to the 
approach for the sustainable development of rural areas and it consists a basic dimension of 
the planning of strategies and policies for their development in the European Union (EU). The 
term ‘multifunctionality’ refers to the multiple functions of agriculture provided to the 
countryside beyond its primary function of producing food and fibre commodities like the 
provision of environmental services (sustainable land management and renewable natural 



 14 

resources), landscape shaping, biodiversity protection, food security and its contribution to the 
viable development of rural areas. Multifunctional agriculture has become a key dimension of 
the ‘European Model of Agriculture’ and a basic element for the viability and development of 
the mountainous rural areas, which are characterized by fragile environmental and social 
systems. 

This paper attempts to investigate the contribution of multiple functions of agriculture to 
the development of mountainous areas. More specifically it attempts to analyse (a) the 
concept of multifunctional agriculture, (b) the special characteristics of mountainous areas 
with particular emphasis to the prevailing farming systems and the functions they perform and 
(c) the perceptions of producers and local entrepreneurs related to the contribution of multiple 
functions of agriculture in mountainous areas. The theoretical views are investigated 
empirically for the mountainous area of Nomos Trikala, where agricultural sector continues to 
play a very important role in the local economy. From the field survey carried out in a sample 
of farm households and local entrepreneurs, the multiple functions of agriculture (economic, 
social and environmental) were identified. With regards the perceptions of farmers it was 
observed that they consider the creation of income and employment in mountainous areas as 
the most important functions of farming and consequently the maintenance of social cohesion 
followed by the production of local quality products. Correspondingly, the entrepreneurs 
perceive, as the most important functions of agriculture, the production of local quality food 
and the landscape shaping as a way for attracting tourists. It’s worth noting that the farmers 
systematically perceive more (by a higher percentage) the negative environmental impacts of 
farming rather than the production of positive environmental services. 
 


