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Ακινα, 16 Μαΐου 2011 

 

Προσ: Σον Τπουργό Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

κ. Λ. Ραγκοφςθ 

 

 

Θζμα: «Επιςτολι διαμαρτυρίασ για τθν αλλοίωςθ του ορεινοφ χαρακτιρα τθσ 

Ελλάδασ, από τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ του Καλλικράτθ» 

 

Θ Ελλάδα είναι μία κατ’ εξοχιν ορεινι χϊρα. Με βάςθ τθν Ε..Τ.Ε (τϊρα ΕΛ.ΣΑΣ), 

το ςφνολο των ορεινϊν και θμιορεινϊν Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν διαμεριςμάτων 

τθσ Ελλάδασ αποτελοφςε το 61,6%, ενϊ θ ζκταςθ που καταλάμβαναν ζφτανε το 

71,3% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ (1991)1. φμφωνα με τα  κριτιρια τθσ Ε.Ε.2, 

θ ορεινότθτα τθσ Ελλάδασ είναι ακόμθ πιο ζντονθ: οι ορεινοί Διμοι τθσ Ελλάδασ 

αντιςτοιχοφν ςτο 77,9% του ςυνόλου, ενϊ θ Ελλάδα βρίςκεται τθν τριάδα των πιο 

ορεινϊν χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ των 27 (72% το ποςοςτό των ορεινϊν τθσ εκτάςεων), 

μαηί με τθν Αυςτρία και τθ λοβενία3.  

 

Κι όμωσ. Μετά τθν εφαρμογι του Καλλικράτθ, ςε μια από τισ ορεινότερεσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ, το ποςοςτό των ορεινϊν Διμων αγγίηει πια μόλισ το 9,5% (!). Ενάντια ςτθ 

λογικι και τθν πραγματικότθτα, πολλοί νζοι Διμοι, που δθμιουργικθκαν από 

ςυνζνωςθ ορεινϊν Διμων, δεν είναι πλζον ορεινοί. Ολόκλθροι Νομοί με κυρίαρχο 

ςτοιχείο τουσ ορεινοφσ όγκουσ δεν ζχουν πια οφτε ζναν ορεινό Διμο. Με ποια 

λογικι οι 11 από τουσ 12 πρϊθν Νομοφσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ Μακεδονίασ και 

τθσ Κράκθσ δεν ζχουν οφτε ζναν ορεινό Διμο; Μιπωσ ο Όλυμποσ, ο Κίςςαβοσ, τα 

Πιζρια, θ Ροδόπθ, το Παγγαίο, θ Γκιϊνα, τα Βαρδοφςια, ο Χελμόσ ζπαψαν να είναι 

βουνά; Ποιόσ μποροφςε να φανταςτεί ότι το Καρπενιςι και τα Καλάβρυτα δεν 

                                                           
1
 Ε..Τ.Ε. Κατανομι τθσ εκτάςεωσ τθσ Ελλάδασ κατά βαςικζσ κατθγορίεσ χριςεωσ, Ακινα, 1995. 

2
 NORDREGIO Report, 2004: Mountain areas in Europe και  

EEA Report 2010: Europe’s ecological backbone: recognizing the true value of our mountains 
3
 Οι διαφορζσ μεταξφ των ποςοςτϊν, ςτα ςτοιχεία που δίνει θ Ε..Τ.Ε και θ Ε.Ε., οφείλονται ςε μικρζσ 

διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τον χαρακτθριςμό των ορεινϊν περιοχϊν. 
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αποτελοφν ορεινοφσ Διμουσ; Αλλά και ςτο νθςιωτικό χάρτθ, πωσ εξαφανίςκθκαν, 

πλθν ελαχίςτων εξαιρζςεων, οι ορεινοί Διμοι; Μιπωσ το Φεγγάρι τθσ αμοκράκθσ, 

ο Αίνοσ τθσ Κεφαλονιάσ, ο Κζρκθσ τθσ άμου ζπαψαν κι αυτά να είναι βουνά;  

Σα παραδείγματα (και ο παραλογιςμόσ) αφκονοφν… 

Θ αλλοίωςθ τθσ πραγματικότθτασ μζςα από μία διοικθτικι μεταρρφκμιςθ δεν είναι 

ζνα απλό, τεχνικό κζμα. Κα ζχει πολφ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ, κάποιεσ ίςωσ όχι 

ακόμθ ορατζσ. 

 Θ ορεινότθτα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι πολιτιςμόσ. Είναι, πρϊτα απ’ 

όλα, ταυτότθτα και ςυνείδθςθ για τουσ ορεςίβιουσ. Είναι χαρακτθριςτικό, 

ιδιαίτερο του τόπου και του πολιτιςμοφ τουσ, που τουσ διαφοροποιεί από 

τουσ κατοίκουσ τθσ πεδιάδασ. Πάντα ζτςι ιταν. Άλλουσ πολιτιςμοφσ γεννά ο 

κάμποσ κι άλλουσ το βουνό. Και είναι αυτι ακριβϊσ θ διαφορετικότθτα που 

ομορφαίνει τον κόςμο.  

 ε μια χϊρα με ανφπαρκτθ ειδικι πολιτικι για τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ, με 

ανφπαρκτθ φροντίδα και ενίςχυςθ των ορεινϊν κοινωνιϊν, ςε μια χϊρα που 

ρουφά τουσ κατοίκουσ τθσ ςτισ πόλεισ και απογυμνϊνει τθν περιφζρεια και 

κυρίωσ τα ορεινά τθσ, ζρχεται το «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», για να 

«ςβιςει» διοικθτικά τα βουνά. Σθν ϊρα που άλλεσ ορεινζσ χϊρεσ 

ενδυναμϊνουν και κωρακίηουν τα βουνά τουσ, θ Ελλάδα τουσ γυρίηει ξανά 

τθν πλάτθ. Κι αν τϊρα κάποιοι αντιδροφν, είναι βζβαιο πωσ ςτο μζλλον θ 

μνιμθ κα ξεκωριάςει.  

 Πρόκειται άραγε για ζνα ακόμθ μζτρο περιοριςμοφ του κοινωνικοφ κράτουσ; 

Αφορά δθλαδι τον περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ ακόμα και ςε αυτά τα 

αναιμικά ενιςχυτικά προγράμματα, που τϊρα δικαιοφνται οι ορεινζσ 

περιοχζσ; Κα ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε αυτά, λίγα χρόνια μετά, οι 

χαρακτθριςμζνοι μθ ορεινοί Διμοι; Σο πενιχρό 9,5% των ορεινϊν Διμων κα 

είναι εξαιρετικά αδφναμο να διεκδικιςει οτιδιποτε.  

Ο διοικθτικόσ αποχαρακτθριςμόσ τθσ ορεινότθτασ τθσ χϊρασ μασ είναι μια πράξθ 

καταςτροφικι. Είτε πρόκειται για κραυγαλζα προχειρότθτα, είτε, ακόμθ χειρότερα, 

για ςυνειδθτι επιλογι τα αποτελζςματα είναι τα ίδια.  

 

Θ ςθμαςία τθσ ορεινότθτασ τθσ χϊρασ μασ, ωσ ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ιδιαίτερθσ 

φυςιογνωμίασ τθσ, μαηί με το νθςιωτικό τθσ χαρακτιρα, αναγνωρίηεται ςε τζτοιο 

βακμό, ϊςτε να υπάρχει ειδικι αναφορά ςτο φνταγμα για αυτζσ:  «Ο κοινόσ 

νομοθζτησ και η Διοίκηςη, όταν δρουν κανονιςτικά, υποχρεοφνται να λαμβάνουν 

υπόψη τισ ιδιαίτερεσ ςυνθήκεσ των νηςιωτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν, μεριμνϊντασ 
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για την ανάπτυξή τουσ», Σφνταγμα τησ Ελλάδασ, άρθρο 101, παρ. 4. Αναφορά 

μάλιςτα ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο, γίνεται και ςτθν ειςαγωγικι ζκκεςθ του 

«Καλλικράτθ». Και πωσ τθν υλοποιεί; Αποχαρακτθρίηοντασ, από ορεινι, πάνω από 

τθ μιςι Ελλάδα. Ι ακόμα:  Μεριμνά για τθν ίδρυςθ Ερευνθτικοφ Λνςτιτοφτου 

Νθςιωτικισ Πολιτικισ, το οποίο κα λειτουργεί ςυμβουλευτικά προσ το κράτοσ ςε 

κζματα χάραξθσ και άςκθςθσ πολιτικϊν για τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ. Και καλά κάνει. 

Δεν μεριμνά όμωσ για να ιδρφςει αντίςτοιχο φορζα για τισ ορεινζσ περιοχζσ. Για τα 

βουνά ςιωπά. Και τα περικωριοποιεί διπλά. 

 «Τα θεμζλιά μου ςτα βουνά... Μνήμη του λαοφ μου ςε λζνε Πίνδο και ςε λζνε Άθω» 

ζγραψε ο Ελφτθσ4. Ασ μθν το ξεχνοφν αυτό οι νομοκετοφντεσ. 

 

Απαιτοφμε: 

 Σθν άμεςθ επαναφορά του ορεινοφ χαρακτιρα ςε όλουσ τουσ διμουσ με 

ορεινά χαρακτθριςτικά, κατά τα κριτιρια τθσ ΕΕ. 

 Σθ ςυγκρότθςθ ειδικισ πολιτικισ για τισ ορεινζσ περιοχζσ ποφ πλιττονται 

διπλά από τθ δεινι οικονομικι κρίςθ, με άμεςα μζτρα προςταςίασ και 

ενίςχυςθσ των τοπικϊν ορεινϊν κοινωνιϊν.  

 Σον επαναςχεδιαςμό του αυτοδιοικθτικοφ χάρτθ τθσ χϊρασ με κριτιριο τθν 

προςταςία και ενίςχυςθ των ορεινϊν περιοχϊν, κατά τθ ςυνταγματικι 

επιταγι. 

 

 

Τπογράφοντεσ : 

Ανδρεάκοσ Πζτροσ, Διμαρχοσ Ανατολικισ Μάνθσ 

Γιαννόπουλοσ Γιάννθσ, Διμαρχοσ Γορτυνίασ 

Ιωςθφίδθσ Ιωακείμ, Διμαρχοσ Αμυνταίου 

Καλιαμπάκοσ Δθμιτριοσ, Κακθγθτισ Ε.Μ.Π., υντονιςτισ του Μεταπτυχιακοφ 

Προγράμματοσ πουδϊν «Περιβάλλον και Ανάπτυξθ των Ορεινϊν Περιοχϊν», του 

Ε.Μ.Π. 

Κουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Κακθγθτισ Ε.Μ.Π., Διευκυντισ του Μεταπτυχιακοφ 

Προγράμματοσ πουδϊν «Περιβάλλον και Ανάπτυξθ», του Ε.Μ.Π. 

Λαηουράσ Γιώργοσ, Διμαρχοσ Καλαβρφτων 

Μπακογιάννθσ Κωνςταντίνοσ, Διμαρχοσ Καρπενθςίου 

Μπαλάςκασ Ευάγγελοσ, Διμαρχοσ Κιλκίσ 

Μπουροδιμοσ Γιάννθσ, Διμαρχοσ Διρφφων – Μεςςαπίων 
                                                           
4
 Το Άξιον Εςτί, Οδυςςζασ Ελφτθσ, 1959 



 4 

Ξουλόγθσ Βαςίλειοσ, Διμαρχοσ Παγγαίου 

Παπακαναςίου Γιώργοσ, Διμαρχοσ Δίου – Ολφμπου 

Ρόκοσ Δθμιτριοσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Ε.Μ.Π., Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ του 

Μετςοβίου Κζντρου Διεπιςτθμονικισ Ζρευνασ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π. 

ιμόπουλοσ ίμοσ, Κακθγθτισ Ε.Μ.Π., Πρφτανθσ Ε.Μ.Π. 

Χάνοσ Γεώργιοσ, Διμαρχοσ αμοκράκθσ 

 

 

 

Για το γνιςιο των υπογραφϊν,  

 
Δ. Καλιαμπάκοσ 

Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Κοινοποίθςθ:  

1. Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ 
2. Πρωκυπουργόσ 
3. Πρόεδροσ τθσ Βουλισ των Ελλινων 
4. Τποεπιτροπι Νθςιωτικϊν και Ορεινϊν Περιοχϊν τθσ Βουλισ 
5. Κοινοβουλευτικόσ εκπρόςωποσ ΠΑ.Ο.Κ. 
6. Κοινοβουλευτικόσ εκπρόςωποσ Ν.Δ. 
7. Κοινοβουλευτικόσ εκπρόςωποσ Κ.Κ.Ε. 
8. Κοινοβουλευτικόσ εκπρόςωποσ ΛΑ.Ο.. 
9. Κοινοβουλευτικόσ εκπρόςωποσ Τ.ΡΛΗ.Α. 
10. Κεντρικι Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων Ελλάδασ 
11. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 
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Ηωγράφου 15780 

τθλ: 2107722211 

e-mail: dkal@central.ntua.gr 


