Η Ελλάδα τότε και τώρα:
Διαχρονική χαρτογράφηση των καλύψεων γης 1987-2007
Σύνοψη αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων

Η ανάγκη µελέτης των αλλαγών στις καλύψεις γης
Η παρακολούθηση και καταγραφή των καλύψεων γης αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό
κοµµάτι κάθε προσπάθειας αποτίµησης των πιέσεων που δέχεται το φυσικό περιβάλλον. Η
µελέτη των τάσεων αλλαγών των καλύψεων γης µάς επιτρέπει να κατανοήσουµε τις διαδικασίες
που εκδηλώνονται στο χώρο και να ανιχνεύσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι πολιτικές
αποκτούν χωρική διάσταση και επιδρούν πάνω στα οικοσυστήµατα. Εν τέλει, µας παρέχει την
κοµβική πληροφορία που χρειαζόµαστε για να αποτιµήσουµε την περιβαλλοντική επίπτωση
καίριων κοινωνικοοικονοµικών διαδικασιών και να διαµορφώσουµε αποτελεσµατικές πολιτικές
για την προστασία του φυσικού χώρου.
Η συστηµατική αποτύπωση των καλύψεων γης της χώρας και των αλλαγών που αυτές έχουν
διαχρονικά υποστεί, θεωρήθηκε από το WWF Ελλάς, από την αρχή του προγράµµατος «Το
Μέλλον των Δασών», µια απόλυτη αναγκαιότητα. Η υποβάθµιση και η καταστροφή των δασών
δεν αποτελεί αποµονωµένο ή τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσµα διαχρονικών χωρικών
διεργασιών και πιέσεων για αλλαγές των καλύψεων και, εν τέλει, των χρήσεων της γης. Ως εκ
τούτου, είναι αδύνατη η προστασία των πρώτων, εάν δεν γίνουν πρώτα πλήρως αντιληπτές οι
δεύτερες. Είναι αδύνατη η αποτελεσµατική προστασία των δασών, αλλά και συνολικά του
φυσικού περιβάλλοντος, εάν δεν γίνουν πρώτα πλήρως αντιληπτές και ορατές οι αλλαγές στο
χώρο και αν στη συνέχεια δεν αναζητηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε αυτές.
Σαφής στόχος της προσπάθειας υπήρξε και παραµένει η µακροσκοπική απεικόνιση της εξέλιξης
του ελληνικού χώρου κατά τα τελευταία 20 έτη, η οποία να µπορεί να ενισχύσει την κατανόηση
των σύγχρονων προκλήσεων για την περιφρούρηση του φυσικού χώρου, να αποτελέσει
έναυσµα πολιτικής δράσης για την ορθολογική οργάνωση των χρήσεων γης και της κατανοµής
αυτών στο χώρο. Παράλληλα στόχος της µελέτης ήταν να προσφέρει µια γνωστική βάση για
περαιτέρω επιστηµονική έρευνα και επιχειρησιακή εφαρµογή.
Εισαγωγικές παραδοχές για τη µελέτη
• Η απεικόνιση έγινε σε εθνικό επίπεδο και συνεπώς δεν είναι η πλέον λεπτοµερής. Έχουν
γίνει ακριβέστερες απεικονίσεις στο παρελθόν, πιο περιορισµένες χωρικά και χρονικά.
• Τα δεδοµένα δεν είναι επιχειρησιακά λειτουργικά στη µικροκλίµακα ενός δήµου ή ενός
συγκεκριµένου βιοτόπου.
• Η χαρτογράφηση δεν αντικαθιστά ούτε καλύπτει το τεράστιο κενό σε νοµικά και θεσµικά
εργαλεία διαχείρισης της γης (όπως π.χ. το δασολόγιο), τα οποία και παραµένουν
ζητούµενα.
• Η επιλογή της περιόδου µελέτης (1987, 2007) καθοδηγήθηκε από τη διαθεσιµότητα των
δορυφορικών εικόνων.
Γενικά αποτελέσµατα

1	
  
	
  

Την εικοσαετία 1987-2007, η χώρα µας απώλεσε περισσότερα από έξι εκατοµµύρια στρέµµατα
φυσικών εκτάσεων, έναντι µιας αντίστοιχης αύξησης των γεωργικών και δευτερευόντως των
λοιπών, κυρίως αστικών, καλύψεων.
Πίσω από αυτή τη συνολική αλλαγή και το µέγεθος της απώλειας φυσικών εκτάσεων
«κρύβονται» άλλες – αντίρροπες – αλλαγές που και αυτές, όµως, φέρουν συχνά σηµαντικές
επιπτώσεις στη λειτουργία των οικοσυστηµάτων. Η εγκατάλειψη των οριακών γεωργικών γαιών
ή η δάσωση εκτάσεων χαµηλής βλάστησης λόγω µείωσης της κτηνοτροφίας, είναι δύο µόνο
παραδείγµατα από τα πολλά που εντοπίζονται από την εµπειρία και επιβεβαιώνονται από
αυτήν την εργασία. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι όλες αυτές οι αλλαγές αποτελούν
διαφορετικές ψηφίδες µιας εικόνας εντατικοποίησης της χρήσης του χώρου και
σταδιακής οµογενοποίησης της φυσιογνωµίας του.
Συνοψίζοντας τα βασικά συµπεράσµατα, πρέπει να υπογραµµισθούν τα ακόλουθα:
1.

Την τελευταία εικοσαετία έχει σηµειωθεί στη χώρα µια έντονη επέκταση των
ανθρωπογενών καλύψεων γης εις βάρος όλων των τύπων φυσικής βλάστησης.
Βασικός παράγοντας µετατροπής αναδεικνύεται πρωτίστως η επέκταση της γεωργικής
γης και δευτερευόντως η σφράγιση των εδαφών λόγω της αστικοποίησης (διασπορά της
δόµησης, επέκταση των οικισµών, ανάπτυξη υποδοµών κ.ο.κ.). Όσον αφορά στην
αστικοποίηση, είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι η περίοδος ανάλυσης τοποθετείται στο
τέλος δεκαετιών αλόγιστης οικιστικής επέκτασης, µε αποτέλεσµα οι µεταβολές που
διαπιστώνονται να αποτελούν µόνο µια µικρή ένδειξη των αλλαγών του χώρου της
µεταπολεµικής Ελλάδας. Είναι εξίσου σηµαντικό να υπογραµµισθεί ότι η λεπτοµέρεια της
χαρτογραφικής ανάλυσης δεν επέτρεψε την πλήρη καταγραφή τής σποραδικής εκτός
σχεδίου δόµησης, η οποία, πέρα από την αθροιστική κατάληψη εδαφικού χώρου, έχει
αλλοιώσει ανεπιστρεπτί πολλές φυσικές περιοχές της χώρας, διασπώντας βιοτόπους,
αλλοιώνοντας φυσικά τοπία και δηµιουργώντας αστικά συνεχή.

Σχήµα 1. Κύριες τάσεις δυσµενών µετατροπών στις καλύψεις της γης (η χρωµατική ένταση αντιστοιχεί στην ένταση
της πίεσης).

2.

Οι πλέον θιγόµενες είναι οι περιοχές χαµηλής βλάστησης, οι οποίες κατά κύριο
λόγο απορροφούν τις πιέσεις επέκτασης της γεωργικής γης, των οικισµών και των
υποδοµών. Οι εκτάσεις αυτές σε µεγάλο βαθµό συµπίπτουν µε τις νοµικά
χαρακτηριζόµενες «δασικές εκτάσεις», οι οποίες συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο
πολλαπλών πιέσεων για εκµετάλλευση, και συχνά γίνονται αντικείµενο «εκπτώσεων»
στην προστασία τους. Σε µικρότερο βαθµό, οι ανθρωπογενείς πιέσεις εκδηλώνονται εις
βάρος των θαµνότοπων, ενώ ακόµη λιγότερο επηρεάζονται άµεσα τα δάση. Από την άλλη
πλευρά, τα δάση παρουσιάζουν συχνά µια οπισθοχώρηση σε χαµηλότερους τύπους
βλάστησης, γεγονός που συνδέεται µε την επίδραση των πυρκαγιών. Τέλος, είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι γεωργικές εκτάσεις επίσης απορροφούν ένα πολύ µεγάλο
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µέρος των υπόλοιπων ανθρωπογενών πιέσεων για οικιστική επέκταση και εγκατάσταση
υποδοµών.
3.

Πέρα από τη στατική αυτή σύγκριση, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι πιέσεις για
µετατροπή των καλύψεων (και κατά συνήθη συνέπεια των χρήσεων) της γης, δεν
εκδηλώνονται πάντα στιγµιαία, αλλά είναι, συχνά, απόρροια πολλών διαδοχικών
βηµάτων. Η απευθείας µετατροπή ενός δάσους σε τεχνητή επιφάνεια είναι σπάνια και
συνοδεύεται από πολλές νοµικές περιπλοκές. Η σταδιακή αλλαγή ενός δάσους όµως
µέσω επαναλαµβανόµενων πυρκαγιών και η µετέπειτα κατάληψή της από τεχνητές
καλύψεις (µε ή χωρίς το πραγµατικό ή ενίοτε ψευδώς βεβαιούµενο ενδιάµεσο στάδιο της
γεωργικής χρήσης) είναι ένα πρότυπο που επιβεβαιώνεται πολύ συχνά από την εµπειρία.
Το πρότυπο αυτό µπορεί να είναι το αποτέλεσµα µίας συστηµατικής προσπάθειας
αλλαγής της χρήσης µίας περιοχής, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις µπορεί να εκδηλώνεται σε
περιοχές όπου για συγκυριακούς λόγους έχει επέλθει αλλαγή της φυσιογνωµίας της
βλάστησης.

4.

Σε εθνικό επίπεδο, οι συνολικές τάσεις αλλαγής των επιµέρους καλύψεων
αποτελούν τη συνισταµένη πολλών –σε αριθµό και κατεύθυνση– επί µέρους
τάσεων, κάθε µία εκ των οποίων αναδεικνύει συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές,
διαχειριστικές αδυναµίες ή συγκυριακές αλλαγές: Η µείωση των εκτάσεων δασικής
κάλυψης είναι µεν το αποτέλεσµα των δυσµενών επιπτώσεων των πυρκαγιών και των
ανθρωπογενών πιέσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας ωστόσο σε αριθµό στρεµµάτων
η µείωση δε γίνεται τόσο εµφανής καθώς µπορεί να µετριάζεται από την αντίρροπη τάση
αύξησης των δασοσκεπών εκτάσεων σε περιοχές όπου εγκαταλείπεται η κτηνοτροφία ή η
καλλιέργεια οριακών γαιών. Η µείωση των άλλων φυσικών καλύψεων εξίσου έρχεται ως
αποτέλεσµα των πιέσεων για επέκταση της γεωργικής γης και των τεχνητών επιφανειών,
εµπεριέχει, όµως, και ένα ποσοστό αλλαγής λόγω επέκτασης της φυσικής βλάστησης εκεί
όπου µειώνονται οι ανθρώπινες πιέσεις και εξελίσσεται η φυσική διαδοχή. Τέλος, η
µεγάλη αύξηση της γεωργικής γης είναι το αποτέλεσµα µιας τεράστιου εύρους
αναδόµησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων της χώρας, όπου συνυπάρχουν η
εκτεταµένη εγκατάλειψη γεωργικών γαιών που παρατηρείται σε κάποιες περιοχές, οι
αυξηµένες πιέσεις για δόµηση της γεωργικής γης σε κάποιες άλλες, και οι αθρόες
επεκτάσεις των καλλιεργούµενων εδαφών σε κάποιες τρίτες. Η χωρική προβολή των
δεδοµένων φανερώνει σαφέστερα αυτές στις αντίρροπες τάσεις και δίνει καλύτερη εικόνα
των αλλαγών που έχουν συντελεστεί. Πέραν συγκεκριµένων και αδιαµφισβήτητα
δυσµενών αλλαγών, όλες οι άλλες τάσεις έχουν διφορούµενα αποτελέσµατα στο φυσικό
περιβάλλον, που εξαρτώνται από παράγοντες όπως η κλίµακα των αλλαγών και οι
ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, και άρα χρήζουν συγκεκριµένης
επιµέρους αποτίµησης και διαχείρισης. Συνολικά, παρατηρείται µια τάση οµογενοποίησης
των καλύψεων του χώρου, η οποία και συνολικά υποβαθµίζει τόσο τις οικολογικές αξίες
όσο και την αξία του τοπίου. Η κάθε επί µέρους τάση αλλαγής της κάλυψης της γης
διαφοροποιείται ως προς την έντασή της ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση αλλά και τη
σύµπτωση άλλων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών.
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Σχήµα 2. Η αποτύπωση των εκτάσεων που «απωλέσθηκαν» και «κερδήθηκαν» από κάθε κάλυψη, αναδεικνύει
σηµαντικές εσωτερικές τάσεις. Η γεωργική γη επεκτείνεται, κυρίως σε βάρος των εκτάσεων χαµηλής βλάστησης,
εγκαταλείπεται όµως στις ορεινές και ηµιορεινές ζώνες ενώ στα παράλια και πέριξ των πόλεων αντικαθίστανται από
τεχνητές καλύψεις.

Πολιτικές προεκτάσεις
Τρεις βασικές πολιτικές διαστάσεις επηρεάζουν και διαµορφώνουν τη χρήση του χώρου στην
Ελλάδα:
1. Χωροταξία, οργάνωση δραστηριοτήτων και πολεοδόµηση
Αν και από το 1960 έως και τις µέρες µας είναι πάρα πολύ µεγάλος ο αριθµός των µελετών και
σχεδίων χωροταξίας, πολεοδοµίας και οργάνωσης δραστηριοτήτων που έχουν εκπονηθεί, στην
πραγµατικότητα σχεδόν κανένα από αυτά δεν έχει τύχει της απαραίτητης σύνθεσης,
πολιτικής αποδοχής, θεσµοθέτησης και, τελικά, εφαρµογής.
Πολλά από αυτά τα σχέδια δεν χρησιµοποιήθηκαν ποτέ από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Κάποια
(κυρίως τοπικής σηµασίας) υλοποιήθηκαν µερικώς και πάντα µε µεγάλα προβλήµατα. Τα
περισσότερα, άλλωστε, εξ αρχής δεν µπορούσαν να συνεισφέρουν στο σκοπό της
χωροταξίας, καθώς ήταν σχεδιασµένα όχι ως εργαλεία άσκησης πολιτικής για το χώρο,
αλλά ως εργαλεία νοµιµοποίησης υφιστάµενων συνθηκών και καταστάσεων. Τα
τελευταία χρόνια, νέα σχέδια υλοποιήθηκαν µε προφανή βιασύνη, µε αδιαφορία για τα
επιστηµονικά δεδοµένα και τις προτάσεις των εµπλεκόµενων φορέων, και υπό συνθήκες
πολιτικής παρέµβασης που συχνά οδήγησαν του ίδιους τους συντονιστές εκπόνησής τους να τα
«αποκηρύξουν». Πάντοτε, και σε όλες τις περιπτώσεις, η τελική πολιτική αντιµετώπιση του
χωροταξικού σχεδιασµού ήταν να «κλείσουν τρύπες» και εσπευσµένα να ρυθµιστούν
εκκρεµότητες [είτε αντιµετώπισης πιέσεων, όπως διαχρονικά επιδιώχθηκε µέσα από τις ΖΟΕ,
είτε νοµιµοποίησης υπαρχουσών τάσεων, όπως µέσα από τα πρόσφατα τοµεακά χωροταξικά],
χωρίς όραµα και χωρίς να επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
που να ξεκινάει από τον εθνικό αναπτυξιακό προγραµµατισµό και συστηµατικά να
εξειδικεύεται χωρικά και τοµεακά.
Το αποτέλεσµα αυτής της χωροταξικής αποτυχίας δεν είναι άλλο από τη γνωστή σε όλους
διάσπαρτη ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κατοικιών και υποδοµών, η οποία, µε τη σειρά της,
προκαλεί τεράστιες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, δεν αξιοποιεί αποδοτικά και, τελικά,
υποβαθµίζει το δηµόσιο πλούτο, δηµιουργεί τεράστια ζήτηση για υποδοµές και µεταφορικό έργο
(που επίσης και µε τη σειρά τους επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και τις δηµόσιες δαπάνες)
και δηµιουργεί συνθήκες διασποράς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τελικά δυσχεραίνει
τη διαχείρισή τους. Για παράδειγµα, η διασπορά αυτή έχει ως αποτέλεσµα τον επιπλέον
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κατακερµατισµό του ενιαίου δασικού χώρου και τη δυσκολία ενιαίας διαχείρισής του, τη
δηµιουργία λωρίδων, ανοιγµάτων και κρασπεδικών καταστάσεων, που αναµφίβολα οδηγούν
στη µειωµένη προστασία τους και στη δηµιουργία µη αναστρεψιµων καταστάσεων, στην
αύξηση της παρεδαφιαίας βλάστησης και στην αύξηση, γενικώς, των ορέξεων πρόσθετων
επεκτάσεων και του κινδύνου πυρκαγιών. Η ίδια αυτή έλλειψη σχεδιασµού υποδαυλίζει τις
πιέσεις για αλλαγές χρήσεως του χώρου – µε κύριους αποδέκτες τις φυσικές περιοχές της
χώρας – αλλά και δηµιουργεί µια τεράστια ανασφάλεια στους πολίτες και στους επενδυτές µε το
πολυσυζητηµένο, πλέον, αναπτυξιακό κόστος.
2. Αναπτυξιακές πολιτικές
Στη σύγχρονη ιστορία της, η χώρα µας ουδέποτε άρθρωσε µια ολοκληρωµένη και
συστηµατική πολιτική για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Οι πολλαπλές
πολιτικές ανασυγκρότησης και ανάπτυξης που έχουν εκπονηθεί είχαν πάντοτε έναν καθαρά
ευκαιριακό χαρακτήρα, απαντώντας σε συγκεκριµένες επίκαιρες πολιτικές και
οικονοµικές ανάγκες και ποτέ ένα χαρακτήρα µακρόπνοης αναπτυξιακής στρατηγικής
που να εκφράζει κοινωνικά αιτούµενα, να αξιοποιεί αποδοτικά τους διαθέσιµους πόρους
και να στοχεύει ισότιµα στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου. Από τις αρχές της δεκαετίας του
’90 δε, η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας έχει ταυτιστεί µε το κυνήγι απορρόφησης των
ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη – σχεδόν χωρίς καµία προσπάθεια εθνικής εξειδίκευσης –
συνολική υιοθέτηση του περιεχοµένου των Ευρωπαϊκών πολιτικών περιφερειακής και αγροτικής
ανάπτυξης ή και εφαρµογή που ενίοτε οδηγούσε σε διαστρέβλωση των αρχικών στόχων αυτών.
Πάλι, όµως, βασικός γνώµονας ήταν το κλείσιµο κενών και η ενίσχυση υπαρχουσών
αναπτυξιακών τάσεων, και όχι η ουσιαστική ανάταξη του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας. Η
σύνδεση αυτού του ζητήµατος µε τα όσα ειπώθηκαν προηγουµένως για το χωροταξικό
σχεδιασµό, είναι προφανής.
Τα αποτελέσµατα αυτής της κατάστασης είναι σήµερα περισσότερο από αισθητά και άρρηκτα
δεµένα µε τον ευρύτερο προβληµατισµό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση
του χώρου: Η συγκέντρωση του πληθυσµού στις µεγάλες πόλεις της χώρας– η οποία
εξελίχθηκε ραγδαία κατά τον Πόλεµο και τον Εµφύλιο, επιδιώχθηκε συστηµατικά στη
µεταπολεµική και µεταπολιτευτική περίοδο. Παρέµεινε δε ως κεκτηµένη τάση έως τις µέρες µας,
δηµιουργώντας ασφυκτικές τοπικές περιβαλλοντικές και χωρικές πιέσεις, αυξάνοντας
υπέρµετρα το µεταφορικό έργο και τις σχετικές υποδοµές και δηµιουργώντας µια σειρά
δευτερογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον της υπαίθρου. Σηµαντικότερη ανάµεσα σε αυτές
είναι η απουσία κοινωνικού ερείσµατος για την αειφόρο διαχείριση των τοπικών πόρων
και, συνακόλουθα, η ελλιπής επιµέλεια για την προστασία τους, καθώς και η ευκαιριακή
– συχνά µη βιώσιµη – χρήση τους στη βάση της αστικής ζήτησης και των «απαίδευτων»
πολιτικών. Τελικά, ο χώρος της υπαίθρου καταλήγει σε πεδίο προσπορισµού βραχυχρόνιων
οικονοµικών ωφελειών για τον πραγµατικό ή εν δυνάµει κάτοικο της πόλης, είτε µέσα από την
υπερεντατική χρήση των πόρων είτε µέσα από την εµπορία της γης για κτηµατοµεσιτικούς και
επενδυτικούς, κυρίως, σκοπούς. Αντιστρόφως, όταν ο προσπορισµός αυτών των
βραχυχρόνιων ωφεληµάτων δεν είναι δυνατός, η χρήση της γης εγκαταλείπεται, γεγονός που
συχνά προκαλεί εξίσου σηµαντικές επιπτώσεις.
Ο παραπάνω γενικός προβληµατισµός αντανακλά πολύ έντονα σε πολλούς τοµείς της
οικονοµικής δραστηριότητας, καταδεικνύοντας τόσο τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που
προκύπτουν, όσο και τον ίδιο το βραχυπρόθεσµο προσανατολισµό των «αναπτυξιακών»
προσεγγίσεων: η εξάντληση των τοπικών τουριστικών πόρων µέσα από την αδιάκοπη
οικοδόµηση των ακτών και των νησιών, η εκµετάλλευση των µεταλλευτικών κοιτασµάτων χωρίς
επαρκή επιµέλεια για τη µετέπειτα αποκατάσταση του χώρου, η διασπορά των βιοµηχανιών και
βιοτεχνιών αλλά και µεγάλων εµπορικών χρήσεων µε κριτήρια που δεν συνδέονται ούτε µε
στόχους οικονοµιών συγκέντρωσης, ούτε µε σκοπούς τοπικής ανάπτυξης, η αθρόα οικοδόµηση
κατά µήκος των οδικών αξόνων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός αστικού συνεχούς και την
περαιτέρω αύξηση του µεταφορικού έργου, ή ακόµα και αυτή η ίδια η εκτός σχεδίου δόµηση και
η ανάπτυξη ενεργειακών και επικοινωνιακών δικτύων χωρίς µέριµνα για το τοπίο και την
ποιότητα διαβίωσης, είναι κάποια µόνο από τα χαρακτηριστικά µιας χώρας που, ελλείψει
αναπτυξιακού σχεδιασµού, δραστηριοποιείται «σαν να µην υπάρχει αύριο».
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3. Πρωτογενής τοµέας
Ο πρωτογενής τοµέας (γεωργία, κτηνοτροφία, δασική παραγωγή) συγκεντρώνει σε πολύ
µεγάλο βαθµό τα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν, δηµιουργώντας έντονες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και τεράστιες προκλήσεις για την αντιµετώπισή τους. Ως επιµέρους ζήτηµα της
εθνικής αναπτυξιακής προσέγγισης, η συγκροτηµένη πολιτική για την ανάπτυξη του
αγροτικού χώρου και των δραστηριοτήτων του είναι εξίσου απούσα. Η προσφορά της
πολιτείας εξαντλείται σε περιορισµένο αριθµό παρεµβάσεων για την αναδιάρθρωση της
αγροτικής ιδιοκτησίας, στην ατελή ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος και σε ένα σύστηµα
επιδοτήσεων της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Από τη δεκαετία δε του ’80, η
εθνική πολιτική ταυτίζεται µε τις πρόνοιες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, µε έναν όµως ξεκάθαρα εισοδηµατικό
προσανατολισµό. Ως αποτέλεσµα, δίνεται υπέρµετρη βαρύτητα στα προγράµµατα επιδοτήσεων
της παραγωγής, µε γνωστά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την εξάντληση των φυσικών πόρων
και τη ρύπανση, ενώ δεν δίνεται η δέουσα σηµασία ούτε στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που
αφορούν επί της ουσίας την ανάπτυξη της υπαίθρου και/ή προωθούν την καινοτοµία στην
παραγωγή, αλλά ούτε και σε αυτά που στοχεύουν στη µείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της παραγωγής ή τη σύνδεση της παραγωγής µε την προστασία της φύσης.
Η καθαρά εισοδηµατική πολιτική, σε σχέση µε το γεωργικό τοµέα, προκαλεί τραγικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διαβρώνει την επιχειρηµατική συνείδηση των παραγωγών, οι
οποίοι δεν δραστηριοποιούνται πλέον µε γνώµονα τη ζήτηση και την αειφόρο διαχείριση των
πόρων τους, δηµιουργεί ένα ισχυρό πλέγµα πολιτικών αλληλεξαρτήσεων που εµποδίζει κάθε
ουσιαστική διαρθρωτική παρέµβαση και, εν τέλει, φέρνει ένα µυωπισµό απέναντι στα
πραγµατικά ζητήµατα πολιτικής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι τεράστιες µεταβολές στη
γεωργική γη, όπως αναδεικνύονται από τη χαρτογράφηση των καλύψεων γης, ουδέποτε έχουν
µελετηθεί συστηµατικά από την πολιτεία ή έχουν απασχολήσει τη γεωργική/αγροτική πολιτική
της χώρας…
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν έχουν υπάρξει αντικείµενο συστηµατικής µελέτης και πολιτικής
παρέµβασης και οι τεράστιες µεταβολές που έχουν σηµειωθεί στον κτηνοτροφικό τοµέα, στον
οποίο, παρότι εµφανίζεται σχετική παραγωγική σταθερότητα (σε επίπεδο ζωικών µονάδων),
έχουν, τις τελευταίες δεκαετίες, συντελεστεί µεγάλες δοµικές µεταβολές, µε κυριότερη τη χωρική
συγκέντρωση της παραγωγής και την εντατικοποίησή της. Αποτέλεσµα, αφενός η σηµαντική
αύξηση της βοσκοφόρτωσης και η υποβάθµιση της βλάστησης σε κάποιες περιοχές, και
αφετέρου η πύκνωση και µεγάλη αύξηση της βιοµάζας σε δάση όπου η κτηνοτροφία
εγκαταλείπεται. Και οι δύο αυτές τάσεις µπορεί να δρουν αρνητικά προς την οικολογική αξία
των συγκεκριµένων περιοχών, µε τη δεύτερη να αυξάνει επιπλέον τον κίνδυνο και τη
σφοδρότητα των πυρκαγιών.
Στους τοµείς της δασικής παραγωγής, συναντά κανείς την πλήρη απουσία
οποιασδήποτε συνεκτικής και αποτελεσµατικής πολιτικής παρέµβασης. Μέσα στις
τελευταίες δεκαετίες, δραστηριότητες όπως π.χ. η ρητινοσυλλογή, έχουν αφεθεί να
παρακµάσουν πλήρως, ενώ και η ίδια η υλοτοµία έχει γνωρίσει µεγάλη πτώση τόσο σε ό,τι
αφορά την ποσότητα της παραγωγής όσο και την οικονοµική της αξία. Σε σχέση µε αυτήν την
τελευταία, δεν έχει γίνει καµία προσπάθεια ούτε για την τόνωση της ζήτησης για εγχώρια
προϊόντα ξύλου, ούτε για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας της ξυλείας (µέσω της
οικολογικής πιστοποίησης), αλλά ούτε και για τον έλεγχο των παράνοµων εισαγωγών ξυλείας οι
οποίες δηµιουργούν αθέµιτο ανταγωνισµό προς την εγχώρια παραγωγή. Η πολιτική αυτή
απραξία έχει προφανείς αναπτυξιακές επιπτώσεις αλλά, παράλληλα, επηρεάζει ποικιλοτρόπως
τα θέµατα δασοπροστασίας: επιτρέπει τη µεγάλη αύξηση της βιοµάζας και, συνεπώς, αυξάνει
τους κινδύνους πυρκαγιάς, µειώνει την παρουσία ανθρώπων που έχουν και τις γνώσεις και το
συµφέρον να προλάβουν αλλά και να συνδράµουν στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών όταν
προκύπτουν και, βεβαίως, µειώνει την παραγωγική (τόσο ως προς την ποιότητα του
παραγόµενου ξύλου όσο και προς την ποσότητα) αξία των δασών και, κατ’ επέκταση, τις
αντιστάσεις απέναντι στις πιέσεις µεταβολής της χρήσης τους. Καθώς και σε αυτό το πεδίο δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σηµειώνεται υπερεντατική ξύλευση, ισχύουν στο
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ακέραιο τα όσα ευρύτερα αναφέρθηκαν νωρίτερα για τη χωρίς σχεδιασµό και συχνά ευκαιριακή
εκµετάλλευση των πόρων τής υπαίθρου.
Συµπεράσµατα
Οι αλλαγές στη χρήση του χώρου και τις καλύψεις της γης δεν αποτελούν ένα µονοσήµαντο
φαινόµενο. Είναι η συνισταµένη πολιτικών επιλογών, µεµονωµένων δράσεων πολιτών και
φυσικών συνθηκών και φαινοµένων, η οποία σε µεγάλο βαθµό εκφράζει και ευρύτερα κοινωνικά
αιτούµενα. Όσο η ραγδαία αλλαγή στις καλύψεις και χρήσεις της γης επιφέρει σηµαντικές
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και επηρεάζει ουσιαστικά τις αναπτυξιακές προοπτικές, το
«πάγωµα» της φυσιογνωµίας του χώρου εξίσου δεν µπορεί να αποτελεί ζητούµενο ή πολιτικό
στόχο.
Αντιθέτως, στόχος µιας συνεκτικής πολιτικής για το χώρο θα πρέπει να είναι ο
µακροπρόθεσµος σχεδιασµός των χρήσεων της γης που θα αποφεύγει τη συνύπαρξη
αντιφατικών και αλληλοσυγκρουόµενων χρήσεων που υποβαθµίζονται αµοιβαία, η διαχείριση
των πιέσεων που εκδηλώνονται και η προάσπιση των πλέον σηµαντικών στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Άλλωστε, όπως έχει ήδη
σηµειωθεί, πολλές από τις µεταβολές στις καλύψεις της γης µπορούν να αξιολογηθούν ως προς
τις επιπτώσεις τους µόνο στο πλαίσιο µιας χωρικά εστιασµένης ανάλυσης και στη βάση
συγκεκριµένων και αποδεκτών περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων.
Η αποτυχία στην αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των αλλαγών που συντελούνται στον
ελλαδικό χώρο και των προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν για την ορθή διαχείρισή
του, δεν θα λειτουργήσει µονάχα εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά, εν τέλει, θα
υποσκάψει και την ίδια την προοπτική ανάπτυξης της χώρας µας· ειδικά, µάλιστα, σε ό,τι αφορά
τους οικονοµικούς κλάδους του τουρισµού και του πρωτογενούς τοµέα.
Ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο που διανύουµε, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία της χώρας
να αντιµετωπίσει για ιστορικά πρώτη φορά την εθνική ανάγκη για βιώσιµο αναπτυξιακό
σχεδιασµό, βασισµένο στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και την οικολογικά ορθή,
κοινωνικά δίκαιη και νοµικά ασφαλή τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Το αίτηµα αυτό
είναι ανάγκη για να διατυπωθεί δυναµικά και ξεκάθαρα και ως κοινωνική διεκδίκηση.
Ο διάλογος για όλες τις αλλαγές που προωθούνται – και οι οποίες µπορεί να αποβούν
καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον και τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της χώρας µας –
ελπίζουµε να παραµείνει ζωντανός και να συνεχίσει να εµπλουτίζεται από τις απόψεις της
επιστηµονικής κοινότητας και από εργασίες όπως η παρούσα, σε µια προσπάθεια προώθησης
ουσιαστικών λύσεων µακροπρόθεσµης αειφόρου ανάπτυξης.
Υπό αυτό το πρίσµα, η βασική και συνολική πρόταση που θα αναφέρουµε αφορά την
ανάγκη αλλαγής του τρόπου µε τον οποίο η πολιτεία αντιµετωπίζει τη χωροταξία και τη
διαχείριση του χώρου εν γένει.
Στο πολιτικό επίπεδο, η αλλαγή αυτή απαιτεί την κατανόηση της ανάγκης διαχείρισης του
χώρου ως εργαλείου αειφόρου ανάπτυξης και όχι ως µέσου εκτόνωσης των παντοειδών
πιέσεων για «αξιοποίηση» και βραχυπρόθεσµη κάρπωση ωφελειών. Στο διαχειριστικό επίπεδο,
επιβάλλει την άµεση ολοκλήρωση µιας σειράς εργαλείων (δασικοί χάρτες, δασολόγιο,
κτηµατολόγιο, γεωργικά µητρώα και πολλά άλλα), η έλλειψη των οποίων καθιστά αδύνατη τη
χάραξη και την εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών διαχείρισης του χώρου.
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