27/3/2003

Ολοκληρωµένος Αναδασµός

Μια ολοκληρωµένη πολιτική γης, περιβάλλοντος και ανάπτυξης στις
ορεινές περιοχές οφείλει να αξιοποιεί τις πολυδιάστατες δυνατότητες του
ολοκληρωµένου αναδασµού.
Ο ολοκληρωµένος αναδασµός (Ρόκος 1981), µπορεί να διευρύνει
ουσιαστικά

και

αποτελεσµατικά

τις

τυπικές

δυνατότητες

του

παραδοσιακού αναδασµού, ο οποίος ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, µε
προοδευτικά φθίνοντα και γηρασµένο πληθυσµό, στερείται έννοιας, στο
βαθµό που η εκούσια ή ακούσια συνένωση και µεγέθυνση των αγροτικών
ιδιοκτησιών για βελτιστοποίηση της παραγωγής, χωρίς το απαραίτητο
ανθρώπινο αγροτικό (και όχι µόνο) δυναµικό, παραµένει γράµµα κενό
περιεχοµένου.
Οι συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες της αδιάσπαστης ενότητας της φυσικής
και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας στις ορεινές περιοχές,
όπως π.χ. ο υπερβολικός και συνεχώς επιτεινόµενος κατακερµατισµός
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και η αναγκαστική διασπορά των
προκυπτουσών εξαιρετικά µικρών, µοναδιαίων ιδιοκτησιών / χρήσεων /
εκµεταλλεύσεων γης (Μ.Ι.Χ.Ε.Γ.), ως συνέπεια, όχι µόνο του έντονου
και ραγδαία εναλλασσόµενου τοπογραφικού αναγλύφου, αλλά και της
ιδιότυπα «σοσιαλιστικής ισοκατανοµής» τους από γενηά σε γενηά µέσω
κληρονοµιών, γονικών παροχών, του επιβιώνοντος ακόµη θεσµού της
προίκας κ.λπ. (και όχι µόνο στους µόνιµους κατοίκους τους αγρότες,
αλλά και στους κατιόντες που ζουν και εργάζονται στις πόλεις και στο
εξωτερικό), επιβάλλουν µια ριζικά διαφορετική αντίληψη για τη φύση, το
αντικείµενο και τη λειτουργία του αναδασµού, ως αξιόπιστου θεµελίου
ολοκληρωµένης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.
Έτσι, ο ολοκληρωµένος αναδασµός στις ορεινές περιοχές αντιλαµβάνεται
ολιστικά και διεπιστηµονικά το συνολικό πρόβληµα στο οποίο θα πρέπει

να δοθεί λύση και το οποίο αφορά, όχι µόνο στην υπό αναδασµό
αγροτική γη αλλά και -το σηµαντικότερο- στις περιβαλλοντικά
ευαίσθητες, κλιµατικά ευάλωτες, γεωλογικά «εύθραυστες», εδαφολογικά
κρίσιµες,

γεωµορφολογικά

ασυνεχείς,

ραγδαία

µεταβαλλόµενες

υψοµετρικά, υπόλοιπες και πιο αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες
εκτάσεις τους.
Εξαιρετικής σηµασίας παράµετροι του προβλήµατος είναι, η ανάγκη
επανάκαµψης και/ή προσέλκυσης νέου αγροτικού (και όχι µόνο)
δυναµικού, όσο και η θεµελιώδης διαπίστωση και πεποίθηση, ότι η
ολοκληρωµένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δεν µπορεί να βασίζεται
µόνο ή κυρίως στον αντικειµενικά σηµαντικό πρωτογενή τοµέα της
αγροτικής παραγωγής (και µάλιστα µε την µονοδιάστατη οικονοµική
προσέγγιση και επιδίωξη εξασφάλισης της οριακής «επιβίωσης» των
λιγοστών κατοίκων στις ορεινές περιοχές) αλλά και στην βέλτιστη
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών διαθεσίµων τους, µε στόχο
την ολοκληρωµένη και αξιοβίωτη ζωή τόσο για τους παληούς όσο και για
τους νέους κατοίκους τους.
Για να σχεδιασθεί, να µελετηθεί, να προγραµµατισθεί και να υλοποιηθεί
ένας ολοκληρωµένος αναδασµός σε µια ορεινή περιοχή προαπαιτούνται
οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις των στοιχείων που συγκροτούν τη
συγκεκριµένη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητά της,
αλλά

και

τις

πολυδιάστατες

σχέσεις,

αλληλεξαρτήσεις

και

αλληλεπιδράσεις τους δια µέσου του χρόνου µε το ευρύτερο περιβάλλον
τους (Ρόκος 1980).
Υποκείµενα του ολοκληρωµένου αναδασµού στο πλαίσιο των αρχών
αρµονικής συνεργασίας του ιδιωτικού, του κοινωνικού και του δηµόσιου
τοµέα µπορούν να είναι:
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-

ενεργοί αγρότες, µόνιµοι κάτοικοι µιας συγκεκριµένης περιοχής οι
οποίοι συνεισφέρουν τη γη, τον εξοπλισµό και την προσωπική τους
εργασία,

-

απόµαχοι αγρότες, µόνιµοι κάτοικοι, οι οποίοι συνεισφέρουν τη γη
και τυχόν τον εξοπλισµό τους,

-

απόδηµοι,

περιστασιακοί

κάτοικοι

του

χωριού,

οι

οποίοι

συνεισφέρουν τη γη τους,
-

νέοι ακτήµονες αγρότες, οι οποίοι συνεισφέρουν την προσωπική
τους εργασία,

-

νέοι ακτήµονες επιστήµονες, τεχνικοί και επαγγελµατίες µε
καταγωγή απ’ την συγκεκριµένη περιοχή, οι οποίοι επιλέγουν µε
βάση τα πορίσµατα των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων της
πραγµατικότητας
εγκατασταθούν

της

συγκεκριµένης

ορεινής

περιοχής

να

σ’αυτή, συνεισφέροντας την επιστηµονική τους

γνώση, τις δεξιότητες και την εργασία τους για τη σύνταξη
αξιόπιστων και συµβατών µε τις αρχές, τις αξίες και τις απαιτήσεις
της ολοκληρωµένης ανάπτυξης (Ρόκος 2001) σε περιβαλλοντικό και
πολιτισµικό

επίπεδο,

επενδυτικών

σχεδίων,

µελετών

και

εφαρµογών,
-

η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα συνεισφέρει, την µε
χωροταξικούς, περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς όρους και
προϋποθέσεις χρήση κοινοτικών εκτάσεων της ορεινής περιοχής,

-

το δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από την Γενική Γραµµατεία της
Περιφέρειας, το οποίο θα επιτρέψει την σύµφωνη µε το υφιστάµενο
θεσµικό πλαίσιο και τις αρχές της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης
ανάπτυξης, χρήση, διαχείριση και αξιοποίηση των δηµοσίων γαιών
της περιοχής.

Η συνεισφορά,
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•

σε γη (ανάλογα µε την έκταση, την ποιότητα, τις εναλλακτικές
δυνατότητες χρήσης της, τη µορφολογία, την παραγωγικότητά της
κ.λπ.),

•

σε εξοπλισµό (ανάλογα µε τον αριθµό, το είδος, την ιπποδύναµη,
την δυναµικότητα, την ποιότητα, την απόδοση των µηχανηµάτων
κ.λπ.),

•

σε προσωπική εργασία (ανάλογα µε τις ανθρωποώρες και λογικές
συµβατικές τιµές µονάδος του αντίστοιχου έργου),

•

σε χρήση κοινοτικών εκτάσεων και δηµοσίων γαιών, καθώς και σε
κεφάλαιο κίνησης,

αποτιµάται µε αντικειµενικά και προσυµφωνηµένα κριτήρια, από τα
υποκείµενα και τους φορείς του ολοκληρωµένου αναδασµού και
συγκροτεί τον καταστατικό χάρτη των ποσοστών συµµετοχής αλλά και
ευθύνης τους στα αποτελέσµατα λειτουργίας του ολοκληρωµένου
αναδασµού.
Για λόγους αποφυγής χρονοβόρων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά
και υπέρβασης, τόσο της κυρίαρχης παθητικής κρατοκεντρικής
αντίληψης για την ανάπτυξη, όσο και του ιδεολογήµατος της
µονοδιάστατης ανταγωνιστικής και γι’ αυτό α-νόητης, ιδιαίτερα για τις
ορεινές περιοχές, «βιώσιµης» ή «αειφόρου» κλαδικής/θεµατικής
ανάπτυξης, η ένωση των ελευθέρως και µε τη βούλησή τους
συµµετεχόντων στον ολοκληρωµένο αναδασµό παραγωγών υπό µορφή
συνεταιρισµού, συνάπτει σχετική προγραµµατική σύµβαση µε τον
οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης και την Γενική Γραµµατεία της
Περιφέρειας στα όρια των οποίων βρίσκεται η συγκεκριµένη ορεινή
περιοχή.
Η προγραµµατική σύµβαση περιλαµβάνει και περιγράφει αναλυτικά και
συγκεκριµένα το αντικείµενο, τους σκοπούς, τις δράσεις, τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών στην κατεύθυνση
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επιδίωξης της ολοκληρωµένης, ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής,
πολιτικής, πολιτισµικής και τεχνικής/τεχνολογικής ανάπτυξης της
συγκεκριµένης ορεινής περιοχής, η οποία θα τελείται µε σεβασµό και σε
διαλεκτική αρµονία µε τον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του
περιβάλλον (Ρόκος 2000) και θα συνεπάγεται τη συγκρότηση των
απαραίτητων όρων και προϋποθέσεων για αξιοβίωτη ζωή και συνεπώς
για το ξαναζωντάνεµά της.
Όσο δύσκολο και αν φαίνεται το συµµετοχικό, «εξ ιδίων», από τα κάτω,
εγχείρηµα του ολοκληρωµένου αναδασµού ως εργαλείου και οχήµατος
για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, θα πρέπει να
κατανοηθεί ότι είναι η µόνη λύση για να µη τις εγκαταλείψουν και οι
λίγοι εναποµείναντες κάτοικοί τους, οι οποίοι αντιλαµβάνονται πολύ
καλύτερα την συγκεκριµένη πραγµατικότητά τους, απ’ όλους όσους στην
Ευρωπαϊκή Ενωση ή στα Υπουργεία των Εθνικών Κυβερνήσεων µε τις
ειδικές,

µερικές

θεµατικές/κλαδικές,

συχνότατα

αντιφατικές

και

απολύτως ασυντόνιστες «αναπτυξιακές» πολιτικές, ενταφιάζουν επί
χάρτου

τη

ζωή

των

ορεινών

περιοχών

σε

σχέδια

αβίωτων

ανταγωνιστικών «βιωσιµοτήτων».
Στο βαθµό που η γεωργία, η δασοπονία, η κτηνοτροφία και τα φυσικά
διαθέσιµα γενικότερα (νερά, µεταλλεύµατα, ορυκτά, δάση, βοσκές κ.λπ.),
καθώς και ο σχετικός µε την παράδοση, τον πολιτισµό, την ποιότητα
ζωής και το φυσικό περιβάλλον τουρισµός µιας ορεινής περιοχής
συγκροτούν βασικές δυνατότητες ολοκληρωµένης ανάπτυξής της, ή
συγκεκριµένη µετρητική και ποιοτική χωρική τους αναφορά σε σχέση µε
τις εξαιρετικά µικρές, έντονου και ραγδαία εναλλασσόµενου αναγλύφου
και διεσπαρµένες µοναδιαίες ιδιοκτησίες/χρήσεις/εκµεταλλεύσεις γης
που ανήκουν σε ιδιώτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε φορείς του
δηµοσίου, αποτελεί την απαραίτητη υποδοµή για τον ολοκληρωµένο
αναδασµό, ο οποίος έτσι συνιστά µια αντικειµενικά ιδιαίτερης βαρύτητας
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ολιστική και θεµελιακής σηµασίας πολιτική γης, περιβάλλοντος και
ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές.
Γιατί οι µεµονωµένες και µονοδιάστατες τοµεακές «ανταγωνιστικές»
(σύµφωνα µε την κυρίαρχη ευρωπαϊκή ιδεολογία) αναπτυξιακές
πολιτικές π.χ. στα πεδία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της
δασοκοµίας, του τουρισµού, της εξόρυξης µεταλλευµάτων κ.λπ.,
οσοδήποτε ως «βιώσιµες», «αειφόρες» ή και «ολοκληρωµένες»
εξαγγέλλονται ή/και επιχειρείται να εφαρµοσθούν στις ορεινές περιοχές,
λόγω της ιδιαιτερότητας των αντικειµενικών δυσχερειών και των
οξύτατων προβληµάτων που συνεπάγονται τα στοιχεία και τα
χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης αδιάσπαστης ενότητας της φυσικής
και της κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας, δεν µπορούν
αντικειµενικά σε καµµία περίπτωση να συγκροτήσουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, για να σταµατήσει η εγκατάλειψή τους από τους ήδη
λίγους κατοίκους τους και πολύ περισσότερο για την επανάκαµψη των
αποδήµων και την προσέλκυση νέων, οι οποίοι θα πείθονταν απ’ αυτές
για ν’ αποτελέσουν ενεργά υποκείµενα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.
Έτσι,

στις

συγκεκριµένες

συνθήκες

της

φυσικής

και

της

κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας των ορεινών περιοχών δεν
µπορεί αντικειµενικά να είναι αξιόπιστο και στερείται στην πράξη αλλά
και στη θεωρία νοήµατος, ένα σχέδιο ή µια στρατηγική π.χ. µόνο
«γεωργικής», ή µόνο «αγροτικής» ανάπτυξης που θα διατυπώνονταν από
το Υπουργείο Γεωργίας µε την µηχανιστική µεταφορά ανταγωνιστικών
ευχολογίων «προώθησης της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας
προϊόντων υψηλής ποιότητος», «αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων
τεχνολογιών», «ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας των αγροτών» κ.λπ.
Συνεπώς, ένας παραδοσιακός αναδασµός στις ορεινές περιοχές, έχοντας
από τη φύση του τον αποκλειστικό χαρακτήρα συµβολής στη βελτίωση
της απόδοσης των µεγεθυµένων, θεωρητικά (µετά απ’ αυτόν), αγροτικών
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εκµεταλλεύσεων, δεν µπορεί στην πράξη να έχει νόηµα, εφ’ όσον θα
περιορίζεται στη µονοδιάστατη «αναπτυξιακή» σχέση του γηρασµένου
φτωχού αγρότη µε τα και πάλι πολλά µικρά και διεσπαρµένα, χαµηλής
παραγωγικότητας αγροτεµάχια, της έτσι κι αλλιώς µικρής αγροτικής του
εκµετάλλευσης, που θα παραµείνουν και µετά τον αναδασµό, λόγω των
αντικειµενικών γεωµορφολογικών, γεωλογικών και εδαφολογικών
περιορισµών.
Αντίθετα, ο ολοκληρωµένος αναδασµός αντιµετωπίζει την ιδιωτική, την
κοινοτική και τη δηµόσια γη των ορεινών περιοχών ως ολότητα όλων
των δυνάµει φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίµων τους, τα οποία
µπορούν ν’ αξιοποιηθούν µόνο µέσα από µια ολιστική πολιτική
ολοκληρωµένης ανάπτυξης, που θα είναι αξιοβίωτη στο βαθµό που θα
ζωντανεύει εκτός από τις φυσικές, και τις ανθρώπινες δυνάµεις και
δυνατότητες όλων όσων αποφασίσουν εθελοντικά και συνεργιστικά να
συµµετάσχουν σ’ ένα τέτοιο ελπιδοφόρο πείραµα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η προγραµµατική σύµβαση ολοκληρωµένου
αναδασµού ως θεµελίου για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της κάθε
ορεινής περιοχής, µε βάση τα στοιχεία των ολοκληρωµένων αποδόσεών
της, θα αναφέρεται αναλυτικά, τόσο στις υποχρεώσεις, όσο και στα
δικαιώµατα, των συµβαλλοµένων φορέων (δηµοσίων, κοινωνικών και
ιδιωτικών) οι οποίοι αναλαµβάνουν τις σχετικές πρωτοβουλίες και σε
καµµία περίπτωση δεν θα θίγει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών,
κοινοτικών και δηµοσίων γαιών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για
συνδυασµένες

γεωργικές,

κτηνοτροφικές,

δασικές,

µεταλλευτικές,

πολιτισµικές, κοινωνικές, τεχνικές/τεχνολογικές, τουριστικές κ.λπ.
πρωτοβουλίες και δράσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης ανάπτυξής
της.
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