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Ο τόμος αυτός, δεύτερος, του Προγράμματος Αμβρακικού, 

αποτελεί το συνθετικό μέρος του Πενταετούς Προγράμματος Ανά

πτυξης που συνέταξε η Ομάδα Εργασίας, η οποία συστήθηκε για 

τον σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 

(απ. 881/362/7-5-1985). 0 2ος τόμος περιλαμβάνει: συνθετική 

παρουσίαση της περιοχής μελέτης, κατευθύνσεις πολιτικής για 

τους βασικούς τομείς της οικονομίας στην περιοχή, και τη 

στρατηγική ανάπτυξης των επιλεγμένων κλάδων αιχμής. 

Οι υπόλοιποι τόμοι της σειράς περιλαμβάνουν τις εξής 

εργασίες: 

1ος τόμος: Η Προγραμματική Σύμβαση: εισαγωγικό κεφάλαιο για 

τη μεθοδολογία του Προγράμματος, το κείμενο της "Προγραμματι

κής", έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της, την ειση

γητική έκθεση του ΚΕΠΕ, που αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρ

φωση του προγράμματος, και τις εισηγήσεις των Υπουργείων πάνω 

σε τεχνικά θέματα, οι οποίες αποτέλεσαν υποστηρικτικό υλικό 

για την κατάρτιση της προγραμματικής σύμβασης. 

3ος τόμος: Πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης - τομεακή ανάλυση. 

Περιλαμβάνει: ανάλυση και αναπτυξιακές προτάσεις για τον πρω

τογενή και δευτερογενή τομέα· διερεύνηση ορισμένων μεμονωμέ

νων αναπτυξιακών θεμάτων, όπως π.χ. οι προοπτικές βιωσιμότη

τας της Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού· προγράμματα δράσης 

πενταετούς προοπτικής για τους κλάδους αιχμής, και συγκεκρι

μένα για αλιευτική και ιχθυοτροφική ανάπτυξη, ήπιες μορφές 
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τουρισμού και προστασία περιβάλλοντος (προστασία υγροβιότοπων 

και διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων). 

4ος τόμος: Ειδικές μελέτες. Περιλαμβάνει: συνοπτική παρου

σίαση του Προγράμματος Αμβρακικού, και μια σειρά εξειδικευμέ

νων μελετών που χρησίμευσαν για την προώθηση συγκεκριμένων 

προβλέψεων της Προγραμματικής Σύμβασης ή αναπτυξιακών πρωτο

βουλιών των τοπικών φορέων, οι οποίες όμως έχουν γενικότερο 

ενδιαφέρον για τη διάδοση της γνώσης πάνω στους συγκεκριμέ

νους τομείς. Ο τόμος ειδικότερα περιέχει: 

Πρόταση διαχείρισης των λιμνοθαλασσών και υγροβιότοπων 

του Βόρειου Αμβρακικού για αλιευτική ανάπτυξη και προ

στασία των βιότοπων. 

Σχέδιο δημιουργίας "φυσικού καταφυγίου" (εθνικού πάρκου) 

στον Β. Αμβρακικό. 

Ιχθυολογική μελέτη για πρότυπη μονάδα εντατικής εκτροφής 

χελιών και μονάδα ιχθυοκλωβών (2 μελέτες). 

Επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς χελιού (συνοπτική πα

ρουσίαση της πλήρους μελέτης). 

Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών 

υδάτων (πρόταση άμεσης εφαρμογής). 

5ος τόμος: Επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς χελιού - Πλήρες 

κείμενο της μελέτης. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΧΑΚΗ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάγκη κατάρτισης ειδικού προγράμματος για την ανά

πτυξη του Αμβρακικού Κόλπου προέκυψε από την εδραιωμένη, τόσο 

στους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και στην κοινή γνώμη, αντί

ληψη, ότι ο "Αμβρακικός" αποτελεί ένα πολύτιμο φυσικό πόρο 

που προσφέρεται για μεγάλης κλίμακας αλιευτική ανάπτυξη προς 

όφελος της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας. (Η αντί

ληψη αυτή εξεπήγασε από μια σειρά τεχνικοοικονομικών μελετών, 

των οποίων η παλαιότερη που έχουμε υπόψη είναι από το 1974). 

Ταυτόχρονα, είχε ωριμάσει και η αντίληψη, ότι η περιο

χή που περιβάλλει τον κόλπο αποτελεί ένα σπάνιο σύστημα υγρο

βιότοπων διεθνούς σημασίας, το οποίο χρειάζεται επειγόντως 

προστασία από τις επιδράσεις της εντεινόμενης οικονομικής 

δραστηριότητας, τόσο για λόγους σεβασμού γενικότερων περιβαλ

λοντικών αξιών, όσο και για τη διατήρηση του πόρου που προ

σφερόταν για αλιευτική αξιοποίηση. 

Οι δύο αυτές επιδιώξεις, η αλιευτική ανάπτυξη και η 

προστασία των υγροβιότοπων, αποτέλεσαν τη γενεσιουργό αιτία 

του προγράμματος Αμβρακικού, καθώς και τον ενοποιητικό παρά

γοντα της "περιοχής Αμβρακικού". Διότι είναι γνωστό ότι απο

τελεσματική προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να επιτευ

χθεί, αν δεν συνεργάζονται όλοι όσοι περιβάλλουν ένα χώρο, 

και αν δεν συγκλίνουν προς τον σκοπό αυτό οι δραστηριότητες 

όλων των περιοχών που τον επηρεάζουν. Με περιβαλλοντικά κρι

τήρια, άλλωστε, είχε γίνει και η οριοθέτηση της περιοχής, από 
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την πρώτη μελέτη που είχε ως αντικείμενο την περιβαλλοντική 

θεώρηση των προτεινόμενων αναπτυξιακών σχεδίων (μελέτη Ecoset 

1982). Αλλά και ο στόχος της αλιευτικής ανάπτυξης αποτελεί 

ενοποιητικό παράγοντα, στον βαθμό που προϋποθέτει την προστα

σία του πόρου από τη ρύπανση και την οικολογική υποβάθμιση, 

και στον βαθμό που η προσπάθεια για μεταφορά και διάδοση της 

καινούργιας τεχνολογίας της υδατοκαλλιέργειας, θα ήταν αποτε

λεσματικότερο να γίνει συνδυασμένα για όλη την περιοχή, παρά 

για κάθε τμήμα ξεχωριστά. 

Η συνειδητοποίηση ότι η αλιευτική-ιχθυοτροφική ανάπτυ

ξη θα απαιτούσε μια σχετικά μακρόχρονη διαδικασία μεταφοράς 

τεχνολογίας, και οπωσδήποτε θα ήταν, για μεγάλο χρονικό διά

στημα, περιορισμένης οικονομικής και κοινωνικής εμβέλειας, 

οδήγησε στη διεύρυνση του προγράμματος με τη διερεύνηση και 

άλλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων που θα στηρίζονταν στις ιδιαι

τερότητες της περιοχής. 

Η πλέον προφανής νέα δραστηριότητα που θα αξιοποιούσε 

ιδιάζοντες πόρους της περιοχής, χωρίς να απαιτεί μακροχρόνια 

και δύσκολη προεργασία μεταφοράς τεχνογνωσίας, ήταν ο τουρι

σμός με κατεύθυνση οικολογική και επιστημονική (υγροβιότοποι, 

ορνιθοπανίδα). Το είδος αυτό τουρισμού που από τη φύση του 

είναι περιορισμένης έκτασης, διευρύνθηκε φυσιολογικά με την 

επιδίωξη της γενικής αλλά ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Γενι

κής, με την έννοια ότι θα αξιοποιεί όλους τους τουριστικούς 

πόρους της ευρύτερης περιοχής, και ήπιας, με την έννοια ότι 

θα ενταχθεί ομαλά στις υπάρχουσες δραστηριότητες και δεν θα 

τις απορροφήσει, ούτε θα δημιουργήσει προβλήματα αλλοίωσης 

του ευαίσθητου περιβάλλοντος. 

Η διαπίστωση, εξάλλου, ότι η δυνατότητα προστασίας των 
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υγροβιότοπων και η αλιευτική ανάπτυξη των ιχθυοτροφείων δεν 

είναι άσχετη με το είδος και την ένταση της υπόλοιπης οικονο

μικής δραστηριότητας της γύρω περιοχής, οδήγησε στην ανάγκη 

να εξεταστούν στα πλαίσια του προγράμματος Αμβρακικού και οι 

λοιποί κλάδοι, κυρίως από την άποψη των περιορισμών που ενδε

χομένως θα ήταν αναγκαίο να τους επιβληθούν, ώστε να διαφυλα

χθεί ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος και της αλιευ

τικής ανάπτυξης. 

Ταυτόχρονα, η κοινή πεποίθηση ότι η ανάπτυξη ενός κλά

δου μεμονωμένα δεν μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, αν 

δεν υπάρχει ήδη κατάλληλο αναπτυξιακό περιβάλλον και γενικό

τερη υποδομή, οδήγησε στην παραπέρα διεύρυνση του προγράμμα

τος με την εξέταση αυτού του γενικότερου περιβάλλοντος, τόσο 

από την άποψη των αναπτυξιακών προοπτικών των άλλων τομέων 

όσο και από την άποψη της υπάρχουσας ή αναγκαίας υποδομής. 

Η εξέταση αυτή δεν έγινε από την παρούσα ομάδα εργασί

ας στα πλαίσια αυτού του "Προγράμματος". Έχει γίνει στη δι

άρκεια των τελευταίων ετών από πλήθος ειδικές και γενικές με

λέτες (και μάλιστα από τη χρονολογικά πιο πρόσφατη Αμβρακικός 

Κόλπος, ανάπτυξη πόρων και προστασία του περιβάλλοντος που 

εκπονήθηκε με ανάθεση του ΥΧΟΠ), στα πλαίσια του εθνικού πε

νταετούς προγράμματος, και στο ΚΕΠΕ με τη μορφή εισήγησης 

προς το ΕΣΕΠ με τον τίτλο "Σχέδιο Προγράμματος Αμβρακικού 

'Αμεσης Εφαρμογής", Νοέμβριος 19841. 

Τα κύρια συμπεράσματα αυτής της προγραμματικής εργασί-

1. Περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αμβρακικού, Τόμος 1: Η 

Προγραμματική Σύμβαση. 

15 



ας ενσωματώθηκαν στην Προγραμματική Σύμβαση για την Προστασία 

και Ανάπτυξη της περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου, η οποία ορί

ζει τις κύριες αναπτυξιακές κατευθύνσεις της περιοχής, τα με

γάλα έργα υποδομής (συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά, εμπορίας 

αγροτικών προϊόντων, βιομηχανικής και τουριστικής υποδομής) 

καθώς και την αναγκαία υποδομή σε εξειδικευμένες μελέτες και 

αποδεικτικές μονάδες, για την προώθηση των κλάδων αιχμής, που 

είναι οι υδατοκαλλιέργειες, η ήπια τουριστική ανάπτυξη και η 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Προγραμματική Σύμβαση προβλέπει ακόμη τα όργανα που 

θα συνεχίσουν και θα εξειδικεύσουν την προγραμματική διαδικα

σία (Υπηρεσίες, KETTE, Κοινή Επιτροπή, ΕΤΑΝΑΜ, Αναπτυξιακοί 

Σύνδεσμοι) καθώς και τα κύρια προγραμματικά εργαλεία (πεντα

ετές πρόγραμμα ανάπτυξης από το KETTEι, ειδικές προγραμματικές 

συμβάσεις, ειδικά προγράμματα). 

Στα πλαίσια αυτά η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο 

την εξειδίκευση της Προγραμματικής Σύμβασης στους πιο πάνω 

κλάδους αιχμής, την κατάστρωση ενός προγράμματος δράσης 

5ετούς προοπτικής για τους κλάδους αυτούς, και την εκπόνηση 

μιας σειράς εξειδικευμένων μελετών που θα βοηθήσουν την ταχύ

τερη δυνατή υλοποίηση των προβλέψεων της Προγραμματικής, και 

την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας στους επιλεγμέ

νους κλάδους. 

Επιπλέον θα προσπαθήσει να δώσει συνοπτικά τη γενική 

εικόνα της περιοχής, τις αναπτυξιακές προοπτικές των λοιπών 

1. Είναι η παρούσα εργασία που αποτελεί τη Β' φάση 
του Προγράμματος Αμβρακικού. 
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τομέων της οικονομίας και κάποιες γενικές αναπτυξιακές κατευ

θύνσεις. 

Το μέρος αυτό θα είναι αναγκαστικά γενικό και θα στη

ρίζεται στο υπάρχον μελετητικό και προγραμματικό υλικό, διότι 

δεν είναι δυνατόν στα δεδομένα χρονικά πλαίσια να προχωρήσει 

η ομάδα εργασίας σε πρωτότυπη μελέτη σε βάθος όλων των τομέων 

και κλάδων μιας τόσο εκτεταμένης περιοχής. Πολύ περισσότερο 

που η περιοχή δεν έχει ομοιογένεια, δεν φαίνεται ότι μπορεί 

να αποτελέσει μία προγραμματική περιφέρεια ως προς τους λοι

πούς κλάδους (δεν υπάρχει ούτε ομοιογένεια πόρων ούτε εξυπη

ρέτηση κοινών αγορών) και η οριοθέτηση της από τα υπόλοιπα 

τμήματα των τριών νομών έχει γίνει με περιβαλλοντικά και όχι 

με αναπτυξιακά κριτήρια. 

Εντούτοις η ομάδα εργασίας αξιοποιώντας τη γνώση την 

οποία έχει αποκτήσει, και συνεχώς διευρύνει με την καθημερινή 

επαφή με τον χώρο, ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να κάνει χρή

σιμες επισημάνσεις ως προς τις ευρύτερες δυνατότητες της πε

ριοχής. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η εργασία αυτή προϋποθέτει τη 

γνώση και την αξιοποίηση, ως προς τις συγκεκριμένες προτάσεις 

και υποδείξεις, όλων των προηγούμενων μελετών και προγραμμα

τικών εργασιών, οι οποίες συνιστάται να είναι διαθέσιμες σε 

όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αναπτυξιακή προσπάθεια 

της περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1. Σύντομο ιστορικό του "Προγράμματος Αμβρακικού" 

Το αναπτυξιακό πρόβλημα του Αμβρακικού συνίστατο αρχι

κά στην προσπάθεια για "εξυγίανση" και απόδοση στη γεωργική 

καλλιέργεια των μεγάλων εκτάσεων της βόρειας πλευράς του κόλ

που, που αποτελούσαν τα λεγόμενα "παθογενή" εδάφη της Άρτας 

καθώς και τη βαλτώδη περιοχή των εκβολών του Λούρου. 

Εδώ και πολλά χρόνια γίνονταν μελέτες από το Υπουργείο 

Δημοσίων Έργων, καθώς και πειραματικές εφαρμογές από το 

Υπουργείο Γεωργίας, για την εξεύρεση κατάλληλου τρόπου "αξιο

ποίησης" αυτών των εκτάσεων. Μεταξύ των λύσεων που προτάθηκαν 

ήταν και η αποξήρανση των λιμνοθαλασσών της Άρτας (μελέτη 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων 1951-1952), η αποστράγγιση του 

βάλτου Λούρου (ΥΔΕ 1980) και η μετάπλαση των παθογενών εδαφών 

της Άρτας (δοκιμαστικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Εγγείων Βελ

τιώσεων στην περιοχή Παχυκαλάμου). 

Επειδή όμως παρατηρήθηκε συν τω χρόνω ότι παρόμοιες 

προσπάθειες σε άλλα μέρη της Ελλάδας (π.χ. Μεσολόγγι, έλη 

Χαλκιδικής, Αγουλινίτσα, Έβρος) έδωσαν φτωχά αποτελέσματα 

από άποψη δυνατοτήτων γεωργικής εκμετάλλευσης, παρά το μεγάλο 

κόστος τους, η προσοχή στράφηκε σιγά-σιγά προς την κατεύθυνση 

της αλιευτικής και ιχθυοκομικής αξιοποίησης της περιοχής αυ-
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τής, και του Αμβρακικού γενικότερα. Σε αυτό συνετέλεσε και η 

γνώση που αποκτήθηκε εν τω μεταξύ, σχετικά με τις δυνατότητες 

εντατικής ή ημιεντατικής ιχθυοκομίας σε εδάφη ακατάλληλα για 

γεωργική εκμετάλλευση, στις αβαθείς θαλάσσιες περιοχές και σε 

ιχθυοκλωβούς σε βαθύτερα σημεία του κόλπου. 

Αυτή όμως η στροφή του αναπτυξιακού προσανατολισμού 
ι 

οδήγησε με τη σειρά της σε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μεσο-

χρονίως, η οποία παραγνώριζε τόσο τα "τεχνικά" προβλήματα 

ισορροπίας των οικοσυστημάτων και τεχνητής εκτροφής θαλάσσιων 

οργανισμών σε μεγάλη κλίμακα, όσο και τα οργανωτικά προβλήμα

τα αφομοίωσης και διάδοσης της τεχνολογίας. Επιπλέον, είχαν 

ανεπαρκώς αναλυθεί τα προβλήματα ομαλής τοποθέτησης στην αγο

ρά μεγάλης πρόσθετης ποσότητας, περιορισμένου αριθμού αλιευ

μάτων, σε βραχύ χρονικό διάστημα. 

Επίσης, οι προτάσεις για υπερεντατική και καθολική εκ

μετάλλευση της περιοχής, τόσο γεωργική όσο και ιχθυοκομική, 

αγνοούσαν τις συνέπειες της αμετάκλητης καταστροφής των βιο

τόπων και των φυσικών σχηματισμών, των οποίων η σημασία, σε 

διεθνές επίπεδο, έχει επισημανθεί από σειρά άλλων μελετών, 

(που έγιναν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών προστασίας του 

περιβάλλοντος) και οι οποίοι προστατεύονται από διεθνείς συμ

βάσεις που έχει προσυπογράψει η Ελλάδα. 

Έτσι, κάθε πρόταση για "συνολική αξιοποίηση" της περι

οχής οδηγούσε στην ανάγκη άλλων μελετών για τη διερεύνηση 

επιμέρους στοιχείων, ή άλλης μελέτης για την αξιολόγηση της 

προηγούμενης, δεδομένου ότι οποιαδήποτε πρόταση δυναμικής συ

νολικής αξιοποίησης συνεπαγόταν μεγάλες επεμβάσεις στο περι

βάλλον, με καταλυτικές συνέπειες για την οικολογική ισορρο

πία, και με αβέβαια οικονομικά αποτελέσματα. 
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Το αποτέλεσμα αυτής της ατέρμονης διαδικασίας ήταν να 

έχει ανασταλεί κάθε αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή, 

εν αναμονή του προγράμματος συνολικής αξιοποίησης, ενώ παράλ

ληλα είχαν δημιουργηθεί απροσδιόριστες προσδοκίες στους κα

τοίκους ως προς τις αναπτυξιακές δυνατότητες, αλλά και αδημο

νία για εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

Στο σημείο αυτό, μετά από παρέμβαση των Νομαρχών των 

τριών νομών της περιοχής, το καλοκαίρι του 1984, και μετά από 

εντολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, το ΚΕΠΕ ανέλαβε να 

επεξεργαστεί εισήγηση προς το Επιτελικό Συμβούλιο Εποπτείας 

Πενταετούς (ΕΣΕΠ) σχετικά με ένα πρόγραμμα Αμβρακικού άμεσης 

εφαρμογής. 

Η εισήγηση αυτή, αφού έλαβε υπόψη τις αναπτυξιακές 

προτάσεις που είχαν γίνει ως τότε, τα προγράμματα των κυριό

τερων φορέων στην περιοχή και τις προτάσεις των Νομαρχιών, 

κατέληγε στη σύσταση της χάραξης μιας μακροπρόθεσμης αναπτυ

ξιακής πολιτικής, η οποία θα στηριζόταν στη σταδιακή και απο

κεντρωμένη ανάπτυξη, με ενθάρρυνση κάθε αναπτυξιακής πρωτο

βουλίας που δεν θα επέφερε μεγάλες και απότομες αλλοιώσεις 

στο περιβάλλον και θα ήταν τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη 

σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε στιγμής. Η εισήγηση αυτή απο

τελούσε ουσιαστικά υιοθέτηση της πολιτικής στην οποία είχε 

καταλήξει η Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας ως προς 

την αλιευτική ανάπτυξη, και η οποία είχε εκφραστεί και στο 

Πενταετές ως "σταδιακή ανάπτυξη κατά περιοχές", με δημιουργία 

ιχθυογεννητικού σταθμού ευρύαλων ψαριών στην Πρέβεζα, προώθη

ση πειραματικών και αποδεικτικών μονάδων για τα διάφορα είδη 

υδατοκαλλιέργειας, και διάδοση της σχετικής τεχνολογίας. 

Ταυτόχρονα, η εισήγηση συνιστούσε και την άμεση προώ-
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θηση ενός συνόλου έργων και μέτρων, τα οποία περιλαμβάνονταν 

στο Πενταετές πρόγραμμα των σχετικών φορέων (είτε ως συνεχι

ζόμενα είτε υπό άμεση προώθηση), και τα οποία έκρινε ότι δη

μιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες για επιτάχυνση της γενι

κής αναπτυξιακής πορείας και για προώθηση του στόχου της προ

στασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή. 

Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή στις γενικές της γραμ

μές, και μαζί με τις εισηγήσεις των λοιπών κεντρικών και νο

μαρχιακών φορέων που συνυποβλήθηκαν στο ΕΣΕΠ (και κυρίως τις 

τεχνικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Αλιείας, του ΥΧΟΠ και του 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων) αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη 

της "Προγραμματικής Σύμβασης για την Ανάπτυξη και Προστασία 

του Περιβάλλοντος της Περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου". Η σύμ

βαση αυτή θέτει τις βάσεις, (δηλαδή τις αναπτυξιακές κατευ

θύνσεις, τα μεγάλα έργα υποδομής και τα όργανα προώθησης και 

συντονισμού) για μια συνεχή αναπτυξιακή διαδικασία με επιτα-

χυνόμενο ρυθμό. 

Πρέπει να παρατηρηθεί, βέβαια, ότι η Προγραμματική 

Σύμβαση, σαν σύμβαση που δεσμεύει τους συμβαλλομένους για την 

πραγματοποίηση ορισμένων υποχρεώσεων, αναγκαστικά έχει απο

σπασματικό χαρακτήρα, δηλαδή περιλαμβάνει εκείνα τα έργα και 

μέτρα για τα οποία οι φορείς ήταν έτοιμοι να δεσμευτούν τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κάτω από τις συγκεκριμένες συν

θήκες. Παραπέρα, σαν σύμβαση πάλι, περιλαμβάνει τις αποφάσεις 

μόνο, και όχι το σκεπτικό τους, δηλαδή δεν αναπτύσσει την 

προγραμματική λογική που δικαιολογεί τη συγκεκριμένη επιλογή 

των έργων. Ακόμη, σαν σύμβαση που ξεκίνησε με κυβερνητική 

πρωτοβουλία, περιορίστηκε σε δεσμεύσεις που αφορούσαν τους 

κεντρικούς φορείς και όχι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ούτε καν 
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τα Νομαρχιακά Συμβούλια, και από αυτή την άποψη δεν δίνει 

ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυξιακής πολιτικής. 

Για τον λόγο αυτό μέσα στις προβλέψεις της ήταν και η 

σύνταξη του παρόντος "Προγράμματος", που έχει ακριβώς ως στό

χο, στο γενικό μέρος του ("Τελική Έκθεση"), να δώσει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυξιακής λογικής που διέπει το 

Πρόγραμμα και την επιλογή των έργων της Προγραμματικής, και 

να εξειδικεύσει παραπέρα τις κατευθύνσεις πολιτικής για τους 

κλάδους αιχμής, ώστε να μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο ανα

φοράς (κατευθυντήρια οδηγία) για όλους τους φορείς που συνερ

γάζονται για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας. 

1.2. Οριοθέτηση της περιοχής 

Η οριοθέτηση μιας προγραμματικής περιοχής μπορεί και 

πρέπει να είναι διαφορετική ανάλογα με τις εξεταζόμενες λει

τουργίες και δραστηριότητες (λειτουργική οριοθέτηση). 

Η οριοθέτηση της Προγραμματικής Σύμβασης ακολουθεί τη 

σχετική πρόταση του ΥΧΟΠ, η οποία στηρίζεται στην πρόταση της 

μελέτης της Ecoset (1982). 

Η μελέτη της ομάδας Παπαγιάννηΐ αρχικά προτείνει η πε

ριοχή μελέτης να περιλαμβάνει το σύνολο των δύο νομών, Άρτας 

και Πρέβεζας, και τις περιοχές Βάλτου και Ξηρομέρου του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας. Τελικά καταλήγει να περιορίσει την περιοχή 

μελέτης στα όρια των κοινοτήτων των 8 οικιστικών ενοτήτων, 

1. Αμβρακικός Κόλπος, ανάπτυξη πόρων και προστασία πε
ριβάλλοντος, μελέτη-πρόγραμμα με ανάθεση του ΥΧΟΠ, Αθήνα 
1985. 
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τις οποίες προτείνει σχετική μελέτη του ΥΧΟΠ για την πολεοδο

μική οργάνωση της χώρας. 

Η ευρεία οριοθέτηση διευκολύνει τον γενικό προγραμμα

τισμό (δηλαδή διαγραφή κατευθύνσεων πολιτικής), διότι ταυτί

ζεται με τα διοικητικά όρια των 2 τουλάχιστον νομών και έτσι 

παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων και των προ

γραμμάτων που γίνονται σε επίπεδο νομού. 

Η στενή οριοθέτηση, αντιθέτως, διευκολύνει την εξειδί

κευση του προγράμματος σε ορισμένες δραστηριότητες αιχμής, 

και επομένως στον πιο λεπτομερή προγραμματισμό τους. 

Στην πράξη ήδη εφαρμόζεται η οριοθέτηση της Προγραμμα

τικής Σύμβασης ως προς τα τυπικά στοιχεία (π.χ. εκπροσώπηση 

στα όργανα), αλλά ως προς τα ουσιαστικά, όσο προχωρεί η προ

γραμματική και αναπτυξιακή διαδικασία, η συμβατική οριοθέτηση 

δεν πρόκειται να έχει μεγάλη σημασία: δηλαδή, γενικές ρυθμί

σεις που θα ευνοούν την ανάπτυξη της περιοχής δεν πρόκειται 

να αφήνουν απέξω κοινότητες που είναι εκτός οριοθέτησης αλλά 

το αντικείμενο τις αφορά· επίσης η Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρα

κικού, όταν συσταθεί*, δεν πρόκειται να αφήσει έξω από την 

υποστηρικτική της λειτουργία, πρωτοβουλίες που θα προέρχονται 

από περιοχές εκτός οριοθέτησης. 

Με βάση τις πιο πάνω σκέψεις, και για λόγους εξειδί

κευσης του προγράμματος, διατηρείται στην εργασία αυτή η ορι

οθέτηση της Προγραμματικής2, εντούτοις πολλά από τα αριθμητι

κά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να δώσουν την εικόνα της 

1. Η εταιρεία ήδη έχει συσταθεί με την επωνυμία ΕΤΑΝΑΜ 
και έδρα την Πρέβεζα. 

2. 0 σχετικός χάρτης περιλαμβάνεται στον Ιο τόμο ως 
προσάρτημα της Προγραμματικής. 
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περιοχής αναφέρονται στους τρεις νομούς και όχι στο άθροισμα 

των κοινοτήτων της περιοχής Αμβρακικού, διότι αυτά είναι συ

νήθως διαθέσιμα. 

1.3. Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

0 συνολικός πληθυσμός της "περιοχής Αμβρακικού" εκτι

μάται σε 100 χιλιάδες περίπου, σε σύνολο πληθυσμού των 3 νο

μών 365 χιλιάδων. Η "περιοχή" περιλαμβάνει το 60% του πληθυ

σμού του Ν. Άρτας, το 52% της Πρέβεζας και το 10% της Αιτω

λοακαρνανίας. 

0 πληθυσμός αυτός σημείωσε κάποια μικρή αύξηση στη 

ΙΟετία 1971-1981 (1,6%) έναντι μειώσεως του συνολικού πληθυ

σμού των 3 νομών. (Την προηγούμενη ΙΟετία ο πληθυσμός είχε 

μειωθεί, αν και σε μικρότερο βαθμό από το σύνολο των 3 νο

μών) . 

Η διαφοροποίηση αυτή αντικατοπτρίζει την εσωτερική με

τακίνηση που έγινε μέσα στους νομούς, προς τις πρωτεύουσες, 

κατά μήκος του άξονα Άρτας-Πρέβεζας, και στις πεδινές κοινό

τητες του νομού Άρτας. Αυτή η μετακίνηση προς τις πρωτεύου

σες των νομών εξηγεί και τη σημαντική αύξηση του βαθμού αστι

κοποίησης των τριών νομών, από 18 έως 21% το 1961, σε 25 έως 

26% το 1981, ενώ τα ημιαστικά κέντρα της περιοχής, Φιλιππιά-

δα, Βόνιτσα, Αμφιλοχία, φθίνουν πληθυσμιακά. 

Η πυραμίδα ηλικιών των τριών νομών προσομοιάζει με 

εκείνη της χώρας, με υψηλότερο κάπως ποσοστό νεαρών ηλικιών 

αλλά με ταχύτερο ρυθμό ωρίμανσης και γήρανσης. 

Στην περιοχή μελέτης ο βαθμός αστικοποίησης είναι με

γαλύτερος (42%), αν ληφθεί υπόψη ότι περιλαμβάνονται τα 2 
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αστικά κέντρα (Άρτα με 18,3 χιλ. κατοίκους και Πρέβεζα με 

12,6 χιλ. κατοίκους), τέσσερις ακόμη δήμοι με 15 χιλ. κατοί

κους συνολικά (Φιλιππιάδα, "Βόνιτσα, Αμφιλοχία, Κατούνα) και 

15 κεφαλοχώρια (σημαντικά αγροτικά κέντρα με πληθυσμό 1000-

1999 κατοίκων). 0 υπόλοιπος πληθυσμός είναι κατανεμημένος σε 

145 οικισμούς που είναι οργανωμένοι σε 74 κοινότητες. 

Οι οικισμοί της περιοχής σύμφωνα με τη μελέτη του 

ΥΧΟΠ, Προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση των νομών, αποτε

λούν τουλάχιστον 8 οικιστικές ενότητες που μπορούν να αποτε

λέσουν τη βάση για δημιουργία ανοικτών πόλεων ή αναπτυξιακών 

συνδέσμων. 

Οι πόλεις της Άρτας και της Πρέβεζας αποτελούν τα βα

σικά κέντρα διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών εξυπηρε

τήσεων της βόρειας πλευράς, ενώ η νότια εξυπηρετείται από τα 

επαρχιακά κέντρα Αμφιλοχίας και Βόνιτσας αλλά και από τα με

γαλύτερα κέντρα του νομού, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Σε περιφε

ρειακό επίπεδο η περιοχή συνδέεται με τα Γιάννενα και την Πά

τρα. 

Από πλευράς πληθυσμιακής εξέλιξης, ως δυναμικότεροι 

οικισμοί εμφανίζονται η πόλη της Πρέβεζας, η κοινότητα Λού

ρου, η Άρτα με τα 4 δορυφορικά της αγροτικά κέντρα (Γραμμε-

νίτσα, Κωστακιοί, Χαλκιάδες, Καλάμια) και οι οικισμοί της 

ανατολικής πλευράς του κόλπου (Μενίδι, Κρίκελλο). 

1.4. Διάρθρωση παραγωγής και απασχόλησης 

Η διάρθρωση της παραγωγής, και αντίστοιχα του εισοδή

ματος και της απασχόλησης της περιοχής, δεν μπορεί να υπολο

γισθεί με ακρίβεια, παρά μόνο σε σχέση με τους αντίστοιχους 
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νομούς. 

Η ποσοστιαία σύνθεση του προϊόντος (ΑΕΠ) και της απα

σχόλησης των 3 νομών είναι όπως στον πιο κάτω Πίνακα 1.1 

(στοιχεία 1979). 

Σε σχέση με τη σύνθεση αυτή μπορούμε να υποθέσουμε με 

βεβαιότητα ότι τα ποσοστά του δευτερογενούς και τριτογενούς 

τομέα στην περιοχή μελέτης είναι υψηλότερα για τους 2 βόρει

ους νομούς, και σημαντικά χαμηλότερα για τον νότιο νομό, διό

τι τα αστικά και βιομηχανικά κέντρα του νομού αυτού πέφτουν 

εκτός περιοχής μελέτης. 

1.5. Ροές οικονομικής δραστηριότητας - Διαμόρφωση 

ενοτήτων χώρου 

Από την πιο πάνω συνοπτική παρουσίαση, σε συνδυασμό με 

τους χάρτες Χ3.7, Χ4.1, Χ3.1 και Χ3.2 της μελέτης Παπαγιάννη, 

οι οποίοι παρουσιάζουν αντίστοιχα το διαβαθμισμένο δίκτυο των 

οικισμών, τις προτεινόμενες από τη μελέτη του ΥΧΟΠ οικιστικές 

ενότητες, τις χρήσεις γης, και τις σημαντικές πηγές ρύπανσης, 

μπορεί να συναχθεί ότι οι βασικές ροές οικονομικής και κοινω

νικής δραστηριότητας, μέχρι τώρα, είναι προς τα δύο αστικά 

κέντρα της περιοχής, Άρτα και Πρέβεζα, κατά μήκος των αξόνων 

Αμφιλοχίας-'Αρτας και Άρτας-Πρέβεζας, και προς τα περιφερει

ακά κέντρα Ιωαννίνων και Αγρινίου. Η νότια πλευρά αντιθέτως 

είναι αραιοκατοικημένη, με ημιαστικά κέντρα που παρουσιάζουν 

στασιμότητα και με εκτατική γεωργική δραστηριότητα, όπως φαί

νεται από τους χάρτες χρήσεων γης και σημειακών πηγών ρύπαν

σης. Η έλλειψη σημαντικών αστικών κέντρων και συγκεντρώσεων 

οικισμών είναι ένδειξη ότι η δραστηριότητα των οικισμών εξυ-
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πηρετεί αυτές τις ίδιες, ή κατευθύνεται προς άλλα κέντρα 

εκτός της περιφέρειας, χωρίς να διέρχεται από κομβικά σημεία 

μέσα στην περιοχή που θα αποτελούσαν πυρήνες σημαντικής αστι

κής ανάπτυξης. Οι δύο τέτοιοι πυρήνες της περιοχής, η Βόνιτσα 

και η Αμφιλοχία, παρουσιάζουν στασιμότητα, πράγμα που δείχνει 

ότι δεν αποτελούν επίκεντρα δυναμικής οικονομικής δραστηριό

τητας ευρύτερης περιοχής. 

Η έλλειψη δυναμικής οικονομικής δραστηριότητας της νό

τιας περιοχής μπορεί να εξηγηθεί, καταρχήν, από την έλλειψη 

παραδοσιακών φυσικών πόρων σε σχέση με τη βόρεια πλευρά (πε

ριορισμένη έκταση γεωργικής γης, ελάχιστες αρδευόμενες εκτά

σεις, ημιορεινή και ορεινή διαμόρφωση εδάφους) και τη σχετική 

απομόνωση που συνεπάγεται μια τέτοια διαμόρφωση. 

Πράγματι, περιοχές που δεν παρουσιάζουν δυναμισμό 

έχουν χαμηλή προτεραιότητα για τη δημιουργία σ' αυτές έργων 

υποδομής υπερτοπικού χαρακτήρα. Έτσι μέχρι σχετικά πρόσφατα 

ο μοναδικός οδικός άξονας της περιοχής, ο δρόμος Αμφιλοχίας-

Λευκάδας, βρισκόταν σε παραμελημένη κατάσταση, ο δε άξονας 

Αστακός-Βόνιτσα δεν υπήρχε. Επίσης δεν υπήρχε ο άξονας Ηγου-

μενίτσα-Πρέβεζα. Η μη ύπαρξη αυτών των αξόνων άφηνε ολόκληρη 

τη νότια και δυτική πλευρά του Αμβρακικού (και της Ελλάδας) 

έξω από τις υπερτοΠικές ροές οικονομικής δραστηριότητας (δια

μετακόμιση, υπηρεσίες, τουρισμός), οι οποίες αυτές καθ* εαυ

τές μπορούν να αποτελέσουν πηγές ανάπτυξης. Έτσι η οικονομι

κή δραστηριότητα της περιοχής Αμβρακικού συγκεντρώθηκε στο 

βόρειο τμήμα, όπου υπήρχαν παραδοσιακοί πόροι (πεδινές και 

εύφορες εκτάσεις, μεγάλα πλούσια φυσικά ιχθυοτροφεία), ενώ η 

νότια περιοχή παρέμεινε στην κατάσταση της ημιορεινής αγροτι

κής περιοχής, χωρίς καμιά ιδιαίτερη σχέση με τον Αμβρακικό, 
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παρά μόνον την αλιευτική ή εμπορική δραστηριότητα των δυο πα

ράκτιων κέντρων, Βόνιτσας και Αμφιλοχίας. 

1.6. Προγραμματικές περιφέρειες 

Από τα πιο πάνω γίνεται προφανές ότι οι δυο πλευρές 

του Αμβρακικού, βόρεια και νότια, δεν αποτελούν μέχρι τώρα 

οικονομική και κοινωνική ενότητα. Οι δυο περιοχές εξελίχθηκαν 

ανεξάρτητα, με επίκεντρο η μεν βόρεια την πεδιάδα Άρτας-Πρέ-

βεζας και κατεύθυνση προς Γιάννενα-Αθήνα (εξυπηρέτηση υπερτο-

πικών αγορών), η δε νότια με επίκεντρο την Αμφιλοχία, που εί

ναι επάνω στον υπερτοπικό άξονα, και κατεύθυνση προς το Αγρί

νιο (κέντρο διακίνησης καπνού, δημητριακών, κρέατος κτλ.). 

Η δημιουργία των τριών οδικών αξόνων που μνημονεύτηκαν 

πιο πάνω, δηλαδή η διαπλάτυνση και βελτίωση του δρόμου Αμφι-

λοχία-Βόνιτσα-Λευκάδα, η κατασκευή του δρόμου Αστακός-Βόνιτσα 

-Άκτιο και η κατασκευή του οδικού άξονα Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα 

(σε συνδυασμό με την πύκνωση των δρομολογίων του φέρρυ Άκτι-

ου-Πρέβεζας και τη συνέχιση τους για όλη τη νύχτα), έθεσε τα 

θεμέλια για την άρση της απομόνωσης της νότιας KOL δυτικής 

πλευράς του Αμβρακικού, και γενικότερα της Δυτικής Στερεάς 

και Ηπείρου. 

Ταυτόχρονα, η συνειδητοποίηση ότι ο Αμβρακικός Κόλπος 

καθ* εαυτόν αποτελεί έναν πλουτοπαραγωγικό πόρο με σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης προς όφελος όλων των περιοχών που τον 

περιβάλλουν, συνετέλεσε στη δημιουργία της έννοιας της "προ

γραμματικής περιοχής Αμβρακικού". Η περιοχή Αμβρακικού έχει 

νόημα ως προγραμματική περιφέρεια κυρίως σε σχέση με τις δρα

στηριότητες που αφορούν τον κόλπο. Οι δραστηριότητες αυτές 

29 



είναι αφενός αναπτυξιακές, και αφετέρου δραστηριότητες, ή πο

λιτικές, προστασίας του υδάτινου πόρου και των υδροβιότοπων 

που τον χαρακτηρίζουν και αποτελούν τη μοναδικότητα του. Και 

πάλι, επειδή η περιοχή είναι πολύ εκτεταμένη και ανομοιογε

νής, ακόμη και ως προς τα στοιχεία του κόλπου και των ακτών 

του, θα μπορούσε να αποτελέσει και περισσότερες της μιας προ

γραμματικές περιφέρειες, ενταγμένες στα όρια των τριών νομών. 

Εντούτοις η επιλογή της προγραμματικής ενοποίησης, που 

έγινε στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης, έχει ορισμένα 

πλεονεκτήματα και μάλιστα τα εξής: 

1. Εντάσσει μέσα στην προγραμματική διαδικασία των πιο δυ

ναμικών περιοχών (που είναι στη βόρεια πλευρά) και τις 

μέχρι τώρα λιγότερο δυναμικές (της νότιας), με ελπιζόμε-

να ευεργετικά αποτελέσματα για την κινητοποίηση και αυ

τών των περιοχών. 

2. Δίνει έμφαση στο στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος 

και στην απαραίτητη σύγκλιση της πολιτικής όλων των πε

ριοχών για την επίτευξη του. 

3. Υποβοηθεί τη γρηγορότερη διάδοση της νέας τεχνολογίας 

της εντατικής και ημιεντατικής υδατοκαλλιέργειας με τη 

διανομαρχιακή συνεργασία την οποία προωθεί, και 

4. Διευκολύνει την εκπόνηση και εφαρμογή ενιαίων ειδικών 

προγραμμάτων για ολόκληρη την περιοχή, για τομείς και 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καλύτερα 

με αυτό τον τρόπο (πρόγραμμα ανάπτυξης ειδικών μορφών 

τουρισμού, πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλο

ντος, πρόγραμμα ναυταθλητισμού κτλ.). 

Η καταρχήν προγραμματική ενοποίηση, πάντως, δεν απο

κλείει τη χωριστή αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων κατά πε-
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ριοχές, όπου αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν ολόκληρο τον χώ

ρο, ή όπου ο χώρος παρουσιάζει έντονη ανομοιογένεια ως προς 

ορισμένα θέματα. Π.χ. το πρόβλημα του χειρισμού των αποβλήτων 

χοιροστασίων αφορά κατεξοχήν τη βορειοδυτική πλευρά, όπου 

υπάρχει συγκέντρωση τέτοιων μονάδων. Επίσης η σύνταξη προ

γράμματος διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού (πρόταση και 

ανειλημμένη υποχρέωση του τέως Υπ. Ενέργειας και Φυσικών Πό

ρων) δεν είναι ανάγκη να γίνει ενιαία για όλο το χώρο, διότι 

ούτε οι υδατικοί πόροι είναι κοινοί, ούτε ο χώρος ενιαίος από 

άποψη χρήσεων και αναγκών. 

Για λόγους πρακτικούς, δηλαδή εφαρμογής της πολιτικής, 

είναι σκόπιμο να διατηρηθούν ως προγραμματικές υποπεριφέρειες 

τα τμήματα της περιοχής που περιλαμβάνονται σε καθένα από 

τους τρεις νομούς. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία, από την παρα

κολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης, έχει φα

νεί ότι ελάχιστα θέματα χρειάζονται οπωσδήποτε διανομαρχιακό 

προγραμματισμό και εφαρμογή (π.χ. αντιμετώπιση αποβλήτων χοι

ροστασίων νομών Άρτας και Πρέβεζας, πρόγραμμα παρακολούθησης 

ποιότητας υδάτων). Τα περισσότερα θέματα, και ιδίως τα ανα

πτυξιακά, μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κατά τμή

ματα που συμπίπτουν με τους νομούς (π.χ. διαχείριση και βελ

τιωτικά έργα ιχθυοτροφείων, επιδεικτικά προγράμματα ιχθυοκαλ

λιέργειας, προγράμματα οικοτουρισμού). 

Εντούτοις, σε μελετητικό επίπεδο, ο γενικός σχεδιασμός 

θα γίνεται για όλη την περιοχή, ώστε να φαίνεται η αλληλοσυ

μπλήρωση και αλληλοενίσχυση που απορρέει από τη συγχρονισμένη 

και συντονισμένη προώθηση των αναπτυξιακών έργων σε ολόκληρη 

την περιοχή. 
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1.7. Περιβαλλοντική θεώρηση 

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής μπορεί να συ

νοψισθεί ως εξής: 

0 Αμβρακικός είναι ένας κλειστός και ρηχός κόλπος, με 

πολύ αργό ρυθμό ανανέωσης των υδάτων, ο οποίος υποβαθμίζεται 

σαν οικοσύστημα από τις επανειλημμένες επεμβάσεις στο υδρολο

γικό του ισοζύγιο (εγγειοβελτιωτικά, υδρευτικά, ενεργειακά 

έργα) και από τη διαρκή απορροή α* αυτόν των αποβλήτων της 

εντεινόμενης οικονομικής δραστηριότητας της γύρω περιοχής. 

Ταυτόχρονα, η βόρεια πλευρά του, δηλαδή το διπλό δέλτα 

Αράχθου και Λούρου, αποτελεί ένα πολύ παραγωγικό οικοσύστημα 

(βιότοπο), που προσφέρεται για εντατικοποίηση της οικονομικής 

δραστηριότητας και μάλιστα στον πρωτογενή τομέα. Η παραγωγι

κότητα του οικοσυστήματος αντικατοπτρίζεται και στην ποικιλία 

και αφθονία των ειδών του ανωτέρου ζωικού βασιλείου που ζουν 

στον κόλπο και τους υγρότοπους που τον περιβάλλουν, οι οποίοι 

και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως υγροβιότοποι διεθνούς σημα

σίας. 

Δηλαδή, ο Αμβρακικός και η περιοχή του είναι όχι μόνο 

ένας πόρος για ανάπτυξη, αλλά και μια περιβαλλοντική αξία, 

άξια προστασίας. Στο σημείο αυτό, όμως, προκύπτει κάποιο δί

λημμα: είναι γνωστό ότι η εντατικοποίηση της οικονομικής δρα

στηριότητας την οποία συνεπάγεται η ανάπτυξη, έχει βλαβερή 

επίδραση στα οικοσυστήματα, ακόμη και σε αυτά στα οποία στη

ρίζεται η ίδια η οικονομική δραστηριότητα. Στην προκειμένη 

περίπτωση, η επιδιωκόμενη εντατικοποίηση της οικονομικής δρα

στηριότητας στη γύρω περιοχή, και των αλιευτικών-ιχθυοτροφι-

κών δραστηριοτήτων μέσα στους υγροβιότοπους, κινδυνεύει να 

32 



υποβαθμίσει τόσο το ευαίσθητο, κλειστό οικοσύστημα, ώστε να 

καταστρέψει και τις περιβαλλοντικές αξίες και τον ίδιο τον 

αναπτυξιακό πόρο. 

Ήδη από τη μέχρι τώρα πορεία της αναπτυξιακής διαδικα

σίας, ο κόλπος και οι βιότοποι έχουν υποστεί πολλές επιβαρύν

σεις και αλλοιώσεις, οι οποίες εκδηλώνονται είτε με μείωση 

της αλιευτικής παραγωγής (1600 τόνοι αλιευμάτων το 1965, 900 

τόνοι το 1983) είτε με ελάττωση του πληθυσμού και των ειδών 

της υδρόβιας πανίδας (εξαφάνιση ειδών πουλιών, οστράκων), εί

τε με υπέρμετρη αύξηση άλλων ειδών που θεωρούνται δείκτες 

υποβάθμισης (αχινοί, υδρόβια χλωρίδα) είτε, τέλος, με ορατά ή 

μετρήσιμα σημάδια υποβάθμισης (ευτροφισμός, αφροί, έλλειψη 

οξυγόνου, παρουσία ανεπιθύμητων χημικών ουσιών). 

Υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει 

κατά καιρούς, και τα συμπεράσματα τους είναι ότι η κατάσταση 

του κόλπου από βιολογική άποψη είναι γενικώς καλή αλλά σε εύ

θραυστη ισορροπία (μελέτη βιολογικού τμήματος Πανεπιστημίου 

Αθηνών, 1982), ενώ άλλες έχουν διαπιστώσει σοβαρή υποβάθμιση 

κατά περιοχές, ιδίως στους βιότοπους της βόρειας πλευράς (Πα-

παγιάννης, 1985, σελ. 126). 

Στα πλαίσια αυτού του Προγράμματος το δίλημμα που 

υπάρχει ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία, γίνεται προ

σπάθεια να αντιμετωπιστεί με το να τεθεί ρητά ως στόχος της 

προσπάθειας η προώθηση της ανάπτυξης, με ταυτόχρονη, και εν

σωματωμένη στην αναπτυξιακή διαδικασία, μέριμνα για την ελα

χιστοποίηση των ζημιών, και με παράλληλη δράση για την ενεργό 

προστασία των βιότοπων και όσων άλλων στοιχείων είναι δυνατόν 

να προστατευτούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Πρωτογενής τομέας 

2.1.1. Η περιοχή μελέτης σε σχέση με το σύνολο των τριών νο

μών και γενικά 

Η περιοχή μελέτης*, σύμφωνα με την οριοθέτηση της Προ

γραμματικής Σύμβασης, αποτελεί το 22% της έκτασης των 3 νο

μών, αλλά περιλαμβάνει το 32% της γεωργικής γης (καλλιεργη

μένης έκτασης και αγρανάπαυσης), το 19% των βοσκοτόπων, το 

15% των δασών, το 31% των εκτάσεων που καλύπτονται από νε

ρά και το 24% των οικισμών και λοιπών εκτάσεων. (Στοιχεία 

ΕΣΥΕ 1981, από Α. Κοτζαμπόπουλου: "Πρωτογενής τομέας", στο 

Πρόγραμμα Αμβρακικού, Τόμος 3: Τομεακή ανάλυση). 

Οι μέσοι όροι όμως αυτοί δεν δίνουν την πραγματική ση

μασία της περιοχής μελέτης για καθένα από τους 3 νομούς. Η 

σημασία αυτή φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα 2.1. 

1. Πλην της Κοινότητας Περατιάς, ν. Αιτωλοακαρνανίας, 

που έχει παραλειφθεί κατά λάθος από τον κατάλογο των κοινοτή

των του χάρτη που συνοδεύει την Προγραμματική Σύμβαση, και 

έκτοτε από όλους τους υπολογισμούς, καίτοι περιλαμβάνεται 

στην οριοθέτηση αυτή καθ* εαυτήν, όπως προκύπτει από τον χάρ

τη. 
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Δηλαδή η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το 70% της γεωρ

γικής γης του νομού Άρτας, το 39% της γεωργικής γης του νο

μού Πρέβεζας και το 19,5% της γεωργικής γης του νομού Αιτωλο

ακαρνανίας, και αντίστοιχα ποσοστά των άλλων πόρων των νομών. 

Μάλιστα στους δυο νομούς, Άρτας και Πρέβεζας, η περιοχή με

λέτης περικλείει σχεδόν ολόκληρη την πεδινή περιοχή και ελά

χιστες ημιορεινές και ορεινές κοινότητες, ενώ στο νομό Αιτω

λοακαρνανίας περιλαμβάνει κυρίως ημιορεινές κοινότητες. 

Επομένως η περιοχή μελέτης ταυτίζεται σχεδόν με το πε

δινό τμήμα των νομών Άρτας και Πρέβεζας και με το πεδινό και 

ημιορεινό τμήμα των επαρχιών Βάλτου και Ξηρομέρου του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Αντίστοιχα, και η διάρθρωση των χρήσεων γης της περιο

χής μελέτης διαφέρει από τη διάρθρωση των τριών νομών, κατά 

το ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερο το ποσοστό των καλλιεργού

μενων εκτάσεων και μάλιστα των πεδινών, και μικρότερο το πο

σοστό των δασικών εκτάσεων στους δύο πρώτους νομούς, ενώ στο 

τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας η ποσοστιαία διάρθρωση είναι περί

που η ίδια. 

Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική που κυρίως αφορά την πε

ριοχή είναι η πολιτική της φυτικής παραγωγής και της πεδινής 

κτηνοτροφίας στη βόρεια και δυτική πλευρά, η πολιτική ανάπτυ

ξης της εκτατικής κτηνοτροφίας στη νότια και ανατολική πλευ

ρά, η πολιτική δασικής προστασίας και θηραματοπονίας γύρω από 

τους βιότοπους και η πολιτική αλιευτικής ανάπτυξης γύρω από 

τον κόλπο. Φυσικά ολόκληρη η πολιτική για τον πρωτογενή το

μέα, όπως συνοψίζεται στο Πενταετές Πρόγραμμα για τη χώρα, 

και όπως εξειδικεύεται για τις συγκεκριμένες περιφέρειες και 

νομούς στα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, έχει ισχύ και 
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yta την περιοχή μελέτης. 

Έτσι για όλους τους κλάδους και όλες τις περιοχές 

έχουν ισχύ οι γενικοί στόχοι της αγροτικής πολιτικής που εί

ναι : 

η αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, 

ο προσανατολισμός της παραγωγής σε είδη που έχουν καλές 

προοπτικές διάθεσης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, 

η βελτίωση των όρων διάθεσης των προϊόντων προς όφελος 

των παραγωγών. 

Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με όλο το πλέγμα της 

γεωργικής πολιτικής που περιγράφεται στο Πενταετές, όπως 

εξειδικεύεται, πάλι, κατά κλάδο και περιοχή από τις κατά τό

πους γεωργικές υπηρεσίες. 

Στα επόμενα κεφάλαια δίνεται σε γενικές γραμμές η 

εξειδίκευση της αναπτυξιακής πολιτικής κατά κύριο κλάδο, σε 

συνάρτηση με τη γενική εικόνα του κλάδου στην περιοχή και με 

αναφορά σε ιδιαίτερα προβλήματα προστασίας περιβάλλοντος που 

σχετίζονται με τη γεωργική ανάπτυξη. 

2.1.2. Αναπτυξιακή πολιτική κατά κλάδο, συγκρούσεις με την 

επιδίωξη της προστασίας 

2.1.2.1. Γεωργία 

Από την επισκόπηση των στοιχείων για τις καλλιέργειες 

της περιοχής μελέτης (Παπαγιάννης, σελ. 336, Πίνακας 4 και 

Κοτζαμπόπουλος, "Πρωτογενής Τομέας", Πίνακες 6 και 11 στον 3ο 

Τόμο: Τομεακή ανάλυση, αυτής της εργασίας) φαίνεται ότι στους 

δύο βόρειους νομούς υπερισχύουν οι εντατικές καλλιέργειες 

(δενδρώδεις, οπωροκηπευτικά και γενικά αρδευόμενες) σε σχέση 

37 



με τον εθνικό μέσο όρο, αλλά και σε σχέση με το σύνολο του 

νομού στην περίπτωση της Άρτας, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία οι 

εντατικές καλλιέργειες υπολείπονται του μέσου όρου του νομού 

αλλά και του εθνικού. Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το υψηλό πο

σοστό της "αγρανάπαυσης" στο τμήμα αυτό (28,2%), που υπερβαί

νει κατά πολύ και τον μέσο όρο του νομού (19,6%) και τον 

εθνικό μέσο όρο (12,5%). 

Επίσης από την ανάλυση των αροτραίων καλλιεργειών (Πα-

παγιάννης, Πίνακας 7, σελ. 342, και Κοτζαμπόπουλος, Πίνακας 

8) βλέπουμε ότι και στους τρεις νομούς, στα τμήματα της περι

οχής μελέτης, υπερισχύουν τα κτηνοτροφικά φυτά των σιτηρών 

για καρπό (που είναι σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο 

νομών, η πρώτη σε έκταση καλλιέργεια), ενώ σημαντική είναι 

και η συμμετοχή του καπνού, κυρίως στο τμήμα της Αιτωλοακαρ

νανίας. 

Το ποσοστό της αρδευόμενης γεωργικής γης είναι στους 

δύο πρώτους νομούς σημαντικά ανώτερο από τον εθνικό μέσο όρο 

(62% και 33%), ενώ στο τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας συμπίπτει 

με αυτόν (24,6%). 

Τέλος, οι στρεμματικές αποδόσεις είναι στην περιοχή 

μελέτης αισθητά υψηλότερες από τους μέσους όρους των νομών 

(Κοτζαμπόπουλος, Πίνακας 16). 

Όπως βλέπουμε από τα πιο πάνω, η περιοχή μελέτης (με 

εξαίρεση το τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας), είναι περιοχή εντα

τικής γεωργίας με έντονο προσανατολισμό προς τις δυναμικές 

και προωθούμενες καλλιέργειες. 0 προσανατολισμός αυτός είναι 

αποτέλεσμα της έντονης αναδιάρθρωσης που έλαβε χώρα την τε

λευταία τουλάχιστον 20ετία (Κοτζαμπόπουλος, Πίνακας 14). Η 

αναδιάρθρωση συνεχίζεται ακόμη με ρυθμό που προσδιορίζεται 
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από τους εξής κυρίως παράγοντες: 

διαθεσιμότητα νέων αρδευόμενων εκτάσεων, 

απορροφητικότητα της αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων, 

διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, 

πολιτική κινήτρων για αναδιάρθρωση σε σχέση με την πολι

τική στήριξης των προϊόντων που ήδη καλλιεργούνται. 

Οι παράγοντες αυτοί έχουν σημασία και για τη διορθωτι

κή αναδιάρθρωση ποικιλιών ή ειδών μέσα στην ίδια μεγάλη κατη

γορία (π.χ. δενδρωδών). 

Και η μεν διαθεσιμότητα νέων αρδευόμενων εκτάσεων 

εξαρτάται από τον ρυθμό εκτέλεσης αρδευτικών έργων και από 

τον ρυθμό αναδιάρθρωσης άλλων καλλιεργειών που γίνονται σε 

αρδευόμενα εδάφη. 

Η απορροφητικότητα της αγοράς αντανακλάται όχι μόνο 

στην πορεία της "τιμής" ορισμένου προϊόντος, αλλά, κυρίως, 

στην τελικά εκκαθαριζόμενη μέση αξία στα χέρια του παραγωγού, 

και στην ευκολία ή δυσκολία με την οποία διατίθεται η παραγω

γή. 

Η διαθεσιμότητα εργατικών χεριών κατά τις φάσεις έντα

σης εργασίας, που αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την 

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε πολλές περιοχές, δεν φαίνε

ται να δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή μελέτης, διότι υπάρ

χει ακόμη απόθεμα εργατικού δυναμικού στις γύρω περιοχές που 

μπορεί να μετακινείται καθημερινά, όταν υπάρχει ανάγκη. 

Η πολιτική κινήτρων για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, τέ

λος, πρέπει να αξιολογείται σε σχέση και με τις διασφαλίσεις 

του εισοδήματος που επιτυγχάνουν στην πράξη οι παραγωγοί ακό

μη και για τις προβληματικές καλλιέργειες. 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, μπορεί να αξιολογη-
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θεί η αναπτυξιακή πολιτική για την περιοχή, όπως έχει εξειδι

κευτεί σε γενικές γραμμές από τις γεωργικές υπηρεσίες: 

Προώθηση της εκτέλεσης των εγγειοβελτιωτικών και αρδευ

τικών έργων που θα επιτρέψουν εντατικοποίηση της παραγω

γής, αύξηση των αποδόσεων, βελτίωση της πρωιμότητας και 

επέκταση των δυναμικών καλλιεργειών. Τα μεγαλύτερα από 

τα έργα αυτά, αρμοδιότητας κεντρικών φορέων, έχουν περι

ληφθεί στην Προγραμματική Σύμβαση και προωθούνται κανο

νικά. Μερικά από αυτά έχουν εν τω μεταξύ περατωθεί. 

Προσανατολισμός της παραγωγής προς τις καλλιέργειες που 

είναι προωθούμενες σε εθνικό επίπεδο και εμφανίζουν συ

γκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή. Ως τέτοιες εκτιμώνται 

από τις γεωργικές υπηρεσίες: ο αραβόσιτος, η μηδική και 

το βαμβάκι και στους τρεις νομούς· νέες ποικιλίες καπνού 

σε αρδευόμενα εδάφη στην Αιτωλοακαρνανία· επιλεγμένες 

ποικιλίες εσπεριδοειδών (όπως η κλημεντίνη, η σαλουστιά-

να, η λεμονιά θερινής καρποφορίας) σε κατάλληλες περιο

χές και των τριών νομών και για αναδιάρθρωση άλλων προ

βληματικών ποικιλιών· η βρώσιμη ελιά στις ημιορεινές πε

ριοχές και η καρυδιά στις ορεινές· η ακτινιδία σε περιο

χές της Άρτας· η πρώιμη πατάτα, τα πεπονοειδή και τα 

φασόλια στην Πρέβεζα· τα κηπευτικά, υπαίθρια και υπό κά

λυψη, σε όλες τις κατάλληλες περιοχές, και τα άνθη. 

Βελτίωση των συνθηκών εμπορίας των γεωργικών προϊόντων 

με συμπλήρωση των έργων υποδομής εμπορίας και με παραπέ

ρα δραστηριοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων, και 

ιδίως των πολύ δυναμικών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 

της περιοχής. Από τα έργα υποδομής, η περιφερειακή αγορά 

της Φιλιππιάδας έχει περιληφθεί στην Προγραμματική Σύμ-
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βάση, ως έργο που πραγματοποιείται με κεντρική καθοδήγη

ση. Τα υπόλοιπα έργα αξιοποίησης της γεωργικής παραγω

γής, για τα οποία έχει διαπιστωθεί ανάγκη στα αντίστοιχα 

Γεωργικά Προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας προωθούνται 

με πρωτοβουλία και ευθύνη των τοπικών φορέων. 

Ήδη τα περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο Πενταετές 

έργα έχουν ολοκληρωθεί, όπως οι αποθηκευτικοί χώροι και τα 

ξηραντήρια αραβοσίτου στην Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, το εκ-

κοκιστήριο βάμβακος στην Πρέβεζα, το κονσερβοποιείο ελιάς στο 

Κομπότι, οι ελαιοδεξαμενές στη Βόνιτσα και Κανδήλα, η βελτίω

ση του πτηνοσφαγείου στην Άρτα, ενώ άλλα είναι σε προχωρημέ

νο στάδιο προώθησης όπως τα συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών και 

εσπεριδοειδών στην Πρέβεζα, η μονάδα επεξεργασίας βρώσιμης 

ελιάς στην Άρτα κ.ά. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει κάποια αναφορά στις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνεχιζόμενη γεωργική ανάπτυ

ξη στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως φαίνεται από την 

επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση καλλιεργειών αλλά και από την τάση 

ταχείας αύξησης των αποδόσεων (βλ. σχετικά Παπαγιάννη, Πίνα

κας 12, σελ. 349, και ΥΠΕΧΩΑΕ, Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υδροβιό

τοπων Σύμβασης Ramsar, Αμβρακικός Κόλπος, Πίνακες 1 και 2, 

σελ. 82), η γεωργία της περιοχής βρίσκεται σε φάση εντατικο

ποίησης. Η εντατικοποίηση αυτή συνεπάγεται, αναπόφευκτα, αύ

ξηση της επιβάρυνσης στους υδάτινους αποδέκτες της περιοχής. 

Εδώ προκύπτει ένα από τα γνήσια διλήμματα για τη στρατηγική 

ανάπτυξης: η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν είναι δυνατόν 

ούτε σκόπιμο να ανασταλεί, διότι αφορά το εισόδημα πολύ σημα

ντικού τμήματος του πληθυσμού της περιοχής· από την άλλη 

πλευρά η συνεχής επιβάρυνση των κλειστών υδάτινων αποδεκτών 
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κινδυνεύει να οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση τους. 

0 μόνος ρεαλιστικός τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι 

μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το δίλημμα, προς το παρόν, εί

ναι η προσπάθεια να επιβραδυνθεί ο ρυθμός επιβάρυνσης, με την 

κατά το δυνατόν ορθολογική εντατικοποίηση, δηλαδή με τη "λε

λογισμένη" χρήση χημικών εισροών, ώστε να ελαχιστοποιούνται 

τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που θα εκπλένονται στους υδάτινους 

αποδέκτες. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει ήδη και ο σχε

διασμός των αρδευτικών έργων: τα πιο σύγχρονα συστήματα άρ

δευσης, που σχεδιάζονται τώρα, αποφεύγουν την κατάκλυση που 

ξεπλένει τα εδάφη. Επίσης πρέπει να αξιοποιηθούν τα υπό σύ

σταση Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύ

σεως Λιπασμάτων, για τη διαμόρφωση από τις Γεωργικές Υπηρε

σίες μιας πολιτικής ορθολογικής χρήσης χημικών ουσιών στην 

περιοχή. Ένα ισχυρό κίνητρο γι* αυτό, τη "λελογισμένη" χρήση 

εισροών, αποτελεί και η προοδευτική μείωση της επιδότησης των 

λιπασμάτων που γίνεται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής. 

Τέλος, η περιοχή προσφέρεται για τη συστηματική δοκιμή μεθό

δων βιολογικής καλλιέργειας με αξιοποίηση της βιομάζας που 

διατίθεται. 

Ένα άλλο σημείο σύγκρουσης της ανάπτυξης με την προ

στασία των βιοτόπων είναι η συνεχής επέμβαση στο υδρολογικό 

ισοζύγιο της περιοχής με τα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά 

έργα (αλλά και τα υδροηλεκτρικά και έργα ύδρευσης μακρινών 

περιοχών). Τα έργα αυτά αλλοιώνουν σε σημαντικό βαθμό τις 

συνθήκες εκείνες που διαμόρφωσαν τα ιδιόρρυθμα οικοσυστήματα 

της βόρειας πλευράς. Και εφόσον μεν πρόκειται για βαθμιαίες 

αλλοιώσεις, που δεν γίνονται αντιληπτές παρά μακροχρονίως, 

από την αλλαγή ορισμένων χαρακτηριστικών του χώρου και από 
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την αλλαγή στις αναλογίες των διαφόρων ειδών χλωρίδας και πα

νίδας, μπορούμε να πούμε ότι αυτές απορροφώνται από το οικο

σύστημα, που προσαρμόζεται χωρίς να χάνει το βασικό χαρακτήρα 

του ως υγροβιότοπου. Είναι δυνατόν όμως οι επεμβάσεις να συ

νεπάγονται βίαιες μεταβολές που καταλήγουν σε υποβάθμιση με

γάλων τμημάτων του οικοσυστήματος και εξαφάνιση προστατευομέ

νων ειδών από συγκεκριμένους χώρους ή από όλη την περιοχή. 

Ακόμη πιο δραματική σύγκρουση υπάρχει, όταν τα έργα εξαφανί

ζουν ολόκληρα τμήματα του φυσικού οικοσυστήματος και αποδί

δουν την περιοχή σε άλλες χρήσεις (όπως η αποξήρανση των 

υγρότοπων και η απόδοση τους στην καλλιέργεια). 

Στις περιπτώσεις αυτές και πριν από τη λήψη οποιασδή

ποτε απόφασης για την εκτέλεση ή όχι συγκεκριμένου έργου πρέ

πει να γίνεται "τεχνική επεξεργασία" του θέματος, η οποία θα 

συμβάλει στη διευκρίνιση των εξής κυρίως σημείων: 

α. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες άμεσες και έμμεσες επιπτώ

σεις του έργου στο βιότοπο, 

β. Πόσο πολύτιμος είναι ο συγκεκριμένος βιότοπος από την 

άποψη : 

της σπανιότητας του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

της συμβολής του στη λειτουργία του ευρύτερου συ

στήματος της περιοχής, 

γ. Πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η "εξυγίανση", και 

αν τα αποτελέσματα της μπορούν να θεωρηθούν μόνιμα (υπό 

το φως προηγούμενων ανάλογων εμπειριών). 

δ. Αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης της περιοχής 

χωρίς καταστροφή του βιοτόπου, που να έχουν οικονομικό 

ενδιαφέρον για τον τοπικό πληθυσμό, 

ε. Ποιες είναι οι εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας 
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για την προστασία συγκεκριμένων περιβαλλοντικών αξιών, 

και ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες της παραβίασης αυ

τών των δεσμεύσεων και της δημιουργίας σχετικού προηγου

μένου . 

Στην προκειμένη περίπτωση, όλη η μέχρι τώρα επεξεργα

σία έχει δείξει ότι οι υγροβιότοποι που ανήκουν στην Α και Β 

ζώνη προστασίας πρέπει να προστατευθούν από επεμβάσεις που θα 

αλλοιώνουν ριζικά το χαρακτήρα τους, και πολύ περισσότερο από 

προτάσεις "αξιοποίησης" που συνεπάγονται καταστροφή του φυσι

κού οικοσυστήματος σε υπολογίσιμη έκταση. 

Προς την κατεύθυνση αυτή της προστασίας των υγροβιότο

πων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά το προωθούμενο από το 

ΥΒΕΤ θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της 

χώρας. Στο σχετικό Σχέδιο Νόμου, που συζητείται από τους συ

ναρμόδιους φορείς, προβλέπεται και "χρήση" του νερού για δια

τήρηση των οικοσυστημάτων, όπως επίσης προβλέπεται και προτε

ραιότητα στη χρήση αυτή για τη διατήρηση ορισμένων οικοσυστη

μάτων που έχουν ιδιαίτερη αξία*. 

Η θεσμοθέτηση αυτού του πλαισίου, καθώς και η μελέτη 

διαχείρισης των υδάτων των λεκανών Άραχθου και Λούρου που 

προωθείται κατά στάδια από το ΥΒΕΤ, Διεύθυνση Υδατικού Δυνα

μικού, πιστεύεται ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αποφυγή 

μεγάλων επεμβάσεων στο υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής, που 

θα μπορούσαν να έχουν δραματικά αποτελέσματα στους βιότοπους. 

1. 0 σχετικός νόμος ήδη έχει ψηφιστεί και δημοσιευτεί 
με αριθμό 1739/87, ΦΕΚ 20/11/1987, τεύχος πρώτο. 
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2.1.2.2. Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφία έχει μια ιδιαίτερη και σημαντική συμβολή 

στη δημιουργία του προϊόντος του πρωτογενούς τομέα στους 

τρεις νομούς, εμφανίζει μάλιστα ένα αξιόλογο δυναμισμό τα τε

λευταία χρόνια σε σχέση με τους εθνικούς μέσους όρους. Περισ

σότερο ανεπτυγμένοι κλάδοι είναι η προβατοτροφία και στους 

τρεις νομούς, η αιγοτροφία στην Αιτωλοακαρνανία, η χοιροτρο

φία στην Πρέβεζα και την Άρτα, και δευτερευόντως στην Αιτω

λοακαρνανία, και η πτηνοτροφία στην Άρτα. Η βοοτροφία έχει 

περιορισμένη ανάπτυξη και στους τρεις νομούς, ενώ προσπάθειες 

που έγιναν για την προώθηση της δεν είχαν σταθερά αποτελέσμα

τα. 

Στην περιοχή μελέτης, που όπως είδαμε περιλαμβάνει το 

32% της γεωργικής γης και το 19% των βοσκοτόπων, εντοπίζεται 

το 33% των προβάτων, το 20% των αιγών, το 53% των χοίρων, το 

49% των ορνιθοειδών και το 37% των βοοειδών. 

Το ζωικό κεφάλαιο για το σύνολο των τριών νομών παρου

σίασε αξιοσημείωτη αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια, ιδίως 

στην Άρτα και την Πρέβεζα, εκτός των βοοειδών όπου σημειώθη

κε μείωση. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή 

πολλές φορές βελτίωση των αποδόσεων, είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγής σε γάλα και σε κρέας, με ρυθμούς υψηλό

τερους από τους εθνικούς μέσους όρους. (Στοιχεία από Α. Κο-

τζαμπόπουλο και από Νομαρχία Άρτας, Η κτηνοτροφία στο νομό 

Άρτας, υπό Ν. Γκολομάζου, συνεργάτη ΚΕΠΕ). 

Η αναπτυξιακή πολιτική για την κτηνοτροφία συνοψίζεται 

ως εξής στις βασικές της γραμμές: 

Υποστήριξη της ακμαίας ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας και 
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προώθηση της ημιοικόσιτης. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται 

οκτώ μεγάλα προγράμματα βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων: 

Ανατολικών και Δυτικών Τζουμέρκων, Γαβρόβου και Ξηροβου-

νίου στο νομό Άρτας, Ξηροβουνίου και Προφήτη Ηλθα Παπα-

δατών στο νομό Πρέβεζας, Βάλτου και Ξηρομέρου στο νομό 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Εντατικοποίηση του προγράμματος γενετικής βελτίωσης του 

ζωικού κεφαλαίου, που όπως φαίνεται έχει μεγάλη απόδοση 

στην περιοχή. 

Σταθεροποίηση της πτηνοτροφίας και συνεχής βελτίωση των 

όρων διάθεσης των προϊόντων. 

Βελτίωση της παραγωγικότητας της χοιροτροφίας, για να 

ανταποκριθεί στον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό από το 

εξωτερικό. 

Προώθηση της μελισσοκομίας στις περιοχές όπου υπάρχει 

ήδη σχετική παράδοση. 

Στον τομέα της διάθεσης των κτηνοτροφικών προϊόντων, 

το σχήμα που προωθείται σε πανελλαδική κλίμακα, για συνεται

ριστικό έλεγχο της χονδρικής διάθεσης του κρέατος μέσα από 

ένα δίκτυο σύγχρονων σφαγείων-κρεαταγορών, πιστεύεται ότι θα 

λύσει το πρόβλημα της διάθεσης για τους μικρούς παραγωγούς, 

και, συγχρόνως, θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπο

προϊόντων και παραπροϊόντων της σφαγής σε όφελος των παραγω

γών και της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του σχήματος αυ-
I 

τού είχε προβλεφθεί στην Προγραμματική Σύμβαση η ίδρυση συνε

ταιριστικού σφαγείου στην Άρτα. 

Ένας άλλος τομέας της διάθεσης κτηνοτροφικών προϊόντων 

που παρουσιάζει αναπτυξιακές δυνατότητες είναι η τυποποίηση 

και προώθηση επώνυμων γαλακτοκομικών προϊόντων και κυρίως των 
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τυριών. Σήμερα τα περισσότερα προϊόντα της περιοχής (γραβιέ-

ρες Άρτας, Βάλτου, Βόνιτσας, φρέσκο βούτυρο κτλ.) διατίθε

νται ανώνυμα στην κατανάλωση κατά τον παραδοσιακό τρόπο (δη

λαδή μέσω των χονδρεμπόρων στα παντοπωλεία). Αυτός ο τρόπος 

όμως δεν έχει προοπτική δυναμικής εξέλιξης. Με δεδομένο μάλι

στα τον ανταγωνισμό από ξένες απομιμήσεις ελληνικών τύπων τυ

ριών, που προωθούνται με σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ, τα 

γνήσια ελληνικά προϊόντα κινδυνεύουν να χάσουν και τις παρα

δοσιακές τους αγορές. Επομένως είναι σκόπιμο να αναληφθεί μια 

πρωτοβουλία εμπορικής αξιοποίησης αυτών των προϊόντων, με 

στόχο την τοποθέτηση και προώθηση επώνυμων προϊόντων, τη 

διείσδυση στις ξένες αγορές και την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

που ζητούνται από την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Μια τέ

τοια δυναμική παρέμβαση μπορεί να γίνει από τις Ενώσεις Γεωρ

γικών Συνεταιρισμών των τριών νομών, σε συνεργασία με τους 

δύο μεγάλους φορείς αξιοποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, τη 

Δωδώνη και τη Συνεργάλ, είτε από κοινοπραξία των τυροκομικών 

επιχειρήσεων της περιοχής. Στην προσπάθεια αυτή θα μπορούσε 

να παίζει ενεργό υποστηρικτικό ρόλο και ο αναπτυξιακός φορέας 

της περιοχής, η ΕΤΑΝΑΜ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να θιγούν τα προβλήματα που 

μπορεί να δημιουργήσει η παραπέρα ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 

στην προστασία των βιοτόπων. 

Ως προς την εκτατική κτηνοτροφία μπορεί να παρατηρηθεί 

ότι, ενώ η βόσκηση αποτελεί ένα αποδεκτό τρόπο ήπιας εκμετάλ

λευσης και για τους υγροτόπους, εντούτοις η υπερβόσκηση τους 

υποβαθμίζει και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα υπόλοιπα είδη 

της πανίδας που στηρίζονται στην ποικιλότητα της βλάστησης. 

Γι' αυτό είναι σκόπιμο, η παρακολούθηση των βιοτόπων να επε-
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κταθεί (πέρα από την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων 

και της πτηνοπανίδας), σε παρακολούθηση της γενικότερης κατά

στασης τους, ώστε να υπάρχει κάποιος μηχανισμός παρέμβασης σε 

όλες τις χρήσεις, για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ευρω

στίας τους. Ένα τέτοιο σύστημα συνολικής παρακολούθησης και 

διαχείρισης που εφαρμόζεται στον υγροβιότοπο Camargue της 

Γαλλίας, έχει δείξει ότι η βόσκηση σε ελεγχόμενο βαθμό έχει 

συντελέσει στον εμπλουτισμό του οικοσυστήματος (σχετικές πλη

ροφορίες στη μελέτη της Ecoset). 

Ως προς την εντατική κτηνοτροφία, είναι γνωστά τα προ

βλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση και πλημμελής διαχείριση 

των λυμάτων. Ήδη ο κλάδος της χοιροτροφίας έχει δημιουργήσει 

τέτοια προβλήματα στο περιβάλλον του, συνέπεια των οποίων εί

ναι το δυσμενές κοινωνικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί απένα

ντι στην προοπτική της παραπέρα ανάπτυξης του. Επειδή όμως ο 

κλάδος είναι δυναμικός στην περιοχή, και απ' ό,τι φαίνεται 

έχει ακόμη περιθώρια ανάπτυξης (συνεχείς αιτήσεις για νέες 

επενδύσεις, απουσία ενδείξεων προβληματικότητας σε ό,τι αφορά 

τη διάθεση του προϊόντος και τη χρηματοοικονομική κατάσταση 

των μονάδων) είναι σκόπιμη η απαλλαγή του από αυτό το δυσμε

νές κλίμα. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός με την κοινή δράση 

των χοιροτρόφων για αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων 

τους και για ελαχιστοποίηση των άλλων οχλήσεων που προκαλούν 

στο περιβάλλον· και αφετέρου με την τεχνική καθοδήγηση και 

έλεγχο των μονάδων εκ μέρους των δημόσιων φορέων, ώστε να 

επιτευχθεί η λειτουργία τους με υψηλές και σύγχρονες τεχνικές 

προδιαγραφές. Αν δεν επιτευχθεί, με συνεργασία όλων των φορέ

ων, αυτή η βελτίωση των όρων λειτουργίας των μονάδων, το τί-
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μημα θα είναι η ανακοπή της ανάπτυξης του κλάδου. Διεξοδικό

τερη ανάλυση του προβλήματος γίνεται στο ειδικό μέρος αυτού 

του Προγράμματος (Τομεακή ανάλυση), στην εργασία του Κ. Αρβα

νίτη. 

2.1.2.3. Δάση - Ορεινοί βοσκότοποι - Θήρα 

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των δασών, η περιοχή μελέτης 

δεν περιλαμβάνει τον κύριο όγκο των δασικών πόρων των τριών 

νομών, και γι' αυτό η πολιτική δασικής ανάπτυξης την αφορά 

μόνο ως προς περιορισμένα τμήματα. Εν πάση περιπτώσει η γενι

κότερη δασική πολιτική, που αφορά και τις περιοχές που περι

λαμβάνονται στην περιοχή μελέτης, συνίσταται στην εκμετάλλευ

ση της ελάτης για τεχνική ξυλεία (νομός Άρτας), στη συντηρη

τική εκμετάλλευση των πλατύφυλλων για καυσόξυλα, στη δασική 

προστασία, στην προστασία από τη χειμαρρική δράση, στην αξιο

ποίηση των ορεινών βοσκοτόπων, στην ανάπτυξη της δασικής ανα

ψυχής και στην προστασία του θηραματικού κεφαλαίου. 

Από τα αντικείμενα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη 

στενή περιοχή του Αμβρακικού τα πέντε τελευταία: 

Η δασική προστασία, ο έλεγχος των χειμάρρων και η ορ

θολογική εκμετάλλευση των ορεινών βοσκοτόπων, στον βαθμό που 

εμποδίζουν την υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος, προλαμ

βάνουν τη διάβρωση και απόπλυση των ορεινών εδαφών, και συνα

κόλουθα, επιβραδύνουν τη διαδικασία πρόσχωσης και υποβάθμισης 

των λιμνοθαλασσών. Από αυτή την άποψη ενδιαφέρει γενικότερα 

και η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ κτηνοτροφίας και δασικής 

προστασίας. Με δεδομένη τη δυσκολία ρύθμισης αυτών των σχέσε

ων στην πράξη, η τακτική που φαίνεται αυτή τη στιγμή ρεαλι-
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στική για την επίτευξη κάποιας ισορροπίας μακροχρονίως είναι: 

α. Συνεχής και συστηματική ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη 

σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων, 

β. Κατάρτιση μελετών ήπιας διαχείρισης, που βασίζονται στη 

φυσική βοσκό ικανότητα, αφού συστήματα εντατικότερης εκ

μετάλλευσης κινδυνεύουν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα, 

εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πειθαρ

χία κατά την εφαρμογή τους. 

γ. Έλεγχος της εφαρμογής ορισμένων μεθόδων διαχείρισης των 

βοσκοτόπων που μπορούν να έχουν βλαπτικές έως καταστρο

φικές επιπτώσεις στο δασικό περιβάλλον (όπως η καύση 

ασφακώνων στις ημιορεινές περιοχές, η οποία αν και δεν 

επιτρέπεται εντούτοις ασκείται ακόμη σε κάποιο βαθμό), 

δ. Προσπάθεια διαφοροποίησης της πολιτικής της ΕΟΚ, η οποία 

απαιτεί τουλάχιστον πεντάμηνη χρήση των ορεινών βοσκοτό

πων, προκειμένου να χορηγήσει τις θεσπισμένες επιδοτή

σεις, ενώ η ορθολογική διαχείριση ορισμένων από αυτούς 

θα επέβαλλε χρήση για 3,5-4 μήνες. 

Η ανάπτυξη της δασικής αναψυχής και η προστασία των 

αισθητικών δασών έχει σημασία τόσο για τη δημιουργία πόλων 

έλξης και αναψυχής για εντόπιους και για επισκέπτες, όσο και 

για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Στα πλαίσια 

αυτά προωθείται η αναβάθμιση και προστασία του παραποτάμιου 

δάσους Αγίου Βαρνάβα και του δημοτικού δάσους Ζηρού-Φιλιππιά-

δας, και η δημιουργία έργων δασικής αναψυχής στο αισθητικό 

δάσος Νικοπόλεως, το περιαστικό άλσος της Περάνθης και το πε-

ριαστικό δάσος Αμφιλοχίας. 

Ως προς το τελευταίο αντικείμενο, δηλαδή την εποπτεία 

της θήρας και την προστασία του θηραματικού πλούτου και της 
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άγριας ζωής, αυτό είναι αντικείμενο που κατεξοχήν ενδιαφέρει 

την περιοχή, θα μπορούσε καταρχήν να παρατηρηθεί ότι σε βιό

τοπους, οι οποίοι διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση και 

έχουν μεγάλη παραγωγικότητα, η θήρα, σε ελεγχόμενο βαθμό, θα 

μπορούσε να αποτελεί έναν αποδεκτό τρόπο αξιοποίησης τους και 

σύνδεσης με ομάδες πληθυσμού που θα είχαν ενδιαφέρον για τη 

διατήρηση τους. Εντούτοις, οι υγροβιότοποι του Αμβρακικού δέ

χονται τόσες αναπόφευκτες επιβαρύνσεις από το αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον τους, και τόσες πιέσεις για περιορισμό της έκτασης 

τους και αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους, ώστε με δυσκολία 

διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως καταφυγίων και τόπων αναπαρα

γωγής της άγριας και σπάνιας πτηνοπανίδας. Με αυτό το δεδομέ

νο, και έχοντας υπόψη ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλι

στεί η αυστηρή τήρηση των κανόνων που ισχύουν για την προστα

σία των θηραμάτων, η αναγνώριση της θήρας ως αποδεκτής μορφής 

αξιοποίησης θα κινδύνευε να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη συρρί

κνωση του θηραματικού κεφαλαίου, αλλά και σε γενικότερη υπο

βάθμιση των βιοτόπων από την ενόχληση που θα προκαλούσε το 

κυνήγι και στα μη θηρευόμενα είδη. Γι* αυτό είναι προτιμότερο 

να αφεθεί η θήρα ως μια παραδοσιακή απασχόληση και ψυχαγωγία, 

για τον εντόπιο κυρίως πληθυσμό, με περιοδικές μάλιστα απαγο

ρεύσεις κατά περιοχές, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα θηρά

ματα να αναπαύονται και να πολλαπλασιάζονται. Μια τέτοια απα

γόρευση έχει θεσπιστεί ήδη για τη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, που 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους. Η ευρύτερη 

περιοχή περιλαμβάνει και άλλες περιοχές που έχουν κηρυχθεί 

"καταφύγια θηραμάτων" ή "ζώνες διάβασης αποδημητικών που

λιών". Επίσης έχει απαγορευθεί η αγοραπωλησία των θηραμάτων, 

ώστε το κυνήγι να διατηρήσει τον χαρακτήρα της ερασιτεχνικής 
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ασχολίας. 

Πρέπει να επισημανθεί πάντως ότι, από μια άποψη, οι 

κυνηγοί, με τους συλλόγους τους αποτελούν ομάδες πίεσης υπέρ 

της διατήρησης των βιοτόπων ως τόπων ανάπτυξης της πτηνοπσνί-

δας, απέναντι σε πιέσεις για απόδοση τους σε άλλες χρήσεις, ή 

ακόμα και για υπερβολική ιχθυοκομική τους αξιοποίηση που θα 

απέβαινε εις βάρος της άλλης άγριας πανίδας. Επιπλέον, σε 

συμμαχία με τους αλιείς και ιχθυοτρόφους, μπορούν να αγωνίζο

νται κατά της υποβάθμισης των βιοτόπων από την ανεξέλεγκτη 

εντατικοποίηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Από την άποψη 

αυτή, και το κυνήγι μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που, 

έμμεσα, συμβάλλει στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η 

αναγνώριση αυτή, ότι δηλαδή όλοι οι κλάδοι μπορούν να είναι 

συμιβιβαστοί και αλληλοενισχυόμενοι, και ότι ακόμη και με την 

ανταγωνιστικότητα τους μπορούν να συμβάλλουν στην ισορροπία 

του οικοσυστήματος, μπορεί να συντελέσει στην άμβλυνση της 

αίσθησης ανταγωνιστικότητας και στην τόνωση της διάθεσης για 

συνεργασία για τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας. Αυτή η διά

θεση, καθώς και η κοινωνική αποδοκιμασία όσων παραβιάζουν 

τους κανόνες, μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από την 

αστυνόμευση που έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ποτέ επαρκής. 

Για να γίνει, πάντως, ευκολότερα αποδεκτό ένα σχέδιο 

ορθολογικής διαχείρισης, πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύ

στημα παρακολούθησης ορισμένων δεικτών, που θα αντανακλούν 

την κατάσταση των βιοτόπων και την επίδραση διαφόρων τρόπων 

διαχείρισης και μέτρων προστασίας. 
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2.1.2.4. Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργεια 

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της αλιείας μπορεί να επιση

μανθεί ότι η σημασία του για την περιοχή είναι μεγάλη, διότι 

δίνει απασχόληση και εισόδημα σε 700 περίπου άτομα που ασχο

λούνται επαγγελματικά, και σε άλλα 200 που ασχολούνται περι

στασιακά (ο αριθμός αυτός αποκτά την πραγματική του σημασία, 

αν συγκριθεί με την απασχόληση που δημιουργεί ολόκληρος ο 

δευτερογενής τομέας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του 

κλάδου των κατασκευών, που είναι περίπου 2.500 άτομα). 

Εντούτοις, η απασχόληση αυτή δεν είναι ομοιόμορφα κα-

τανεμημιένη και ο κλάδος δεν έχει την ίδια σημασία για όλους 

ιούς οικισμούς που περιβάλλουν τον Αμβρακικό. Πράγματι, εκτός 

από τα παραθαλάσσια κέντρα: Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Μενίδι, Πρέ

βεζα, και μερικά χωριά του Ιονίου, η αλιεία αφορά ελάχιστες 

κοινότητες, που εκμεταλλεύονται με τους αντίστοιχους συνεται

ρισμούς ιις λιμνοθάλασσες και τα ιχθυοτροφεία (κυρίως την 

Ανέζα, Κορωνησία, Καλογερικό, Κομπότι, Νεοχώρι). Οι υπόλοιπες 

κοινότητες δεν είναι προσανατολισμένες προς τον Αμβρακικό, 

ούτε προς την αλιευτική δραστηριότητα. 

Οι βελτιώσεις, επομένως, που μπορούν να επέλθουν στην 

παραδοσιακή αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, θα αφορούν κατά πά-

σαν πιθανότητα την ίδια ομάδα πληθυσμού και την ίδια ομάδα 

κοινοτήτων. Θα μεγαλώσουν ίσως την απασχόληση και το εισόδημα 

αυτής της ομάδας, δεν είναι πιθανόν όμως ότι θα επηρεάσουν το 

σύνολο της περιοχής (παρά μόνο στο βαθμό που μια σημαντικά 

αυξημένη παραγωγή θα απαιτεί κάποιες αυξημένες υπηρεσίες δια

κίνησης) . 

Πέραν από αυτό, η αλιεία δεν έχει απεριόριστη δυνατό-
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τητα ανάπτυξης: η εκμετάλλευση φυσικών ιχθυοαποθεμάτων δεν 

μπορεί να υπερβεί ορισμένα όρια εντατικοποίησης χωρίς να τε

θεί σε κίνδυνο το ίδιο το απόθεμα, εις βλάβην του κλάδου μα

κροχρονίως. Ακόμη, η απόδοση του πλουτοπαραγωγικού πόρου 

εξαρτάται απολύτως από την κατάσταση του οικοσυστήματος, και 

αυτό, όπως είδαμε, είναι αναπόφευκτο να υφίσταται επιβαρύν

σεις. Τέλος, η ενιατικότερη εκμετάλλευση ενός τμήματος του 

οικοσυστήματος, π.χ. των λιμνοθαλασσών, στον βαθμό που δεν θα 

στηρίζεται σε αυξημένη παραγωγικότητα αλλά σε αποτελεσματικό

τερες μεθόδους σύλληψης, είναι πιθανόν ότι θα αποβεί τελικά 

εις βάρος της αποδοτικότητας των άλλων τμημάτων, π.χ. του 

ανοικτού κόλπου. 

Με τα πιο πάνω δεν υποστηρίζεται ότι η αλιεία δεν έχει 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης, αλλά ότι δεν 

έχει απεριόριστες δυνατότητες, ώστε να επηρεάσει τη φυσιογνω

μία της περιοχής. (Άλλωστε, ήδη σε εθνικό επίπεδο είναι επί

μονη η πτωτική τάση της αλιευτικής παραγωγής, και στον ίδιο 

τον Αμβρακικό η παραγωγή έχει πέσει στους 900 τόνους, ενώ το 

1965 εκιιμάτο σε 1.600 τόνους). 

0 κλάδος, αντιθέτως, που έχει σχεδόν απεριόριστες δυ

νατότητες είναι η ιχθυοκαλλιέργεια. Αυτή, σαν κλάδος της 

ελεγχόμενης πρωτογενούς παραγωγής, στο βαθμό που θα ξεπερνάει 

τα τεχνικά της προβλήμιατα, θα μπορεί να αναπτύσσεται διαρκώς, 

δηλαδή μέχρι το όριο που θέτει η απορροφητικότητα της αγοράς, 

η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάζεται από ενεργητική 

πολιτική προώθησης. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, η ιχθυοκαλλιέργεια 

αποτελεί κατεξοχήν δυναμικό κλάδο, διότι υπάρχουν σε αφθονία 

οι απαιτούμενοι φυσικοί πόροι για όλα τα είδη υδατοκαλλιέρ-
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γειας που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα διεθνώς, και τα οποία 

έχουν καλές προοπτικές διάθεσης. Δηλαδή υπάρχουν άφθονα νερά 

όλων των κατηγοριών με τις κατάλληλες φυσικοχημικές παραμέ

τρους (θαλασσινά, υφάλμυρα, τρεχούμενα, λιμναία, υπόγεια) και 

εκτεταμένες περιοχές που δεν προσφέρονται για άλλες εντατικές 

χρήσεις, και μπορούν να διατεθούν σε προσιτή τιμή για υδατο

καλλιέργειες στην ξηρά. Ιχθυολογικές μελέτες που έχουν γίνει, 

έχουν δείξει ότι υπάρχουν κατάλληλες περιοχές για καλλιέργεια 

θαλασσινών ψαριών σε κλουβιά, οστράκων, γαρίδας» γλώσσας, κυ

πρίνου, πέστροφας, χελιών και πλαγκτονικών οργανισμών που 

χρησιμεύουν ως ιχθυοτροφές για την ανάπτυξη του γόνου. (Βλέπε 

σχετικά την εργασία της Ε. Ζαλαχώρη στο ειδικό μέρος του Προ

γράμματος, Τομεακή ανάλυση). 

Το ενδιαφέρον με τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας είναι 

ότι αποτελεί ένα σύγχρονο κλάδο εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας 

με τον οποίο μπορούν να ασχοληθούν όλοι οι κάτοικοι, και όχι 

μόνο οι παραδοσιακά προσανατολισμένοι προς την αλιεία. Είναι 

ένας τομέας που μπορεί να προσελκύει σοβαρό επενδυτικό ενδια

φέρον, επιστημονικό δυναμικό και προηγμένη τεχνολογία, και να 

αποτελέσει πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος και απασχόλησης 

για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που απλώνεται σε όλη την περι

οχή. Με αυτή την έννοια, είναι ένας αναπτυξιακός τομέας που 

έχει ενδιαφέρον για όλη την περιοχή και όχι μόνο για ορισμένη 

ομάδα κατοίκων. Τα όρια ανάπτυξης του είναι πολύ μεγάλα, αν 

από την αρχή δοθεί η σημασία που πρέπει στην παραγωγή προϊό

ντος ποιότητας και στην προώθηση της παραγωγής στις κατάλλη

λες αγορές. 

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι, σε κάποιο στάδιο, ο το

μέας της αλιείας είναι πιθανόν ότι θα έρθει σε αντίθεση με 
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τον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, διότι οι αλιείς θα χάσουν το 

προνόμιο της παραγωγής ειδών που είναι σπάνια και γι* αυτό 

διατηρούν υψηλή τιμή. ECvai φανερό ότι μόλις ορισμένα είδη 

αρχίσουν να μπορούν να παράγονται κατά βούληση, η τιμή τους 

θα πέσει. Και θα πέσει ακόμη περισσότερο, αν αναμιχθούν στην 

αγορά καλλιεργούμενα προϊόντα κακής ποιότητας, που όμως δεν 

θα μπορούν να ξεχωριστούν. 

Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, οι δύο κατηγορίες πα

ραγωγών μπορούν και πρέπει να προετοιμάζονται με τους εξής 

τρόπους, οι οποίοι, αν εφαρμοστούν από την αρχή και με συνέ

πεια, είναι δυνατόν να καθυστερήσουν ή και να αποτρέψουν τη 

σύγκρουση. 

Οι αλιείς θα πρέπει: 

α. Να συμμετέχουν ευθύς εξαρχής στις επιχειρήσεις καλλιέρ

γειας, και ως εργαζόμενοι και ως μέτοχοι, με τους συνε

ταιρισμούς τους, ώστε να συνδεθούν με τον νέο αυτό κλάδο 

που έχει μέλλον, 

β. Να είναι προετοιμασμένοι να υπερασπιστούν την αγορά του 

"άγριου" προϊόντος, φροντίζοντας να διαφοροποιηθεί στη 

συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, και εγγυώμενοι τη 

γνησιότητα του. Θα πρέπει να αποφύγουν την ανάμιξη των 

δύο κατηγοριών προϊόντων, ακόμη και όταν τα καλλιεργού

μενα είναι δικής ιους παραγωγής. 

Οι καλλιεργητές από την άλλη πλευρά θα πρέπει: 

α. Να έχουν ως πρωταρχικό μέλημα την παραγωγή προϊόντος 

ποιότητας που θα μπορεί να ανταγωνιστεί με επιτυχία το 

αλιευμένο, ώστε να μην υποβαθμιστούν τα είδη που παράγο

νται με καλλιέργεια απέναντι στα άλλα συγγενή είδη. 

β. Να επιδιώξουν από την αρχή να δημιουργήσουν τη δική τους 

56 



αγορά, αποφεύγοντας να ανταγωνιστούν τους αλιείς στις 

παραδοσιακές τοπικές αγορές. 

γ. Να δημιουργήσουν καινούργιες αγορές εκεί όπου συνήθως 

δεν φτάνει το νωπό ψάρι, συνεργαζόμενοι απευθείας με με

γάλους λιανοπωλητές ή καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ανά

γκη από τυποποιημένη ποιότητα και κανονικότητα προσφοράς 

(π.χ. αλυσίδες καταστημάτων, αεροπορικές εταιρείες, 

πλοία, ξενοδοχεία, στρατός, εξαγωγές, μεταποίηση), 

δ. Να προωθήσουν στην αγορά τα προϊόντα τους επώνυμα, ώστε 

οι καλοί καλλιεργητές να προστατευθούν από την κακή φήμη 

που μπορούν να δημιουργήσουν για το προϊόν μερικοί κακοί 

καλλιεργητές. 

Φυσικά και η ιχθυοτροφία, σαν κλάδος που μπορεί να 

εντατικοποιηθεί απεριόριστα, μπορεί να έρθει σε αντίθεση με 

την επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλοντος. Πολύ περισσό

τερο που ορισμένοι κλάδοι της, όπως η ημιεντατική καλλιέργεια 

ευρύαλων ειδών, θα διεκδικήσουν χώρους μέσα στους προστατευό

μενους υδροβιότοπους, τους οποίους και θα χρειαστεί να αλλοι

ώσουν με διάφορες παρεμβάσεις. Ως προς το ενδεχόμενο αυτό, 

μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: 

α. Οι ημιεντατικές ιχθυοκαλλιέργειες μπορεί να αλλοιώ

νουν τους υγροβιότοπους εις όφελος της αυξημένης παραγωγής 

ψαριών αντί άλλων ειδών, αλλά αποτελούν και αυτές βιότοπους, 

που επιτρέπουν την ανάπτυξη άγριας ζωής και πτηνοπανίδας μετά 

από κάποια περίοδο προσαρμογής στις οχλήσεις. Αν μάλιστα οι 

καλλιεργητές συναινέσουν στο να μην αποκλείσουν την πτηνοπα-

νίδα από το να διατρέφεται με μέρος της παραγωγής του ιχθυο

τροφείου, η ίδια η ιχθυοτροφική δραστηριότητα μπορεί να απο

βεί ευεργετική για τους βιότοπους. 
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ρ. Εντούτοις, σε χώρους οι OTTOCOI αποτελούν βιότοπους 

σπάνιας και απειλούμενης πτηνοπανίδας, η οποία δεν μπορεί να 

προσαρμοστεί στην έντονη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότη

τα, δεν θα πρέπει να εγκαθίστανται μονάδες που τους αλλοιώ

νουν, ούτε να γίνονται ζημιογόνες επεμβάσεις σε μεγάλη κλίμα

κα. Πριν δε από κάθε επέμβαση θα πρέπει να γίνεται κάποια 

εξέταση του χώρου μήπως και περικλείει κάποια ιδιαίτερα στοι

χεία που δεν πρέπει να θιγούν (όπως π.χ. η σπάνια αποικία των 

αργυροπελεκάνων κοντά στο ανάχωμα του Τσουκαλιού). 0 αλιευτι-

κός και ιχθυοτροφικός τομέας πρέπει να αποδεχθεί κάποιους πε

ριορισμούς στην εξάπλωση του, που θα εξασφαλίσουν τη διατήρη

ση της προστατευόμενης πτηνοπανίδας, αναγνωρίζοντας το γεγο

νός ότι και χάρις στην ύπαρξη αυτής της πτηνοπανίδας, οι 

υγροβιότοποι προσείλκυσαν και συντηρούν το διεθνές ενδιαφέ

ρον, που συντελεί στη διάσωση της περιοχής από άλλες κατα

στρεπτικές προτάσεις αξιοποίησης, και στην προστασία της από 

τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης αναπτυξιακής δραστηριότητας 

των άλλων τομέων. 

γ. Σε ό,τι αφορά τις εντατικές μορφές ιχθυοκαλλιέργει

ας, θα πρέπει εξαρχής να τεθούν οι σωστές προδιαγραφές για τη 

λειτουργία τους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες που 

συνδέονται με κάθε μορφής εντατική δραστηριότητα, και κυρίως 

η συγκέντρωση των οργανικών και χημικών αποβλήτων που μπορούν 

να ρυπάνουν τα ύδατα, και οι επιδημίες που μπορούν να εξαπλω

θούν και να μολύνουν και τα φυσικά αποθέματα. Τώρα πλέον εί

ναι γνωστές οι συνέπειες της εντατικοποίησης, και δεν θα πρέ

πει να υπάρξει ολιγωρία μέχρις ότου αυτές γίνουν εμφανείς με 

οικολογικές καταστροφές. Το επιστημονικό δυναμικό και ο διοι

κητικός μηχανισμός θα πρέπει να κινητοποιηθούν προληπτικά, 

58 



ώστε η ανάπτυξη να είναι "λελογισμένη" για να μπορεί να είναι 

συνεχής. 

2.2. Δευτερογενής τομέας 

2.2.1. Εισαγωγή 

Καταρχήν επισημαίνεται ότι υπάρχει διεξοδική ανάλυση 

του δευτερογενούς τομέα από την Ομάδα Αμβρακικού του ΚΕΠΕ στο 

ειδικό μέρος αυτού του Προγράμματοςι, στην οποία περιέχεται 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεις για κατευθύν

σεις πολιτικής και επενδυτικές ιδέες για διερεύνηση. 

Στο κεφάλαιο αυτό επισημαίνονται κάποια γενικά χαρα

κτηριστικά του τομέα και κυρίως γίνεται μια αξιολόγηση της 

συγκριτικής επίδοσης της περιοχής στη μεταποιητική δραστηριό

τητα, από την οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά 

συμπεράσματα, ως προς τον δυναμισμό της. 

2.2.2. Γενικά στοιχεία 

Στο σύνολο του δευτερογενούς τομέα των τριών νομών 

απασχολείται το 16,8% του ενεργού πληθυσμού και παράγεται το 

23,5% περίπου του ακαθάριστου προϊόντος. Από αυτά το 7,8% 

απασχολείται στη μεταποίηση, το 8,3% στις κατασκευές και το 

0,7% στην εξόρυξη και ενέργεια μαζί. OL παραγωγικές μονάδες 

1. Α. Κοτζαμπόπουλου: "Δευτερογενής τομέας", στο Πρό
γραμμα Αμβρακικού, Τόμος 3, Τομεακή ανάλυση. 
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χαρακτηρίζονται από το μικρό τους μέγεθος και τη μεγάλη δια

σπορά στον χώρο. Φυσικά, παρατηρείται και η αναμενόμενη συ

γκέντρωση μεταποιητικής δραστηριότητας γύρω από τα αστικά κέ

ντρα της περιοχής. 

2.2.3. Μεταποίηση 

2.2.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή Αμβρακικού περιλαμβάνει το 35,8% του συνολι

κού αριθμού των μεταποιητικών μονάδων των τριών νομών, ή 

1.079 μονάδες, KOL το 36,1% της απασχόλησης ή 3.582 άτομα. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει το 61,5% των μονάδων και το 71,3% 

της απασχόλησης του νομού Πρέβεζας, το 85% των μονάδων και το 

89,6% της απασχόλησης του νομού Άρτας, και το 12,2% των μο

νάδων και 7,8% της απασχόλησης του νομού Αιτωλοακαρνανίας 

(στοιχεία απογραφής 1978). Επομένως οι πληροφορίες που αναφέ

ρονται στα χαρακτηριστικά της μεταποίησης στους τρεις νομούς, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν την περιοχή μελέτης 

στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας, αλλά όχι και στον νομό Αι

τωλοακαρνανίας, του οποίου ο κύριος όγκος της μεταποιητικής 

δραστηριότητας βρίσκεται εκτός περιοχής Αμβρακικού, στο νότιο 

τμήμα. 

Οι μεταποιητικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής (σύνο

λο των τριών νομών) καλύπτουν όλο το φάσμα των μεγεθών που 

απαντάται στην ελληνική βιομηχανία, εκτός από τα πολύ μεγάλα, 

με μέσα μεγέθη 3,3 άτομα ανά μονάδα (έναντι 5,2 της χώρας) 

και 19 HP ανά κατάστημα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απογραφή του 1978, το 

91,4% των μονάδων απασχολούν κάτω από 5 άτομα (το 77,7% απα-
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σχολούν 1-2), 5% απασχολούν 5-9 άτομα, 3% απασχολούν 10-49 

άτομα (σύνολο 2.434 άτομα) και 0,6% απασχολούν πάνω από 50 

άτομα. Σύμφωνα δε με νεότερα στοιχεία (του 1985) υπάρχουν τώ

ρα στην περιοχή 25-30 μονάδες με απασχόληση 50 ατόμων και άνω 

(πληροφορίες από την εργασία του μέλους της Ομάδας Αμβρακι

κού, Α. Κοτζαμπόπουλου, για τον δευτερογενή τομέα στην περιο

χή μελέτης). 

Το μέγιστο μέρος των μονάδων (85%) και της απασχόλησης 

(78%) συγκεντρώνεται στους εξής 8 κλάδους: ειδών διατροφής 

(30), ποτών (21), κλωστοϋφαντουργίας (23), ένδυσης και υπόδη

σης (24), ξύλου-φελλού (25), μη μεταλλικών ορυκτών (33), τε

λικών προϊόντων από μέταλλο (35) και μεταφορικών μέσων (38). 

Εντούτοις παρατηρείται δραστηριότητα σε πολύ ευρύτερο φάσμα 

κλάδων: την περίοδο 1973-1978 υπήρχε απασχόληση, στο νομό 

Άρτας σε 12 από τους 20 συνολικά κλάδους της μεταποίησης, 

στην Πρέβεζα σε 16, και στην Αιτωλοακαρνανία σε 18. 

Υπάρχει όλο το φάσμα των μονάδων πρώτης επεξεργασίας 

γεωργικών προϊόντων και τοπικών πρώτων υλών, και επίσης μονά

δες που εξυπηρετούν την τοπική αγορά σε προϊόντα τρέχουσας 

και τυποποιημένης τεχνολογίας (οικοδομικά υλικά, έπιπλα, υφα

ντουργικά κτλ.), απουσιάζουν όμως οι κλάδοι κεφαλαιουχικών 

αγαθών και οι βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες (34). Παρ' 

όλο που ο κύριος όγκος της μεταποιητικής δραστηριότητας είναι 

προσανατολισμένος προς την εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς, 

εντούτοις υπάρχει σημαντικός αριθμός μονάδων με υπερτοπική 

εμβέλεια και μάλιστα με εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι μονάδες 

αυτές αφορούν κυρίως τους κλάδους τροφίμων, κλωστοϋφαντουργί

ας, μη μεταλλικών ορυκτών, ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτρολο

γικού υλικού. 
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Η περιοχή δεν βαρύνεται γενικά με προβληματικές επι

χειρήσεις. Ιδιαίτερα εύρωστες εμφανίζονται αρκετές μονάδες 

στους κλάδους τροφίμων, ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας. 

2.2.3.2. Συγκριτική επίδοση της περιοχής 

Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν διαφέρουν ουσιαστικά 

από τη γενική εικόνα της μεταποίησης στη χώρα, δεν αφήνουν να 

διαφανεί η συγκριτική επίδοση της περιοχής σε σχέση με τις 

άλλες περιοχές, ούτε και ο δυναμισμός της. Για τα στοιχεία 

αυτά έχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη μελέτη της Δ. 

Κατοχιανου, σε συνεργασία Ε. Θεοδωρή-Μαρκογιαννάκη και Αι κ. 

Συκαρά, Κλαδική-χωρική ανάλυση [ης ελληνικής μεταποίησης, 

KETTE, Αθήνα 1984. Η μελέτη στηρίζεται σε στοιχεία της περιό

δου 1963-1978, τα οποία ήταν τα τελευταία διαθέσιμα μέχρι την 

έκδοση του βιβλίου. Με δεδομένο όμως ότι, μέχρι και τον Δε

κέμβριο του 1986, δεν έχουν δημοσιευθεί τα αναλυτικά στοιχεία 

της απογραφής βιομηχανίας και εμπορίου του 1984, τα στοιχεία 

της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν χάσει την επι

καιρότητα τους. Άλλωστε από τα διαθέσιμα στοιχεία της απο

γραφής του 1984 και από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που 

έχουν εκδηλωθεί στα πλαίσια του νόμου 1262/1982, όπως αναλύο

νται στην Εργασία της Ομάδας Αμβρακικού, διαφαίνεται ότι. η 

περιοχή εξακολουθεί να δείχνει δυναμισμό. Συγκεκριμένα η μέση 

προτεινόμενη επένδυση στην περιοχή έχει μεγαλύτερο μέγεθος 

από τη μέση της χώρας, τόσο ως προς το επενδυόμενο κεφάλαιο, 

όσο και ως προς την απασχόληση και την ισχύ. 

Από την προαναφερθείοσ ερευνητική εργασία προκύπτουν 

ορισμένα στοιχεία τα οποία δίνονται στους πιο κάτω πίνακες. 
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Τα υπογραμμισμένα μεγέθη δείχνουν πάντα επιδόσεις καλύτερες 

από τα μέσα μεγέθη της χώρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Συμμετοχή των 3 νομών στη συνολική απασχόληση 

της μεταποίησης στη χώρα, σε ποσοστά % 

1963 1973 1978 

Αιτωλοακαρνανία 1,1 0,9 0,9 

Άρτα 0,3 0,4 0,3 

Πρέβεζα 0,2 0,2 0,3 

Σύνολο χώρας 100 100 100 

Πηγή: Λ. Κατοχιανοΰ και συνεργάτες, Κλαδική-χωρική ανάλυση 

της ελληνικής μεταποίησης, Πίνακας 2.5. ΚΕΠΕ, 1984. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Μέση ετήσια μεταβολή απασχόλησης και ιπποδύναμης 

σε ποσοστά % 

Απασχόληση Ιπποδύναμη 

1963-1973 1973-1978 1963-1973 1973-1978 

Αιτωλοακαρνανία 0,6 1,4 7,2 7,2 

Άρτα 7JL -3,7 11,3 6,9 

Πρέβεζα 0,2 8_,9 4,1 24,8 

Σύνολο χώρας 2,5 2,1 12,5 3,7 

Πηγή: Όπως πιο πάνω, Πίνακες 2.5 και 2.7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Ποσοστό απασχόλησης στον κλάδο τροφίμων (20), % 

1963 1973 1978 

Αιτωλοακαρνανία 

Άρτα 

Πρέβεζα 

Σύνολο χώρας 

29,68 

40,34 

32,41 

16,21 

26,56 

53,46 

42,04 

14,78 

24,51 

37,65 

31,91 

14,03 

Πηγή: Όπως πιο πάνω, Πίνακας 3.4, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

Συντελεστής κλαδικής εξειδίκευσης (ΣΚΕ)* 

Περιφέρεια Πρωτευούσης 

Αιτωλοακαρνανία 

Άρτα 

Πρέβεζα 

Μέσος όρος ΣΚΕ όλων των νομών 

Πηγή: Όπως πιο πάνω Πίνακας 3.11. 

1963 

0,14 

0,25 

0,32 

0,24 

0,30 

1973 

0,14 

0,28 

0,41 

0,29 

0,34 

1978 

0,13 

0,23 

0,42 

0,31 

0,35 

Όταν ο νομός παρουσιάζει ποσοστιαία σύνθεση κλαδικής 
απασχόλησης όμοια με της χώρας τότε ο ΣΚΕ τείνει προς το 
μηδέν· όταν όλη η απασχόληση τείνει να συγκεντρωθεί σε 
ένα κλάδο, ο ΣΚΕ τείνει προς τη μονάδα. 'Ετσι, όσο πιο 
μικρός είναι ο συντελεστής, τόσο πιο ισόρροπη θεωρείται 
η κλαδική σύνθεση ι ης απασχόλησης της περιοχής. 

65 



To 1978 η Αιτωλοακαρνανία ήταν πέμπτη σε ισόρροπη σύν

θεση απασχόλησης με ta την περιφέρεια Πρωτευούσης, τη Θεσσαλο

νίκη, Μαγνησία, και Λάρισα. Οι πιο πάνω πίνακες είναι εύγλωτ

τοι και δεν χρειάζονται σχολιασμό. Στη συνέχεια θα δώσουμε τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης κλαδικού δυναμισμού των περιοχών, 

που έγινε οτα πλαίσια της ίδιας ερευνητικής εργασίας. Σύμφωνα 

με την ανάλυση αυτή, οι περιοχές κατατάσσονται σε οκτώ κατη

γορίες ανάλογα με την αναπτυξιακή τους επίδοση σε σχέση με τη 

γενική επίδοση της χώρας. Οι περιοχές που εμπίπτουν στις κα

τηγορίες 1 έως 4 χαρακτηρίζονται ως δυναμικές ή αναπτυσσόμε

νες, ενώ εκείνες που εμπίπτουν στις κατηγορίες 5 έως 8 θεω

ρούνται μη δυναμικές ή φθίνουσες (ανάλογα με το αν διατηρού

νται στην ίδια ομάδα κατηγοριών και για τις δύο χρονικές υπο

περιόδους που εξετάζονται, ή μεταπίπτουν από τη μια στην άλ

λη). Με βάση την ανάλυση αυτή έχουμε την εξής κατάταξη των 

νομών (το κριτήριο αξιολόγησης είναι πάντα η μεταβολή της 

απασχόλησης στη μεταποίηση στην περιοχή, σε σχέση με τη μετα

βολή στη χώρα, σε ποσοστιαία μεγέθη): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

Ταξινόμηση των περιοχών κατά κατηγορίες Boudeville 

1963-1973 1973-1978 1963-1978 

Περιοχή Πρωτευούσης 6 6 6 
Υπόλοιπο Αττικής 2 2 2 

Θεσσαλονίκη 4 2 4 
Λάρισα 4 8 4 

Αιτωλοακαρνανία 7 7 7 

Άρτα 4 8 4 
Πρέβεζα 8 4 4 

Πηγή: Όπως πιο πάνω, Πίνακας 4.12). 
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Στις κατηγορίες 1-4 οι περιοχές αναπτύχθηκαν με ρυθμό 

ταχύτερο σε σχέση με ίο εθνικό πρότυπο. Στις κατηγορίες 5-8 

αναπτύχθηκαν λιγότερο από ό,τι αν ακολουθούσαν το εθνικό πρό

τυπο. Μέσα στις δύο ομάδες η αρίθμηση είναι οπωσδήποτε αξιο

λογική, αλλά όχι απόλυτα· συνδέεται και με την ανάλυση της 

προέλευσης του ευνοϊκού ή δυσμενούς τελικού αποτελέσματος. 

Έτσι, οι κατηγορίες 1 και 2 περιλαμβάνουν τις περιοχές 

που η συνολική ευνοϊκή επίδοση τους προέρχεται από δύο ομόση-

μες θετικές επιδράσεις. Αντίστοιχα στις κατηγορίες 7 και 8, 

το συνολικό αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται σε δύο επίσης ομό-

σημες αλλά αρνητικές επιδράσεις. Αντιθέτως, στις κατηγορίες 3 

και 4 και 5 και 6 το τελικό θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα ανα

λύεται σε δύο ετερόσημες επιδράσεις, όπου υπερισχύει η θετική 

ή η αρνητική συνιστώσα, αντιστοίχως. Οι δύο αυτές επιδράσεις 

είναι: η κλαδική σύνθεση της απασχόλησης, δηλαδή η παρουσία ή 

όχι στην περιοχή δυναμικών κλάδων με κάποια βαρύνουσα συμμε

τοχή (κλαδική ή αναλογική συνιστώσα) και ο επιτόπιος δυναμι

σμός, ή η έλλειψη του, που αντικατοπτρίζει όλους τους άλλους 

παράγοντες (διαφορική συνιστώσα). Οι παράγοντες αυτοί με

τριούνται πάντα με την επίδοση της περιοχής σε σχέση με εκεί-

νην της χώρας. Στις κατηγορίες 1, 3, 5, 7 υπερισχύει απολύτως 

η αναλογική συνιστώσα, ενώ στις κατηγορίες 2, 4, 6, 8 υπερι

σχύει η διαφορική συνιστώσα. 

Με βάση τα πιο πάνω μπορούμε να ερμηνεύσουμε την κατά

ταξη των νομών που μας ενδιαφέρουν στις κατηγορίες 7, 8 και 4 

ως εξής: 

Στην Αιτωλοακαρνανία, η απασχόληση στη μεταποίηση αυ

ξήθηκε λιγότερο από ό,τι θα αναμενόταν με βάση το εθνικό πρό

τυπο, διότι και το γενικό αναπτυξιακό κλίμα δεν ήταν ιδιαίτε-
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ρα ευνοϊκό (αρνητική διαφορική συνιστώσα) αλλά και, κυρίως, 

έλειπαν οι δυναμικοί κλάδοι (αρνητική και απολύτως μεγαλύτερη 

αναλογική συνιστώσα). 

Στην Άρτα, η αύξηση στο σύνολο της περιόδου 1963-1978 

ήταν μεγαλύτερη από ό,τι θα αναμενόταν, κυρίως χάρις στην 

ύπαρξη τοπικών συνθηκών (θετική διαφορική συνιστώσα) που ευ

νόησαν την ανάπτυξη κλάδων οι οποίοι δεν ήταν δυναμικοί σε 

εθνικό επίπεδο (αρνητική κλαδική συνιστώσα). Η ανάπτυξη αυτή 

έλαβε χώραν κυρίως στην πρώτη υποπερίοδο, ενώ στη δεύτερη 

υπήρξε καθυστέρηση (και μάλιστα απόλυτη μείωση της απασχόλη

σης), λόγω πάλι των γενικότερων τοπικών συνθηκών, που έπαψαν 

να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Το συνολικό αποτέλεσμα πάντως 

υπήρξε θετικό για την περίοδο. 

Στην Πρέβεζα, η πορεία υπήρξε αντίστροφη: μετά από μια 

καθυστέρηση στην περίοδο 1963-1973 ο νομός προχώρησε με ρυθμό 

ταχύτερο από το μέσο όρο, χάρις κυρίως στην ύπαρξη ευνοϊκών 

τοπικών συνθηκών (θετική διαφορική συνιστώσα που υπερκαλύπτει 

την αρνητική κλαδική συνιστώσα). Η επιτάχυνση αυτή υπερκάλυψε 

την προηγούμενη καθυστέρηση, έτσι ώστε για το σύνολο της πε

ριόδου ο νομός κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες περιοχές. 

Από τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης συνάγεται ότι η 

καθυστέρηση της Αιτωλοακαρνανίας για το σύνολο της περιόδου 

υπολογίζεται σε -29% από την επίδοση της χώρας, ενώ η θετική 

απόκλιση της Άρτας σε +19,6Χ και της Πρέβεζας σε +12,4% (Πη

γή: όπως πιο πάνω, Πίνακας Α.11). 

Παραπέρα, οι τρεις νομοί υπήρξαν αρκετές φορές ανάμεσα 

στους 3 πρώτους νομούς της χώρας από άποψη ρυθμού ανάπτυξης 

ορισμένων κλάδων (μετρούμενης σε όρους απασχόλησης). 0 Πίνα

κας 2.7 δίνει τους κλάδους στους οποίους σημειώθηκε αυτή η 
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επίδοση σε κάθε νομό. 0 αστερίσκος σημειώνει τον κλάδο για 

τον οποίο ο νομός ήταν πρώτος στη χώρα σε ρυθμό ανάπτυξης. 

Από αυτούς τους κλάδους, οι κλάδοι τροφίμων, ποτών, 

καπνού, προϊόντων από μέταλλο, μηχανών και λοιπών βιομηχανι

ών, χαρακτηρίζονται κατά την εξεταζόμενη περίοδο ως μη δυνα

μικοί σε επίπεδο χώρας. Οι κλάδοι υφαντουργίας και ξύλου-

φελλού είναι αναπτυσσόμενοι, ενώ οι κλάδοι δέρματος-γούνας 

και παραγώγων πετρελαίου περιλαμβάνονται ανάμεσα στους δυνα

μικούς. 

Άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

Αριθμός των κλάδων μεταποίησης στους οποίους οι τρεις νομοί 

παρουσιάζουν απασχόληση 

1963-1973 

17 

13 

17 

20 

19 

1973-1978 

18 

12 

16 

17 

18 

Αιτωλοακαρνανία 

Άρτα 

Πρέβεζα 

Περιοχή Πρωτευούσης 

Υπόλοιπο Αττικής 

Πηγή: Όπως πιο πάνω, Πίνακας 4.14. 

0 νομός Άρτας είχε την περίοδο 1973-1978 τον μικρότε

ρο αριθμό κλάδων μεταποίησης στη χώρα μαζί με την Ευρυτανία, 
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τη Θεσπρωτία και τη Χαλκιδική. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά 

υπανάπτυξη, αλλά οπωσδήποτε περιορισμένη παραγωγική βάση και 

σχετική εξάρτηση. Συμφωνεί δε με την πληροφόρηση του Πίνακα 

2.5 που δίνει συντελεστή κλαδικής εξειδίκευσης έβδομο μεγαλύ

τερο στη χώρα. 

Αντιθέτως, η Αιτωλοακαρνανία έχει αριθμό κλάδων που 

συγκρίνεται με την Αττική. Η Αιτωλοακαρνανία είναι 6η σε βαθ

μό αναδιάρθρωσης της κλαδικής σύνθεσης της απασχόλησης την 

περίοδο 1973-1978, ενώ οι δυο άλλοι νομοί έχουν πολύ χαμηλό

τερους βαθμούς αναδιάρθρωσης στην ίδια περίοδο (Πίνακας 4.4 

της ερευνητικής εργασίας). 

Σε μια προσπάθεια συνολικής αξιολόγησης της σημασίας 

κάθε νομού για την εθνική και για την περιφερειακή ανάπτυξη 

της μεταποίησης, με βάση ορισμένους δείκτες, η πιο πάνω ερευ

νητική εργασία βρίσκει ότι: 

με κριτήρια συμβολής στα εθνικά μεγέθη της μεταποίησης, 

δηλαδή μεγάλο προϊόν σε συνδυασμό με μεγάλη απασχόληση, 

και οι τρεις νομοί κατατάσσονται στην 4η κατηγορία (τε

λευταία), διότι έχουν μεγέθη κάτω από τον μέσο όρο της 

χώρας, αλλά η Αιτωλοακαρνανία έχει μεγαλύτερη σημασία 

από τους δύο άλλους νομούς (Διάγραμμα 5.13 της μελέτης). 

Σημειωτέον ότι όλοι οι νομοί, εκτός από την Αττική, Θεσ

σαλονίκη, Λάρισα, Μαγνησία, Αχαΐα, Βοιωτία, Εύβοια και 

Καστοριά, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (την 4η). 

με κριτήρια όμως συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη της 

μεταποίησης, δηλαδή την κλαδική διαφοροποίηση και τον 

δυναμισμό, η Πρέβεζα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία, 

με μεγέθη ανώτερα από τους εθνικούς μέσους όρους, η Αι

τωλοακαρνανία στην τρίτη, με κλαδική διαφοροποίηση ανώ-
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τερη από το μέσο όρο, ενώ η Άρτα στην τέταρτη (η θέση 

αυτή της Άρτας προσδιορίζεται προφανώς από την υποχώρη

ση που έδειξε στην πορεία της κατά το διάστημα 1973-

1978). 

Η κατάταξη των τριών νομών κατά σειρά σπουδαιότητας ως 

προς την εθνική και την περιφερειακή ανάπτυξη της μεταποίησης 

δίνεται στον Πίνακα 2.9. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 

Σειρά σπουδαιότητας των νομών σύμφωνα με εθνικά και 

περιφερειακά κριτήρια συμβολής στην ανάπτυξη 

της μεταποίησης 

Εθνικά κριτήρια Περιφερειακά κριτήρια 

Αιτωλοακαρνανία 

Άρτα 

Πρέβεζα 

16η 

40ή 

41η 

24η 

49η 

11η 

Η κατάταξη αυτή προέρχεται από τον συνδυασμό της σει

ράς των περιοχών ως προς τα εξής μεγέθη ανά δύο: 

προϊόν της μεταποίησης και απασχόληση (εθνικά κριτήρια), 

κλαδική διαφοροποίηση και δυναμισμός (περιφερειακά κρι

τήρια) . 

Η σειρά των τριών νομών στην εθνική κατάταξη ως προς 

τα πιο πάνω τέσσερα μεγέθη δίνεται στον Πίνακα 2.10. Πρέπει 
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να σημειωθεί ότι για την κλαδική διαφοροποίηση χρησιμοποιήθη

κε ως δείκτης ο συντελεστής κλαδικής εξειδίκευσης, αλλά η τα

ξινόμηση έγινε ανάποδα, δηλαδή πρώτη στη σειρά τοποθετήθηκε η 

περιοχή με τον μικρότερο συντελεστή (όπως πιο πάνω, σελ. 150, 

Ι.α). 

Για τον δυναμισμό χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης η καθαρή 

σχετική μεταβολή της απασχόλησης (δηλαδή σε σχέση με την ανα

μενόμενη με βάση το εθνικό πρότυπο) σε συνδυασμό με την κατά

ταξη της περιοχής στις κατηγορίες 1-8 που αναφέρθηκαν προη

γουμένως (όπως πιο πάνω, σελ. 151, Ι.α). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10 

Σειρά των περιοχών ως προς διακεκριμένα εθνικά και 

περιφερειακά κριτήρια 

Προϊόν Απασχόληση Κλαδική Αυναμισμός 

(1974) (1978) διάφορο- (1973-1978) 

ποίηση 

Αιτωλοακαρνανία 15η 19η 5η 31η 

Άρτα 41η 39η 43η 23η 

Πρέβεζα 40ή 40ή 19η 10η 

Πηγή: Όπως πιο πάνω, Πίνακας 5.2. 

Όπως βλέπουμε, ενώ η Αιτωλοακαρνανία είναι σε πολύ κα

λή σειρά ως προς τα στατικά μεγέθη υστερεί ως προς τα δυναμι

κά, δηλαδή, έχει δείξει μια καθυστέρηση στους ρυθμούς ανάπτυ-
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ξης και στις δυο χρονικές υποπεριόδους. Αντιθέτως η Πρέβεζα 

που είναι πολύ πίσω στη σειρά ως προς τα απόλυτα μεγέθη, έχει 

πολύ καλή θέση ως προς την αναπτυξιακή επίδοση την περίοδο 

1973-1978. 

2.2.3.3. Συμπεράσματα 

Η πιο πάνω ανάλυση έχει ενδεικτική μόνο σημασία, αφού 

τα μεγέθη στα οποία στηρίζεται είναι αρκετά παλαιά, είναι 

όμως η μόνη πηγή συστηματικής αξιολόγησης της σχετικής επίδο

σης των τριών νομών. Από αυτή φαίνεται ότι παρ' όλο που η ση

μασία του καθενός είναι μικρή σε απόλυτα μεγέθη, εντούτοις 

και οι τρεις έχουν στοιχεία δυναμισμού, τα οποία εκδηλώνονται 

όταν εμφανίζονται ευκαιρίες. Αυτό φαίνεται, για μεν την Αιτω

λοακαρνανία, από τη σχετικά υψηλή θέση της, ήδη από το 1974, 

στην εθνική κατάταξη ως προς το προϊόν και την απασχόληση και 

από την κλαδική αναδιάρθρωση που πραγματοποίησε στο διάστημα 

1973-1978, για δε την Άρτα από τη δυναμική αύξηση της απα

σχόλησης που πραγματοποίησε στο διάστημα 1963-1973 (+98,1%)· 

τέλος για την Πρέβεζα, από την αύξηση της απασχόλησης που 

επέτυχε στο διάστημα 1973-1978 (+53,4%). 

Ακόμη παρατηρούμε ότι και οι τρεις νομοί συνδέονται με 

κλάδους που δεν χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί σε εθνικό επίπε

δο (μονίμως αρνητική κλαδική συνιστώσα) με συνέπεια, όταν πά

ψουν να υπάρχουν ιδιαίτερες ευνοϊκές τοπικές συνθήκες για 

τους κλάδους αυτούς, η ανάπτυξη να επιβραδύνεται (περίπτωση 

Αιτωλοακαρνανίας 1963-1978 και Άρτας 1973-1978). Και στη μεν 

Αιτωλοακαρνανία η επιβράδυνση συνδυάστηκε με κλαδική αναδιάρ

θρωση, στην δε Άρτα με απόλυτη πτώση της απασχόλησης. Στην 
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Πρέβεζα, η ανάπτυξη οφείλεται πάλι στην ύπαρξη ευνοϊκών τοπι

κών συνθηκών, που δεν έχουμε συγκριτικά στοιχεία για να δούμε 

αν εξακολούθησαν να υπάρχουν και μετά το 1978. Οι κλάδοι πά

ντως στους οποίους ο νομός διακρίθηκε σε αναπτυξιακή επίδοση, 

δηλαδή η κλωστοϋφαντουργία και ο ξύλου-φελλού, ήταν αναπτυσ

σόμενοι σε εθνικό επίπεδο την περίοδο εκείνη. 

Ως τελικό συμπέρασμα, που συνάγεται από την πιο πάνω 

μελετητική εργασία, θεωρούμε ότι οι τρεις νομοί παρ* όλο που 

βρίσκονται έξω από τους κύριους αναπτυξιακούς άξονες (Καβάλα, 

Θεσσαλονίκη, Βόλος, Λαμία, Αθήνα, Πάτρα) έχουν επιχειρηματικό 

δυναμισμό, που σημαίνει, μεταξύ άλλων, εγρήγορση και δυνατό

τητα αξιοποίησης ευκαιριών. Επειδή όμως οι ευκαιρίες που 

οφείλονται στην πρώτη επεξεργασία της γεωργικής παραγωγής, 

και στην εξυπηρέτηση των στοιχειωδών αναγκών της επιτόπιας 

αγοράς, δεν είναι απεριόριστες, και φαίνονται ήδη να πλησιά

ζουν τα όρια τους, η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να στο

χεύει στην επισήμανση και διερεύνηση νέων κλάδων και περιο

χών δραστηριότητας, και στη στήριξη του εντόπιου επιχειρημα

τικού δυναμικού (κοινωνικού και ιδιωτικού), για να εισέλθει 

στις νέες αυτές περιοχές. 

Ειδικά για το τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας που ανήκει 

στην περιοχή Αμβρακικού, η διάνοιξη νέων περιοχών δράσης που 

να συνδέονται με τον Αμβρακικό, και η σύνδεση του με τη δρα

στηριότητα του βορειοδυτικού άξονα, φαίνεται να είναι η μόνη 

δυνατότητα για ανάπτυξη μεταποιητικής δραστηριότητας σε αυτό, 

γιατί στα πλαίσια της μέχρι τώρα αναπτυξιακής πορείας του νο

μού δεν φαίνεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Περιττό να τονιστεί ότι η παραπέρα ανάπτυξη και εντα

τικοποίηση της μεταποιητικής δραστηριότητας πρέπει να γίνει 
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με την προσοχή που επιβάλλει η επιλογή της περιβαλλοντικής 

προστασίας. Η μέχρι τώρα ανάπτυξη, επειδή ήταν διάσπαρτη στον 

χώρο, ως συνδεόμενη κυρίως με τη γεωργική παραγωγή, δεν φαί

νεται να έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα συγκεντρωμένης 

ρύπανσης. Επειδή όμως είναι πιθανόν στο επόμενο στάδιο η με

ταποίηση να συγκεντρωθεί κοντά στα αστικά κέντρα και σε το

μείς που έχουν σχέση με την αξιοποίηση της αλιευτικής παραγω

γής, θα πρέπει εξαρχής να υπάρξει αυστηρότητα ως προς τη διά

θεση των λυμάτων. Η βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας, και αυ

τή που σχεδιάζεται για την Άρτα, καθώς και τα προτεινόμενα 

βιοτεχνικά πάρκα στην υπόλοιπη περιοχή, θεωρητικά θα πρέπει 

να λύσουν το πρόβλημα της ρύπανσης με την ελεγχόμενη διαχεί

ριση αποβλήτων. Εντούτοις, επειδή η ανάπτυξη των ΒΙΠΕ στην 

περιοχή παρουσιάζει ορισμένα πρακτικά προβλήματα, δεν θα πρέ

πει να εμποδιστεί η ανάπτυξη διάσπαρτης δραστηριότητας, με 

την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει κοινωνική πίεση για σεβασμό των 

αναγκών προστασίας. 

2.2.4. Εξόρυξη 

Με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί στην 

περιοχή η ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων στρατηγικών ορυκτών 

(βλ. σχετικό κεφάλαιο στην εργασία του Α. Κοτζαμπόπουλου) η 

εξόρυξη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δραστηριότητα αιχμής για 

την περιοχή. Και τούτο διότι μεγάλης κλίμακας εξορυκτική δρα

στηριότητα είναι ασυμβίβαστη με την προστασία του περιβάλλο

ντος και με την τουριστική ανάπτυξη. Η δραστηριότητα που ήδη 

υπάρχει (εκμετάλλευση μαρμάρων, αδρανών υλικών, σχεδιαζόμενη 

εκμετάλλευση φωσφοριτών περιοχής Δρυμώνα) πρέπει να εξαντλή-
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σει τα όρια ορθόλογικόποΙησής της και φροντίδας για την απο

κατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. 

Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για 

επιτόπια επεξεργασία και αξιοποίηση ορυκτών υλών (όπως π.χ. 

του γύψου), πράγμα που θα αποτελούσε ευκαιρία για προώθηση 

της βιομηχανικής ανάπτυξης, θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη 

και σχεδιασμός της δραστηριότητας, που να λαμβάνει υπόψη την 

ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία. 

Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση που οι 

έρευνες της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΤΤ) θα αποκαλύ

ψουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόλπο. Προη

γουμένως, μάλιστα, θα πρέπει να σταθμιστεί, με εθνικά και πε

ριφερειακά κριτήρια, η ζημία που μπορεί να προκληθεί στην 

αλιευτική και την τουριστική ανάπτυξη καθώς και στους βιότο

πους, απέναντι στην ανάγκη για άμεση αξιοποίηση μιας ενερ

γειακής πηγής. 

Και τα μεν εθνικά κριτήρια είναι: 

η αύξηση του βαθμού ενεργειακής αυτοδυναμίας, 

η εξοικονόμηση συναλλάγματος, 

οι τυχόν αντιδράσεις από τις οργανώσεις προστασίας της 

απειλούμενης πτηνοπανίδας, σε διεθνές επίπεδο. 

Τα δε περιφερειακά είναι: 

το εισόδημα και η απασχόληση των κατοίκων, 

η ποιότητα της ζωής τους. 

2.2.5. Κατασκευές 

0 κλάδος των κατασκευών συνήθως δεν παρουσιάζει τοπι

κές ιδιομορφίες. Επειδή λειτουργεί επί παραγγελία, διαμορφώ-
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νει τη δυναμικότητα του ανάλογα με τη ζήτηση. Ο κίνδυνος γι* 

αυτόν είναι η πτώση της γενικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Αντίστοιχα, ανακάμπτει εύκολα με τη γενική ανάκαμψη. 

Η αναπτυξιακή πολιτική για τον κλάδο, πέραν από τη συ

ντήρηση του τοπικού αναπτυξιακού κλίματος, συνίσταται στη 

στήριξη του εντόπιου μελετητικού και κατασκευαστικού δυναμι

κού, ώστε να αποκτήσει προοδευτικά μεγαλύτερες τεχνικές και 

οικονομικές δυνατότητες. Αυτό γίνεται με τη συνεχή εκτέλεση 

σημαντικών δημόσιων έργων στην περιοχή, στα οποία θα έχει την 

ευκαιρία να συμμετέχει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, αυξάνο

ντας έτσι την πείρα και τη δυναμικότητα του. 

Φυσικά, η αύξηση της δυναμικότητας και η εξειδίκευση 

θα το κάνει πιο ευάλωτο στις οικονομικές διακυμάνσεις και θα 

το εξωθήσει να επεκτείνει χωρικά την ακτίνα της δραστηριότη

τας του, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό σε ευρύτερη περιο

χή. Αυτό όμως είναι και το χαρακτηριστικό της ανάπτυξης: η 

υπέρβαση των στενών ορίων της τοπικής αγοράς και η ανταγωνι

στικότητα σε ευρύτερο χώρο. 

2.3. Τριτογενής τομέας 

2.3.1. Γενικά 

Όπως είδαμε και προηγουμένως (Κεφ. 1.4), ο τριτογενής 

τομέας απασχολεί το 22%, 25% και 30% του ενεργού πληθυσμού 

των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας αντίστοιχα. 

Τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλά σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο 

(40%) αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο των περιφερειών στις 

οποίες ανήκουν οι νομοί (Πελοπόννησος και Αυτική Στερεά 28%, 
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Ήπειρος 33,4%). Αυτό αντικατοπτρίζει τον χαμηλό βαθμό αστι

κοποίησης και τον γεωργικό χαρακτήρα των τριών νομών. 

Το μέσο μέγεθος των μονάδων είναι μικρό (2,3 άτομα), 

επηρεαζόμενο από τις μονάδες λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών 

εστιάσεως-ύπνου-αναψυχής, που αποτελούν και τη μεγάλη πλειο

ψηφία των καταστημάτων (9.900 σε σύνολο 13.000 μονάδων-

στοιχεία απογραφής 1978 από Παπαγιάννη, Πίνακας Π3.6). 

2.3.2. Αναπτυξιακή πολιτική 

Από αναπτυξιακή άποψη, μπορεί να ειπωθεί για τον τρι

τογενή τομέα ό,τι ειπώθηκε και γ̂ ,α τον κλάδο των κατασκευών: 

ότι δηλαδή, τείνει να ακολουθεί και να προσαρμόζεται στις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς. Επειδή δεν παράγει υλικά αγαθά, 

που μπορούν να διατεθούν ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χρό

νο της παραγωγής τους, δεν μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο 

από όσο προσδιορίζει το μέγεθος και η εμβέλεια της τοπικής 

αγοράς. Και ο βαθμός εξειδίκευσης του αντανακλά την πολυπλο

κότητα της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. 

Έτσι, η αναπτυξιακή πολιτική για τον τομέα αυτό συνί

σταται, πρώτον, στην τόνωση των άλλων τομέων της οικονομίας 

και στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της περιοχής και, 

δεύτερον, στην αύξηση της εμβέλειας της τοπικής αγοράς. Αυτό 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της επικοινωνίας με 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή, ώστε τα τοπικά κέντρα να 

μπορούν να εξυπηρετούν μεγαλύτερη περιφέρεια, σε ανταγωνισμό 

με άλλα περιφερειακά κέντρα (Γιάννενα, Αγρίνιο). 

Από αυτή την άποψη, η ολοκλήρωση του άξονα Ηγουμενί-

τσας-Πρέβεζας-Αστακού, η συντόμευση του δρόμου Άκτιο-Βόνιτσα 
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(με αξιοποίηση της πρόσβασης προς την αεροπορική βάση) και η 

ζεύξη του 'Ακτίου με την Πρέβεζα θα μπορούσε να καταστήσει 

αυτή την τελευταία ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών για ολόκληρη 

τη βορειοδυτική Ακαρνανία και τη Λευκάδα -εκτός από τη νοτιο

δυτική Ήπειρο. Επίσης η ολοκλήρωση του δρόμου Άρτα-Τρίκαλα 

θα μπορούσε να στρέψει ένα μέρος της κίνησης μεταξύ της Κε

ντρικής και Δυτικής Ελλάδας από τον άξονα Τρίκαλα-Γιάννενα-

Ηγουμενίτσα προς τον άξονα Τρίκαλα-'Αρτα-Πρέβεζα. 

Η αύξηση της εμβέλειας της αγοράς έχει ιδιαίτερη σημα

σία, όταν επιδιώκεται η ανάπτυξη υπηρεσιών που προϋποθέτουν 

σημαντική επένδυση σε υλικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο (όπως π.χ. 

ξενοδοχεία, μαρίνες, εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα, 

γραφεία εξειδικευμένων επιστημονικών ή εμπορικών υπηρεσιών 

κ.ά.)· Για να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες, πρέπει να έχει 

προηγηθεί η μεγέθυνση της αγοράς και να είναι εμφανής η ανά

γκη για πρόσθετη δυναμικότητα, αλλιώς κινδυνεύουν να μην εί

ναι βιώσιμες. 

Επομένως, για μεν τις μονάδες που αποτελούν συνήθως 

ιδιωτικές επενδύσεις (όπως αυτές του τουριστικού τομέα), η 

αναπτυξιακή πολιτική συνίσταται κυρίως στη σταδιακή διεύρυνση 

της αγοράς με τους τρόπους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Γι* αυ

τές δε που αποτελούν δημόσιες ή κοινωνικές επενδύσεις, η ανα

πτυξιακή πολιτική περιλαμβάνει την προσεκτική εκτίμηση του 

μεγέθους της αγοράς και των προοπτικών ανάπτυξης της, ώστε να 

σχεδιασθούν μονάδες που το μέγεθος και ο βαθμός ολοκλήρωσης 

τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και να μην 

αποτελούν σπατάλη κοινωνικών πόρων. 

Ειδικότερα, προκειμένου για μονάδες τύπου "αγοράς" που 

αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του Προγράμματος Αμβρακικού, η 
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εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. Την ανάλυση της ροής των προϊόντων από τους τόπους 

παραγωγής προς τους τόπους κατανάλωσης, ώστε να φανεί σε ποια 

σημεία τείνουν να δημιουργούνται συγκεντρώσεις, και τι μεγέ

θους. Αν δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, που αποτελούν φυσικούς 

τόπους αγοράς, τι αλλαγές στις ροές συνεπάγεται η δημιουργία 

τεχνητών σημείων συγκέντρωσης και με ποιες συνέπειες στο κό

στος διακίνησης των προϊόντων. 

β. Τη σύγκριση της ωφέλειας που θα προκύψει από τις 

υπηρεσίες που θα προσφερθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο ή με 

φθηνότερο κόστος στην αγορά (π.χ. τυποποίηση και συσκευασία, 

συλλογική διαπραγμάτευση, αξιοποίηση υποπροϊόντων) σε σχέση 

με το κόστος λειτουργίας της. 

γ. Την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

που θα έχει κάθε κατηγορία συναλλασσομένων, αν προτιμήσει την 

"αγορά" απέναντι στον άτυπο παραδοσιακό τρόπο συναλλαγών. Η 

ανάλυση αυτή πρέπει να γίνει και να θεσπισθούν τα κατάλληλα 

κίνητρα, και να αρθούν τα τυχόν αντικίνητρα για κάθε κατηγο

ρία, ώστε να μην υπονομευθεί η λειτουργία της αγοράς στην αρ

χή της. Αυτό άσχετα με τη δυνατότητα επιβολής της "υποχρεωτι

κής διέλευσης": διότι δεν είναι σκόπιμο να γίνονται κοινωνι

κές επενδύσεις για εγκαταστάσεις, αν αυτές δεν εξυπηρετούν 

κατά τον καλύτερο τρόπο τις συναλλαγές, και αν δεν έχουν την 

υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους των συναλλασσομένων, αλλά 

στηρίζονται μόνο στην υποχρεωτικότητα. 

Η εκτίμηση των αναγκών της αγοράς πρέπει να γίνεται 

και να επανελέγχεται πριν από την πραγματοποίηση της επένδυ

σης, προκειμένου να επιλέγεται ο πιο εξυπηρετικός τύπος εγκα

τάστασης που θα ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση από τα έξοδα 
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λειτουργίας και θα κάνει την "αγορά" οικονομικά και κοινωνικά 

βιώσιμη. 

Οι σκέψεις αυτές αφορούν όλες τις προγραμματισμένες 

επενδύσεις αυτού του τύπου, όπως την περιφερειακή αγορά οπω

ροκηπευτικών, τα σφαγεία, την ιχθυόσκαλα, το κέντρο συγκέ

ντρωσης - διαλογής χελιών, τον σταθμό καθαρισμού οστράκων. 

Πριν από την οριστικοποίηση της θέσης, του μεγέθους και της 

λειτουργικής διάρθρωσης κάθε μονάδας, πρέπει να επαναλέγχο-

νται τα στοιχεία που οδήγησαν στον καταρχήν προγραμματισμό 

της. (Ήδη κάποια ρεαλιστικότερη εκτίμηση των αναγκών της 

αγοράς οδήγησε στην αναθεώρηση του προγραμματισμού "βιομηχα

νικού" σφαγείου στην Άρτα και στην προώθηση εκσυγχρονισμένου 

δημοτικού σφαγείου. Με βάση την ίδια λογική έχουν εκφραστεί 

από την Ομάδα του ΚΕΠΕ κάποιες επιφυλάξεις για το προγραμμα

τισμένο μέγεθος της ιχθυόσκαλας της Πρέβεζας). 

0 πιο πάνω τύπος διερεύνησης αφορά και τις καταρχήν 

προγραμματισμένες μονάδες παροχής τουριστικών υπηρεσιών, όπως 

τη μαρίνα Πρέβεζας, τους οδικούς και πορθμειακούς σταθμούς 

κ.ά. Η μελέτη των προοπτικών της αγοράς πρέπει να προηγείται 

από την οριστικοποίηση των στοιχείων της μονάδας. Στην περί

πτωση του τουρισμού, όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η αγορά 

τουριστικών υπηρεσιών έχει δείξει γενικά μεγάλη ελαστικότητα, 

δηλαδή πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε μέτρα αναπτυξιακής πο

λιτικής παρά οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα και μάλιστα της 

ζωικής παραγωγής. Επομένως είναι θεμιτό να προγραμματίζουμε 

με στόχο ακριβώς τη δημιουργία τουριστικής ζήτησης, παρά 

ανταποκρινόμενοι μόνο στις ήδη υπάρχουσες ανάγκες - με την 

προϋπόθεση, βέβαια, ότι ταυτόχρονα με τη δημιουργία της του

ριστικής υποδομής θα κινητοποιείται και ο μηχανισμός προβολής 
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και προώθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ 

3.1. Κριτήρια επιλογής 

Για την επιλογή των κλάδων αιχμής του προγράμματος 

άμεσης εφαρμογής, που αποκρυσταλλώθηκε στην Προγραμματική 

Σύμβαση, λειτούργησαν τα εξής βασικά κριτήρια: 

1. Να έχουν οι επιλεγόμενοι κλάδοι καλές αναπτυξιακές προο

πτικές και σχετικά σύντομη απόδοση. 

2. Να μην έρχονται σε σύγκρουση με την επιδίωξη της προστα

σίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα της διατήρησης των 

υγροβιότοπων. 

3. Να μην απαιτούν πολύ μεγάλες αδιαίρετες δαπάνες, σε δη

μόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις, προτού να αρχίσουν να 

έχουν κάποια απόδοση. 

4. Να μην δεσμεύουν αμετάκλητα τη μελλοντική αναπτυξιακή 

πορεία της περιοχής αλλοιώνοντας ριζικά τις συνθήκες και 

αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο άλλες αναπτυξιακές επιλο

γές. 

Με βάση Τις πιο πάνω προαπαιτήσεις και εκτιμώντας τις 

αναπτυξιακές προτάσεις που είχαν γίνει για την περιοχή (οι 

σχετικές μελέτες χρονολογούνται από το 1937), έγινε η επιλογή 

των κλάδων αιχμής για την πρώτη φάση της αναπτυξιακής προσπά

θειας. 
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Έτσι επιλέχθηκαν: 

η αλιευτική ανάπτυξη και η ιχθυοκαλλιέργεια, 

η ήπια τουριστική ανάπτυξη, 

η δράση για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η επιλογή κλάδων αιχμής του προγράμματος έχει κυρίως 

την έννοια της δέσμευσης για την ενεργητική προώθηση αυτών 

των κλάδων, και όχι την έννοια του αποκλεισμού ή της παραμέ

λησης όλων των άλλων κλάδων και δυνατοτήτων της περιοχής. 

Αντίθετα όλοι οι άλλοι κλάδοι θα ωφεληθούν από την κινητοποί

ηση και το αναπτυξιακό κλίμα που δημιουργείται και θα γίνουν 

αντικείμενο εξειδικευμένης διερεύνησης στις επόμενες φάσεις 

του προγράμματος, και μάλιστα όταν ιδρυθεί ο ειδικός αναπτυ

ξιακός φορέας της περιοχής, η Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού 

(ΕΤΑΝΑΜ)ΐ. 

3.2. Αλιευτική ανάπτυξη - Υδατοκαλλιέργεια 

3.2.1. Δικαιολόγηση της επιλογής 

Η επιλογή αυτού του κλάδου ήρθε ως φυσική συνέπεια της 

προϊστορίας της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή, ως 

ανταπόκριση στο έντονο σχετικό λαϊκό αίτημα, και ως απάντηση 

στην ανάγκη να ενισχυθεί η επιδίωξη της προστασίας του περι

βάλλοντος με συνδυασμό της με αναπτυξιακές δραστηριότητες που 

θα ήταν συμβιβαστές με αυτό τον στόχο. 

Πράγματι υπάρχει μια μακριά προϊστορία μελετών και 

1. Βλ. υποσ. 1 της σελ. 23. 
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προσπαθειών για την ανάπτυξη της βόρειας πλευράς του Αμβρακι

κού που στηριζόταν στην ιδέα της αποξήρανσης των υγροτόπων, 

ακόμη και των λιμνοθαλασσών, και την απόδοση τους στη γεωργι

κή χρήση. Η συνειδητοποίηση, μετά από πολύχρονες προσπάθειες 

της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων, ότι η "εξυγίανση των παθο-

γενών εδαφών" της πεδιάδας της Άρτας ήταν μια μη αποτελεσμα

τική όσο και εξαιρετικά δαπανηρή προσπάθεια, οδήγησε στη στα

διακή εγκατάλειψη αυτής της κατεύθυνσης. 

Παράλληλα, με τη διάδοση της γνώσης για τα επιτεύγματα 

του νέου κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας σε άλλες χώρες με παρό

μοιες συνθήκες, άρχισαν να προβάλλονται προτάσεις για ιχθυο-

κομική ανάπτυξη της στενής περιοχής του Αμβρακικού αντί της 

γεωργικής. Παρ' όλο που μερικές από τις προτάσεις αυτές (που 

διατυπώθηκαν σε συγκεκριμένες τεχνικοοικονομικές μελέτες), 

έφθασαν σε υποδείξεις που προϋπέθεταν τεράστιες δαπάνες για 

έργα αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας και καταστρεπτικά 

για τα φυσικά οικοσυστήματα, τελικά συνετέλεσαν στο να εδραι

ωθεί η πεποίθηση ότι ο Αμβρακικός και η περιοχή του προσφερό

ταν για μεγάλης κλίμακας αλιευτική ανάπτυξη. 

Ταυτοχρόνως, άρχισε να συνειδητοποιείται και η περι

βαλλοντική αξία της περιοχής, αυτή καθ' εαυτήν, έπειτα από 

εξειδικευμένες μελέτες που έγιναν, και που τεκμηρίωσαν τη ση

μασία των βιοτόπων του Αμβρακικού σε διεθνές επίπεδο. 

Έτσι, βαθμιαία, καταστάλαξε η αντίληψη, σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων αλλά και στην κοινή γνώμη, ότι ο Αμβρακικός 

προσφέρεται για αλιευτική ανάπτυξη αλλά χωρίς καταστροφή του 

φυσικού οικοσυστήματος. Αυτό και για λόγους σεβασμού των πε

ριβαλλοντικών αξιών και για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς: 

δηλαδή για να μην καταργηθούν εκείνες οι φυσικές διεργασίες 
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που ακριβώς κάνουν το σύστημα κατάλληλο για παραγωγική εκμε

τάλλευση. 

Η αντίληψη αυτή, που είχε συγκεντρώσει τη γενική συ

ναίνεση, αποτυπώθηκε ως βασική επιλογή στην Προγραμματική 

Σύμβαση. 

3.2.2. Αναπτυξιακή στρατηγική και τακτική 

Σε αντίθεση με τις εισηγήσεις κάποιων μελετών (Γκόφα 

κ.ά.), οι οποίες, ανταποκρινόμενες στο αίτημα της εποχής για 

"συνολική ανάπτυξη" του Αμβρακικού, συνιστούσαν την ανάπτυξη 

βάσει ενός τεράστιου προγράμματος έργων κεντρικά καθοδηγούμε

νων, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και με ενιαία διαχείριση, το 

Πρόγραμμα αυτό, όπως αποκρυσταλλώθηκε στην Προγραμματική Σύμ

βαση, επιλέγει τη στρατηγική της βήμα-βήμα ανάπτυξης με απο

κεντρωμένη αλλά συντονισμένη δράση και με καθολική κινητοποί

ηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η στρατηγική αυτή έχει το 

πλεονέκτημα ότι δεν προαποφασίζει μεγάλης κλίμακας παρεμβά

σεις με αβέβαια τεχνικά και οικονομικά αποτελέσματα, αλλά θέ

τει τις βάσεις για μια συνεχή εξελικτική πορεία προς τις κα

τευθύνσεις εκείνες που θα αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές. 

Η βασική τακτική είναι: η ταυτόχρονη αλλά εναρμονισμέ

νη επιδίωξη των εξής στόχων: 

1. Αύξηση της παραγωγής σε όσο βαθμό επιτυγχάνεται επωφελής 

απορρόφηση της. 

2. Προώθηση της αυξημένης παραγωγής στην εσωτερική και εξω

τερική αγορά. 

3. Βελτίωση των όρων εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων, με 

σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών. 
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4. Προώθηση της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, με στόχο 

την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. 

5. Προώθηση της παραγωγής εισροών του αλιευτικού τομέα, με 

στόχο πάλι την αύξηση της αξίας που δημιουργείται στην 

περιοχή. 

Η επιδίωξη των στόχων γίνεται με συνεχή δράση πάνω 

στους εξής άξονες πολιτικής: 

1. Για την αύξηση της παραγωγής: 

Βελτίωση της διαχείρισης των ιχθυοτροφείων και πειραμα

τισμός με ημιεντατικές μεθόδους σε επιλεγμένα τμήματα 

των λιμνοθαλασσών. 

Διαφύλαξη μακροχρονίως των αλιευτικών αποθεμάτων της πε

ριοχής με ρύθμιση της αλιείας στον κόλπο και πολιτική 

προστασίας του οικοσυστήματος. 

Ανάπτυξη όλων των ειδών της υδατοκαλλιέργειας για τα 

οποία η περιοχή προσφέρεται. 

2. Για την απρόσκοπτη διάθεση της παραγωγής και την προώθηση 

των εξαγωγών: 

Έρευνα της αγοράς και ενεργητική πολιτική προώθησης συ

γκεκριμένων προϊόντων. 

Διάδοση βελτιωμένων μεθόδων διαχείρισης και συσκευασίας 

της παραγωγής, ώστε να μπορούν να εμφανίζονται σε μακρι

νές αγορές. 

Δημιουργία της εξειδικευμένης υποδομής εμπορίας που θα 

κριθεί αναγκαία. 

Έλεγχος της ποιότητας των προωθούμενων προϊόντων. 
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3. Για τη βελτίωση των όρων εμπορίας προς όφελος των παραγω

γών: 

Συμπλήρωση της υποδομής εμπορίας. 

Ενθάρρυνση και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών να λά

βουν ενεργό ρόλο στη διακίνηση των προϊόντων τους. 

Διεύρυνση της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων με πολλα

πλασιασμό των διεξόδων και διάνοιξη νέων περιοχών κατα

νάλωσης . 

Α. Για την προώθηση της μεταποίησης: 

Έρευνα της αγοράς των μεταποιημένων προϊόντων. 

Μεταφορά και διάδοση τεχνολογίας. 

Συνεργασία με τις υπάρχουσες μεταποιητικές μονάδες για 

διοχέτευση μέρους της εντόπιας παραγωγής στη μεταποίηση. 

Προώθηση της κατανάλωσης μεταποιημένων ιχθυηρών. 

Διερεύνηση βιωσιμότητας συγκεκριμένων επενδυτικών ιδεών. 

5. Για την προώθηση της παραγωγής αλιευτικών εισροών: 

Αξιοποίηση του νέου κλάδου που προωθείται στην περιοχή, 

της υδατοκαλλιέργειας, για την ανάπτυξη δραστηριότητας 

επιτόπιας παραγωγής των σχετικών εισροών. 

Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής εισροών για τον τομέα 

της μεταποίησης ιχθυηρών που επίσης είναι προωθούμενος. 

Προετοιμασία για την παραγωγή υλικών που θα χρειαστούν 

για τη διακίνηση της αυξημένης μελλοντικής παραγωγής. 

Η παραπέρα εξειδίκευση της πολιτικής κατά άξονα δράσης 

γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο με τον τίτλο "Εξειδίκευση της 

πολιτικής για τους κλάδους αιχμής". 
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Η όλη προσπάθεια στηρίζεται: 

Στην κινητοποίηση των νομαρχιακών υπηρεσιών για την προ

ώθηση των έργων υποδομής και των αποδεικτικών μονάδων 

(μονάδες πιλότοι) με την υποστήριξη των αντίστοιχων κε

ντρικών υπηρεσιών (χρηματοδότηση μελετών και έργων, με

τεκπαίδευση προσωπικού κ.ά.). 

Στην κινητοποίηση των φορέων που ασκούν εκπαιδευτικές 

λειτουργίες για τη διάδοση των απαραίτητων γνώσεων σε 

κάθε τομέα δραστηριοποίησης και σε διάφορα επίπεδα εξει

δίκευσης (Υπ. Γεωργίας, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΛΚΕΠΑ, ΕΕΤΑΑ, Υφ. Ν. 

ΓΕΝΙΑΣ, ΑΕΙ, TEI, ΕΤΑΝΑΜ). 

Στην υποστηρικτική λειτουργία του ΚΕΠΕ και των συνεργα

τών του στις νομαρχίες, που λειτουργούν ως σύνδεσμοι με

ταξύ των υπηρεσιών, και μεταξύ των επενδυτών και των 

υπηρεσιών, για τη διάδοση πληροφόρησης και για την πρώτη 

διερεύνηση αναπτυξιακών ιδεών. 

Στην υποστηρικτική λειτουργία της ΕΤΑΝΑΜ που θα ενισχύει 

με τεχνικοοικονομικές μελέτες και έρευνα της αγοράς τις 

διάφορες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά και θα αναζητεί 

νέες περιοχές επενδυτικών ευκαιριών. 

Στην κινητοποίηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (κοι

νωνικής και ιδιωτικής) για την πραγματοποίηση των παρα

γωγικών επενδύσεων. Ήδη έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή 

μερικές σημαντικές και πρωτοπόρες πρωτοβουλίες (κυπρινο-

τροφείο που συμπληρώνεται με μεταποιητική μονάδα, χελο-

τροφείο που επεκτείνεται, μονάδα ιχθυοκλωβών που ολοκλη

ρώνεται με μικρό ιχθυογεννητικό σταθμό και μονάδα παρα

γωγής φυσικής ιχθυοτροφής, ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής 

τσιπούρας, λαβρακιών και οστράκων στο στάδιο του σχεδια-
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σμού, μεταποιητική μονάδα ιχθυηρών). Η παραπέρα κινητο

ποίηση, ιδίως των συνεταιρισμών και των μικρών επενδυ

τών, θα επιδιωχθεί με τη διάδοση πληροφόρησης και την 

παροχή τεχνικής βοήθειας. 

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος, όπως απαριθμήθηκαν 

πιο πάνω, είναι αλληλοσυμπληρούμενοι και πρέπει να προωθού

νται παράλληλα και αρμονικά. Δεν είναι αυστηρά αλληλοεξαρτώ

μενοι, με την έννοια ότι, αν καθυστερεί ο ένας, δεν μπορεί να 

προωθείται ο άλλος, εντούτοις είναι αλληλοεξαρτώμενοι με την 

έννοια ότι, αν δεν προχωρούν όλοι σε αρμονία μεταξύ τους, το 

όλο πρόγραμμα θα καθυστερήσει ή και θα αποδιοργανωθεί, και η 

αναπτυξιακή προσπάθεια θα χάσει την ορμή της. 

Η αρμονική προώθηση όλων των αξόνων θα επιτευχθεί με 

την αλληλοενημέρωση των φορέων και τη συνεχή επαφή τους με τα 

συντονιστικά όργανα του Προγράμματος (Κοινή Επιτροπή, Γενική 

Συνέλευση, KETTE, ΕΤΑΝΑΜ, ΕΣΕΠ). 

3.3. Ήπια τουριστική ανάπτυξη 

3.3.1. Δικαιολόγηση της επιλογής 

Ως ήπια τουριστική ανάπτυξη εννοούμε εκείνη που εντάσ

σεται ομαλά στην οικονομική ζωή μιας περιοχής, ως μία επιπλέ

ον δραστηριότητα που δημιουργεί εισόδημα από την αξιοποίηση 

των τουριστικών πόρων, χωρίς να οδηγεί τους άλλους κλάδους σε 

συρρίκνωση και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. 

Με αυτή την έννοια ο τουρισμός είναι μια προφανής επι

λογή για όλες τις περιοχές που διαθέτουν κάποιους τουριστι

κούς πόρους και επιδιώκουν σύντομα αναπτυξιακά αποτελέσματα. 
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Στην περιοχή του Αμβρακικού οι στόχοι που επιδιώκονται 

είναι οι εξής: 

1. Η εκμετάλλευση όλων των παραδοσιακών τουριστικών πόρων, 

ώστε να δημιουργηθούν πρόσθετα εισοδήματα και απασχόληση 

σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. 

2. Η ανάδειξη νέων τουριστικών πόρων, για να αξιοποιηθούν 

οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και να ωφεληθούν και πε

ριοχές που δεν διαθέτουν τους κλασικούς τουριστικούς πό

ρους. 

3. Η ανάπτυξη ενός νέου τομέα δραστηριότητας, για τη διρι-

ουργία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κάποιου πρό

σθετου εισοδήματος σε περιοχές οι οποίες ως τώρα έχουν 

καθυστερήσει στην αναπτυξιακή τους διαδικασία. 

Πέραν από αυτούς τους άμεσους στόχους, ως έμμεσοι σκο

ποί της τουριστικής ανάπτυξης μπορούν να επισημανθούν: 

1. Η ενίσχυση του σκοπού της προστασίας του περιβάλλοντος, 

με τη σύνδεση του με κάποιο οικονομικό ενδιαφέρον. 

2. Η δημιουργία μιας πρόσθετης αγοράς, πολύ προσιτής, για 

τη διοχέτευση της πρόσθετης παραγωγής των προωθούμενων 

κλάδων. Προκειμένου μάλιστα για τα αλιευτικά προϊόντα 

που είναι νωπά και ευαίσθητα, η δυνατότητα άμεσης διοχέ

τευσης τους στην κατανάλωση αποτελεί, τουλάχιστον για 

τους παραγωγούς, ιδεώδη λύση. 

3. Η τόνωση της κοινωνικής ζωής και η προώθηση της πολιτι

στικής ανάπτυξης, σε περιοχές που ως τώρα είναι σχετικά 

απομονωμένες. 

Η επιλογή της "ήπιας" τουριστικής ανάπτυξης έγινε 

ακριβώς για να μη δοθεί έμφαση μόνο στην ανάπτυξη του γενικού 

τουρισμού, ή τουρισμού διακοπών, για τον οποίο δεν προσφέρο-
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νται όλες οι περιοχές, αλλά για να στραφεί η προσπάθεια και 

προς εξειδικευμένες μορφές, οι οποίες αξιοποιούν ιδιάζοντες 

πόρους και καλύπτουν μεγαλύτερο φάσμα περιοχών. 

Οι ειδικές μορφές που επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν 

κλάδους αιχμής κατά την πρώτη φάση, δηλαδή ο οικολογικός, ο 

επιστημονικός-πολιτιστικός και ο αγροτικός τουρισμός, ανταπο

κρίνονται ακριβώς στην επιδίωξη να αξιοποιηθούν οι ιδιάζοντες 

πόροι της περιοχής (υδροβιότοποι, σπάνια πτηνοπανίδα, βυζα

ντινά και μεσαιωνικά μνημεία, ιδιόρρυθμοι οικισμοί) και, επι

πλέον, όχι μόνον είναι συμβιβαστοί, αλλά προϋποθέτουν την 

προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών 

ιδιαιτεροτήτων. 

Άλλες μορφές ήπιου τουρισμού που μπορούν να προωθηθούν 

παράλληλα ή σε αμέσως επόμενη φάση είναι ο ναυταθλητικός και 

ο συνεδριακός τουρισμός. 

0 γενικός τουρισμός δεν είναι έξω από τους στόχους αυ

τού του προγράμματος, αντιθέτως αυτός θα αποτελέσει την κύρια 

δεξαμενή επισκεπτών, από την οποία θα αντλήσουν και οι ειδι

κές μορφές. Για τη μορφή αυτή τουρισμού η επιλογή της "ήπιας 

ανάπτυξης" προσδιορίζει την κατεύθυνση και την ένταση της 

προσπάθειας: στόχος είναι η αξιοποίηση και όχι η υποβάθμιση 

των πόρων- η τόνωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και 

όχι η συρρίκνωση και μονομέρεια της- με ένα λόγο επιδιώκεται 

να αναπτυχθεί η υποδοχή επισκεπτών και όχι η εξυπηρέτηση ξέ

νων. 

3.3.2. Στρατηγική και τακτική 

Η στρατηγική είναι και γι* αυτό τον κλάδο η βαθμιαία 
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ανάπτυξη, με δημιουργία της απαραίτητης υποδομής με κεντρική 

μέριμνα και καθοδήγηση, και με ενθάρρυνση της επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας (κοινωνικής και ιδιωτικής) να δραστηριοποιηθεί. 

Η τακτική διαφέρει κατά κλάδους και αποτελεί αντικεί

μενο ειδικής επεξεργασίας, σε γενικές γραμμές όμως μπορεί να 

συνοψισθεί ως εξής: 

1. Προσπάθεια διεύρυνσης του τουριστικού ρεύματος που ήδη 

υπάρχει, και άντληση από αυτό το ρεύμα επισκεπτών και 

προς άλλες περιοχές, προοδευτικά πιο απομακρυσμένες, με 

την ανάπτυξη νέων πόρων. 

2. Προσέλκυση διερχομένων από τους κεντρικούς άξονες κυκλο

φορίας προς το εσωτερικό της περιοχής, σε διαρκώς μεγα

λύτερο βάθος και για προοδευτικά μεγαλύτερο διάστημα. 

3. Προεργασία για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρι

σμού. Αυτή περιλαμβάνει: 

Έρευνα της αγοράς των ειδικών μορφών τουρισμού για 

να διαγνωσθεί ποια είναι η απαιτούμενη υποδομή. 

Διασύνδεση με φορείς που σχετίζονται με αυτές τις 

μορφές τουρισμού και καλλιέργεια σχέσεων. 

Δημιουργία της εξειδικευμένης υποδομής για κάθε εί

δος. 

Οργάνωση εκδηλώσεων γνωριμίας και προβολής για φο

ρείς με ειδικά ενδιαφέροντα. 

Εκστρατεία γνωστοποίησης και προβολής, προς ειδι

κούς φορείς, και προς το ευρύ κοινό. 

Για την τοπική οικονομία είναι θεωρητικά αδιάφορο αν ο 

τουρισμός θα είναι εσωτερικός ή ξένος. Πρακτικά όμως, επειδή 

οι δύο κατηγορίες τουρισμού έχουν διαφορετικές προτιμήσεις, 

οι δύο κατηγορίες είναι συμπληρωματικές και συμβάλλουν στην 
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πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων και στην απορρόφηση μεγαλύτε

ρου φάσματος τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Γι' αυτό 

πρέπει να αποτελέσουν και οι δυο αντικείμενο έρευνας της αγο

ράς και προώθησης. 

3.4. Προστασία του περιβάλλοντος 

3.4.1. Δικαιολόγηση της επιλογής 

Η δράση για την προστασία του περιβάλλοντος επιλέχθηκε 

ως κλάδος αιχμής, σε συνέπεια με τον στόχο που τέθηκε για 

προώθηση της ανάπτυξης με ταυτόχρονη προστασία. 

Παρ* όλο που εκ πρώτης όψεως μπορεί να θεωρηθεί ως 

υποστηρικτική δραστηριότητα και όχι ως αναπτυξιακός τομέας, 

εντούτοις δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ότι έχει και αναπτυ

ξιακό περιεχόμενο. Πράγματι, υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιο

χές δράσης όπου η προστασία του περιβάλλοντος συνεπάγεται 

διερεύνηση και εισαγωγή νέας τεχνολογίας (με πιθανές ευνοϊκές 

επιπτώσεις για την τεχνολογική ενημέρωση όλης της χώρας) και 

μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν και οικονομικό ενδιαφέρον, δη

λαδή δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος. 

Οι περιοχές αυτές είναι η διαχείριση των συγκεντρωμέ

νων λυμάτων των χοιροτροφικών μονάδων, για παραγωγή βιοαερίου 

ή και λιπάσματος, και η διαχείριση των υδροβιοτόπων ως πόλων 

για την ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας, έρευνας και 

τουρισμού. 

95 



3.4.2. Στρατηγική και τακτική 

Ως βασική στρατηγική επιλέχθηκε η ενσωμάτωση της μέρι

μνας για προστασία του περιβάλλοντος στη δράση όλων των φορέ

ων της περιοχής, ώστε να είναι αποτελεσματική. Διότι είναι 

κοινή πείρα ότι μόνο με απαγορεύσεις και ελέγχους δεν είναι 

δυνατόν να εξασφαλισθεί προστασία. 

Δεύτερο σκέλος αυτής της στρατηγικής είναι να συνδεθεί 

η προστασία με κάποιο οικονομικό όφελος, ώστε να υπάρξουν κά

ποιες ομάδες πίεσης υπέρ αυτής. 

Έτσι: 

1. Τέθηκε ευθύς εξαρχής ως στόχος της αναπτυξιακής προσπά

θειας η δίδυμη επιδίωξη της "ανάπτυξης με προστασία", 

και έτσι εμφανίζεται σε όλες τις εκδηλώσεις της, δημι

ουργώντας το κατάλληλο κλίμα (Προγραμματική Σύμβαση, με

λέτη ΚΕΠΕ, αναπτυξιακές συναντήσεις κτλ.). 

2. Σε όλους τους θεσμούς και τα όργανα της Προγραμματικής 

ενσωματώθηκε και εκπροσωπείται ισότιμα ο στόχος της προ

στασίας (Κοινή Επιτροπή, ομάδα ΚΕΠΕ, ΕΤΑΝΑΜ). 

3. Επιβεβαιώθηκαν ως κύριες αναπτυξιακές κατευθύνσεις της 

περιοχής σχετικά ήπιες δραστηριότητες, και η εντατικο

ποίηση τους επιδιώκεται μέχρι του σημείου που δεν θα θέ

τουν σε κίνδυνο την ισορροπία του οικοσυστήματος (γεωρ-

γοκτηνοτροφική KOL αλιευτική ανάπτυξη, ήπιος τουρισμός 

και πολιτιστική ανάπτυξη). 

4. Επιλέχθηκαν ως κλάδοι αιχμής δραστηριότητες που είναι 

φιλικές προς το περιβάλλον και προϋποθέτουν την προστα

σία του. Έτσι η προστασία επενδύεται με κάποιο οικονο

μικό περιεχόμενο, ώστε να είναι και συμφέρουσα για κά-
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ποιες ομάδες πληθυσμού (αλιευτικές, τουριστικές επιχει

ρήσεις). 

5. Προβλέφθηκε στα πλαίσια της Προγραμματικής, και προωθεί

ται, όλο το υπόβαθρο σε μελέτες και νομοθετικές ρυθμί

σεις που είναι αναγκαίο για να οργανωθεί ένα σύστημα 

ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος. 

3.5. Έργα κοινωνικής και οικονομικής υποδομής 

Η γενική οικονομική και κοινωνική υποδομή που υπάρχει 

σήμερα στην περιοχή, όπως προβλέπεται να συμπληρωθεί από το 

πενταετές πρόγραμμα των νομών και την Προγραμματική Σύμβαση, 

θεωρείται επαρκής για να προχωρήσει το ειδικό πρόγραμμα Αμ

βρακικού. Ειδικά έργα που συνδέονται με επιμέρους προγράμμα

τα, είτε περιγράφονται στα κεφάλαια που δίνουν τα βασικά έργα 

υποδομής των κλάδων αιχμής, είτε θα προκύψουν ως τμήματα άλ

λων ειδικών προγραμμάτων που θα σχεδιαστούν. Π.χ. το πρόγραμ

μα οικολογικών πάρκων θα χρειαστεί ίσως κάποιο δίκτυο προσβά

σεων, μονοπατιών, επικοινωνίας κτλ. Η ιχθυόσκαλα χρειάστηκε 

οδό προσπέλασης και λιμενικά έργα. 

Στο κεφάλαιο αυτό μπορούμε να επισημάνουμε το είδος 

των έργων υποδομής που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την 

προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής, όπως προβλέπεται από αυ

τό το πρόγραμμα, αλλά και από τα γενικά προγράμματα των νο

μών. 

3.5.1. Συγκοινωνιακή υποδομή 

Ολοκλήρωση του άξονα Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας-Άκτιου-Αστα-
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κού-Αντίρριου, 

Επέκταση, βελτίωση του αεροδρομίου στο Άκτιο. 

Τα έργα αυτά, στα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι περι

λαμβάνεται και η γέφυρα Άκτιου-Πρέβεζας, έχουν δυναμική ση

μασία για την περιοχή, και για ολόκληρη τη Δυτική Στερεά και 

Ήπειρο, διότι δημιουργούν νέους άξονες κυκλοφορίας και νέους 

πόλους ανάπτυξης, και ανοίγουν την περιοχή στην κίνηση που 

υπάρχει από και προς Ηγουμενίτσα, Αστακό, Πάτρα, εξωτερικό. 0 

άξονας αυτός σε πρώτη φάση προβλέπεται να είναι τουριστικός, 

αν όμως ο Αμβρακικός αναπτυχθεί πράγματι σε ιχθυοπαραγωγικό 

κέντρο υπερτοπικής εμβέλειας, η εύκολη διασύνδεση του με ολό

κληρη τη δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και το εξωτερικό μπο

ρεί να έχει κρίσιμη σημασία. 

Η ολοκλήρωση του δυτικού άξονα θα συντελέσει στο να 

στραφεί ένα μέρος της δραστηριότητας της κεντρικής Ελλάδας 

προς τη δύση και αυτό θα καταστήσει την Πρέβεζα κομβικό ση

μείο της περιοχής, ενώ σήμερα φαίνεται να είναι τοπικής σημα

σίας κέντρο. 

Περιττό να τονιστεί η σημασία που έχει για την περιοχή 

και η ολοκλήρωση του άξονα Άρτα-Τρίκαλα που θα συνδέσει 

απευθείας τον Αμβρακικό με τη Θεσσαλία και τη Μέση Ανατολή. 

Τα μεγάλα πάντως αυτά έργα συγκοινωνιακής υποδομής 

έχουν σημασία για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και όχι ειδικά 

για το Πρόγραμμα Αμβρακικού, και μάλιστα μεσοχρονίως. Θεωρεί

ται δεδομένο ότι εμπίπτουν στα πλαίσια του εθνικού προγραμμα

τισμού και θα προωθηθούν με τον ταχύτερο ρυθμό που είναι δυ

νατός. 
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3.5.2. Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και αποβλή

των 

Με δεδομένη την επιλογή για προστασία του κόλπου από 

την υποβάθμιση, και για τουριστική και ιχθυοπαραγωγική ανά

πτυξη, τα έργα επεξεργασίας των ποικίλων λυμάτων και αποβλή

των της περιοχής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία- πολύ περισσότερο 

αν η προσπάθεια που αναλαμβάνεται τώρα αποδώσει γρήγορα και 

επιταχυνθεί αισθητά ο ρυθμός ανάπτυξης. Τότε θα δημιουργηθούν 

μεγάλες πιέσεις στο περιβάλλον που θα οδηγήσουν σε έντονες 

κοινωνικές αντιδράσεις. Θα είναι τότε κρίμα να χρειαστεί να 

ανακοπεί η ανάπτυξη από έλλειψη πρόνοιας για την ανώδυνη διά

θεση των αποβλήτων. Είναι ενθαρρυντικό, όμως, ότι έχει ανα

πτυχθεί μεγάλη ευαισθησία γύρω από το θέμα, και όλα τα επιμέ

ρους προβλήματα βρίσκονται ήδη στον δρόμο της αντιμετώπισης 

τους. Πλήρης η επισκόπηση του προβλήματος της διάθεσης λυμά

των και αποβλήτων της περιοχής, με όλη τη σχετική πληροφόρηση 

που υπάρχει και με προτάσεις για την ενδεικνυόμενη πολιτική, 

δίνεται στο ειδικό τμήμα αυτού του Προγράμματος (Τομεακή ανά

λυση, εργασία Κ. Αρβανίτη). 

3.5.3. Εκπαιδευτική υποδομή 

Χρειάζεται προοδευτική εξειδίκευση της εκπαίδευσης 

στους προβλεπόμενους τομείς αιχμής. 

Η εκπαιδευτική υποδομή μπορεί να αρχίσει από γενική 

ενημέρωση στα πλαίσια των Νομαρχιακών Προγραμμάτων Λαϊκής 

99 



Επιμόρφωσης, από κύκλους βραχείας εκπαίδευσης στα ΚΕΓΕί και 

ειδικά σεμινάρια, μέχρι διασύνδεση με τα ΑΕΙ, τα TEI ή άλλα 

ερευνητικά ιδρύματα (όπως το ΕΚΘΕ) για Ιδρυση τοπικών ινστι

τούτων έρευνας, εφαρμογής και πρακτικής εξάσκησης, και μέχρι, 

τέλος, την ίδρυση σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα αντι

κείμενα στα οποία η περιοχή θα αποκτήσει εξειδίκευση (υδρο-

βιολογία, ορνιθολογία, ιχθυοπαθολογία, βιοτεχνολογία, βυζα

ντινή αρχαιολογία, τουριστικά επαγγέλματα κτλ.). 

Ήδη έχει αρχίσει να κινητοποιείται ο μηχανισμός πληρο-

φόρησης-επιμόρφωσης-εκπαίδευσης, με κύκλους βραχείας εκπαί

δευσης, με αναπτυξιακές συναντήσεις και με σεμινάρια. 

3.5.4. Έργα βελτίωσης της αστικής υποδομής και εξωραϊσμού 

των αστικών κέντρων για την υποδοχή επισκεπτών 

Είναι φανερό ότι πέραν από τις βελτιώσεις που είναι 

αναγκαίες για την ποιότητα της ζωής των μόνιμων κατοίκων, 

πρέπει παράλληλα να προωθείται και υποδομή για την προσέλκυ

ση, υποδοχή και ικανοποιητική εξυπηρέτηση επισκεπτών. Δεν εί

ναι δυνατόν να επιτύχει οποιαδήποτε πολιτική τουριστικής ανά

πτυξης, αν τα αστικά κέντρα της περιοχής, αλλά KOL οι λοιποί 

οικισμοί που είναι πάνω στους προωθούμενους τουριστικούς άξο

νες, δεν προετοιμαστούν για να είναι ελκυστικά για τους επι

σκέπτες. 

Τα έργα αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, και μπορούν να προωθούνται με κάποια καθοδήγη

ση από τις νομαρχίες, για να εναρμονίζονται με τα νομαρχιακά 

1. Κέντρα Εξωσχολικής Γεωργικής Εκπαίδευσης. 
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προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης, και το γενικότερο Πρόγραμ

μα Αμβρακικού. Είναι φανερό ότι, όσο πιο έγκαιρα κινητοποιη

θούν οι οικισμοί προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο πιο γρήγορα 

θα μπορούν να μπουν μέσα στο τουριστικό κύκλωμα καθώς θα ανα

πτύσσεται. Φυσικά η πιο άμεση κινητοποίηση πρέπει να γίνει 

σία αστικά κέντρα που είναι πάνω στους υπάρχοντες άξονες κυ

κλοφορίας, και στους οικισμούς που συνδέονται με τους υπάρχο

ντες τουριστικούς πόλους (ακτή Ιονίου, αρχαιολογικοί χώροι, 

παραθεριστικά κέντρα). Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκονται και 

όσοι οικισμοί πιστεύουν ότι μπορούν να αντλήσουν σύντομα από 

το υπάρχον ρεύμα ή με την πρώτη ένδειξη αύξησης του. Πρέπει 

τέλος να αρχίσουν να προετοιμάζονται και οι κοινότητες που 

πιστεύουν ότι μπορούν να συνδεθούν με τους νέους προωθούμε

νους τουριστικούς κλάδους (οικοτουρισμός, ναυταθλητισμός, 

αγροτικός τουρισμός). 

Παράλληλα με την υποδομή υποδοχής και εξυπηρέτησης 

(χώροι στάθμευσης, πλατείες, προσβάσεις σε αξιοθέατα, εξωραϊ

σμός προσόψεων, καταλύματα, πινακίδες κτλ.), πρέπει να γίνε

ται και προεργασία στην ενημέρωση και προβολή. Με δεδομένη 

μάλιστα την τάση οι οδικοί άξονες να παρακάμπτουν τους οικι

σμούς, η μεθόδευση της προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών 

γίνεται εξίσου σημαντική με τα έργα. Ταυτόχρονα με τη δραστη

ριότητα προβολής, ως δίδυμη δραστηριότητα ή ως η άλλη όψη του 

ίδιου νομίσματος, πρέπει να αναληφθεί και μια δραστηριότητα 

ελέγχου των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊό

ντων. Δεν οφελεί να γίνονται κοινωνικές δαπάνες για την προώ

θηση της τουριστικής ανάπτυξης, και η τουριστική ανάπτυξη να 

ματαιώνεται από την κακή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος 

και την απογοήτευση που αυτή προκαλεί. 
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3.5.5. Προτεραιότητες - Αλληλοεξαρτήσεις 

Όπως και για τα αναπτυξιακά έργα, έτσι και για τα έργα 

βασικής υποδομής μπορεί να ειπωθεί ότι πρέπει να προωθούνται 

όλα, παράλληλα, και σε αρμονία μεταξύ τους, χωρίς πάντως να 

έχουν αυστηρές αλληλοεξαρτήσεις - πέραν από τις προφανείς 

(π.χ. δεν πρόκειται μια κοινότητα να αρχίσει πρόγραμμα τουρι

στικής προβολής, όταν δεν έχει δρόμο μέχρις εκεί, ή όταν εί

ναι η πιο απομακρυσμένη κοινότητα της περιοχής, εφόσον μάλι

στα δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως οικισμός). 

Ιδιαίτερα για τα μεγάλα και πολυδάπανα έργα (οδικός 

άξονας, γέφυρα, δίκτυα αποχέτευσης) που αναγκαστικά ο ρυθμός 

προώθησης τους είναι αργός, για λόγους και οικονομικούς και 

τεχνικούς, το μόνο που μπορεί να επιδιώξει το Πρόγραμμα είναι 

να μην σταματούν, αλλά αντιθέτως να επιταχύνεται ο ρυθμός 

τους, όποτε δεν συντρέχουν ειδικοί ανασταλτικοί παράγοντες. 

Τα έργα αυτά μακράς πνοής περιλήφθηκαν σε ένα πρόγραμ

μα πενταετούς διάρκειας, όπως είναι η Προγραμματική Σύμβαση 

στην πρώτη της φάση, ακριβώς για να τονιστεί η σημασία τους 

για την προώθηση των μακροχρόνιων στόχων του Προγράμματος 

(ανάπτυξη και προστασία), για να επισημανθεί ότι ήδη έχουν 

δρομολογηθεί, και για να περιληφθούν στη διαδικασία παρακο

λούθησης και προώθησης που συνεπάγεται η εφαρμογή της Προ

γραμματικής. Ακόμα και αν για κάποιες περιόδους χρειαστεί να 

ανασταλεί η προώθηση τους, δεν είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν 

από τις προβλέψεις της. Η συμβολή της Προγραμματικής Σύμβασης 

δεν είναι τόσο στην επιβολή των χρονοδιαγραμμάτων, όσο στις 

διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης και προώθησης που θεσπί

ζει . 

102 



Σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα κάθε έργου σε κάθε συ

γκεκριμένη χρονική στιγμή, και σε σχέση με όλα τα άλλα έργα, 

αυτή θα σταθμίζεται από τους αρμόδιους φορείς που χειρίζονται 

κάθε είδους έργο, και θα αποφασίζεται σε τελική φάση από τα 

όργανα λήψης αποφάσεων των νομών ή του Προγράμματος (Νομαρχι

ακά Συμβούλια, Κοινή Επιτροπή, Γενική Συνέλευση). Η συμβολή 

αυτού του Προγράμματος δεν είναι να υποδείξει ποια ακριβώς 

έργα θα γίνουν και με ποια σειρά (πράγμα αντικειμενικά αδύνα

τον και μεθοδολογικά λανθασμένο), αλλά, αφού επισημάνει ποιες 

κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων αποτελούν βασικούς παρά

γοντες της αναπτυξιακής προσπάθειας, να προβάλει ως βασικό 

μοχλό για την εναρμόνιση όλων των δραστηριοτήτων τη διαδικα

σία αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα (υπη

ρεσιακά και πολιτικά). 

Με την αλληλοενημέρωση και τη συνεργασία πιστεύεται 

ότι κάθε φορέας, αρμόδιος για την προώθηση ορισμένων δραστη

ριοτήτων ή έργων, θα σχηματίζει αντίληψη για το στάδιο στο 

οποίο βρίσκονται οι άλλες συναρτώμενες ή συμπληρωματικές δρα

στηριότητες, και έτσι θα σταθμίζει σε ποιο βαθμό προτεραιότη

τας θα τοποθετήσει τη δική του δράση. Οι υπηρεσιακές προτά

σεις φυσικά θα αξιολογούνται από τα όργανα που λαμβάνουν απο-

φάσεις. 

Η θέση αυτή του Προγράμματος είναι συνεπής και με την 

επιλογή του αποκεντρωμένου, δημοκρατικού προγραμματισμού, και 

με την αυτονομία των ΟΤΑ και των λοιπών φορέων που συμμετέ

χουν στην Προγραμματική Σύμβαση, και οι οποίοι, υιοθετώντας 

το Πρόγραμμα, αποδέχονται απλώς τις γενικές κατευθύνσεις του, 

και δεν δεσμεύουν τη μελλοντική τους δράση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ 

4.1. Αλιευτική ανάπτυξη - Υδατοκαλλιέργεια 

Η πολιτική με την onoLa θα επιδιωχθούν οι στόχοι που 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο συνοψίζεται ως εξής: 

4.1.1. Αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας 

α. Βελτίωση της διαχείρισης των ιχθυοτροφείων. 

Υπάρχει ήδη σημαντικό μελετητικό υλικό και διάφορες 

προτάσεις για βελτιωμένη διαχείριση των ιχθυοτροφείων. Με βά

ση αυτό το υλικό, η Ομάδα του ΚΕΠΕ ετοιμάζει πρόταση για βελ

τιωμένη διαχείριση, με ταυτόχρονη πρόνοια για διατήρηση των 

βιοτόπων της προστατευόμενης ορνιθοπανίδας. Η αξιολόγηση των 

προτάσεων και η εφαρμογή τους είναι αρμοδιότητα και ευθύνη 

των Εποπτειών Αλιείας των τριών νομών και των συνεταιρισμών 

που διαχειρίζονται τα ιχθυοτροφεία. 

β. Διατήρηση και ει δυνατόν επαύξηση των αλιευτικών αποθεμά

των στον κόλπο. 

Αυτή θα επιδιωχθεί με: 

Ρύθμιση της αλιείας στον κόλπο και στις λιμνοθάλασσες με 

την καθοδήγηση των Εποπτειών Αλιείας και σύμφωνα με τη 
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γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας και τα πορί

σματα επιτόπιων ερευνών. Στη διαμόρφωση της σχετικής πο

λιτικής ελπίζεται ότι θα συμβάλει και η ωκεανογραφική 

μελέτη που έχει ανατεθεί στο ΕΚΘΕ. 

Διατήρηση του οικοσυστήματος του Αμβρακικού και της πε

ριοχής του σε καλή κατάσταση, ώστε να διατηρείται η φυ

σική παραγωγικότητα του. Αυτός είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας για την αλιευτική ανάπτυξη. Η υποβάθμιση του 

οικοσυστήματος έχει άμεση αντανάκλαση στην αλιευτική πα

ραγωγή. Αρκεί να αναφερθεί ότι το 1965 η παραγωγή της 

περιοχής ανερχόταν σε 1.600 τόνους και τώρα μόνο σε 900. 

Η μείωση της φυσικής παραγωγικότητας δεν είναι εύκολο να 

αντισταθμιστεί από την τεχνητή εκτροφή με το παρόν στά

διο γνώσεων στον τομέα. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπο

ρεί να αναπαραχθεί η ποικιλία των ειδών, ούτε να αναπτυ

χθεί καλλιέργεια θαλασσινών ειδών χωρίς καλής ποιότητας 

φυσικές συνθήκες. 

Ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ αλιείας και ιχθυοκαλλιέργει

ας. Όσο αναπτύσσεται η καλλιέργεια μέσα στο χώρο, είναι 

πιθανόν ότι θα υπάρξει ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο 

κλάδων. Η ανταγωνιστικότητα θα ελαχιστοποιηθεί με τη συ

νετή διαχείριση των φυσικών ιχθυοαποθεμάτων από όλες τις 

κατηγορίες παραγωγών, KOL με τη διευκόλυνση των αλιέων 

να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες της καλλιέργειας. Ένας 

τέτοιος τρόπος είναι η ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας 

από εταιρείες λαϊκής βάσης στις οποίες να συμμετέχουν 

και οι αλιείς. 
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y. Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Αυτή αφορά όλα τα είδη τα οποία είναι γνωστό ότι μπο

ρούν να αναπτυχθούν στην περιοχή: πέστροφα, κυπρίνους, κεφα-

λοειδή, χέλια, τσιπούρα, λαβράκι, γλώσσα, γαρίδα, όστρακα. Οι 

ευρείες περιοχές, οι οποίες είναι καταρχήν κατάλληλες για κά

θε είδος καλλιέργειας, υποδεικνύονται στις διάφορες μελέτες 

ιχθυοκομικής ανάπτυξης (Γκόφα, Ecoset, Παπαγιάννη, Ομάδα 

ΚΕΠΕ). Πέραν αυτού κάθε επίδοξος επενδυτής θα καθοδηγείται 

από τις Εποπτείες Αλιείας, την ΕΤΑΝΑΜ και τον προσωπικό του 

σύμβουλο ιχθυολόγο, για την καταλληλότητα συγκεκριμένης περι

οχή? γΐ-α συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό η υδατο

καλλιέργεια στην περιοχή, όπου μονάχα μεμονωμένες προσπάθειες 

σε ορισμένους κλάδους έχουν γίνει, προωθείται με ευθύνη του 

Κράτους: 

i. Η βασική υποδομή, που είναι: 

0 ιχθυογεννητικός σταθμός στη θέση Πωγωνίτσα Πρέβεζας. 0 

σταθμός σε πρώτη φάση θα παράγει γόνο για τσιπούρα-λα-

βράκι και αργότερα για γλώσσα, γαρίδα, όστρακα και για 

όποια άλλα ψάρια αναπτύσσεται διεθνώς η τεχνική της 

ελεγχόμενης εκτροφής. 0 ιχθυογεννητικός σταθμός δημοπρα

τήθηκε ήδη (στις 9 Οκτωβρίου 1986). 

Οι αποδεικτικές και εκπαιδευτικές μονάδες για κάθε ένα 

από τα νέα και προωθούμενα είδη καλλιέργειας. Ήδη σε 

εφαρμογή των προβλέψεων της Προγραμματικής Σύμβασης: 

αποπερατώνεται το εκπαιδευτικό κυπρινοτροφείο στο Ψαθο-

τόπι Άρτας, παραδόθηκε η ιχθυολογική μελέτη (από την 

Ομάδα του ΚΕΠΕ) για μονάδα χελοκαλλιέργειας στο κυπρινο

τροφείο του Ψαθοτοπίου, δοκιμάζεται εκτροφή χελιών σε 

106 



ιχθυοκλωβούς στο ιχθυοτροφείο Πρέβεζας από την Εποπτεία 

Αλιείας σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό, δοκιμάζεται η 

εκτροφή μυδιών στον όρμο Βλυχά Αιτωλοακαρνανίας από την 

Εποπτεία Αλιείας. 

Προωθείται δοκιμαστική μονάδα εκτροφής τσιπούρας-λαβρα-

κιού σε ιχθυοκλωβους σε κατάλληλη τοποθεσία της Πρέβεζας 

από την Εποπτεία Αλιείας σε συνεργασία με την Ομάδα του 

ΚΕΠΕ (εκπόνηση προμελέτης) και τον αλιευτικό συνεταιρι

σμό. 

Ετοιμάζεται η ιχθυολογική μελέτη για την αποδεικτική μο

νάδα γαρίδας, από την Ομάδα του ΚΕΠΕ. 

Προωθείται η δοκιμαστική καλλιέργεια φυτοπλαγκτού και 

ζωοπλαγκτοϋ για τροφή γόνου τσιπούρας-λαβρακιού σε τμήμα 

του ιχθυοτροφείου Άγριλος Άρτας, από ιδιώτη επενδυτή 

σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό. 

Παράλληλα με τη δημιουργία αυτής της υποδομής, που 

εκτός από παραγωγική θα έχει και εκπαιδευτική και ερευνητι

κή αποστολή για τη συνεχή προαγωγή του κλάδου, αναπτύσσεται 

και : 

ii. Η εκπαιδευτική λειτουργία για τη μεταφορά και διάδοση της 

νέας τεχνολογίας. Αυτή περιλαμβάνει: 

Επιμόρφωση των στελεχών των τριών Εποπτειών Αλιείας στα 

είδη της καλλιέργειας που έχουν κατεξοχήν να προωθήσουν 

στους νομούς τους. 

Ενίσχυση των Εποπτειών Αλιείας με εξειδικευμένα στελέχη, 

για την επίβλεψη των αποδεικτικών μονάδων και την καθο

δήγηση των νέων επενδυτών. 

Οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών 

εκδηλώσεων σε διάφορα επίπεδα εξειδίκευσης: αναπτυξιακές 
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συναντήσεις, κύκλους βραχείας εκπαίδευσης, σεμινάρια, 

συνέδρια. Στη λειτουργία αυτή θα κληθούν να συμβάλουν 

όλοι οι φορείς που έχουν γνώσεις γύρω από το αντικείμε

νο: Υπουργείο Γεωργίας, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΛΚΕΠΑ, ΑΕΙ, Ομάδα 

ΚΕΓΪΕ, ΕΕΤΑΑ κ.ά. 

Ήδη έχει αρχίσει η ενίσχυση των Εποπτειών Αλιείας και 

η επιμόρφωση στελεχών, οι κύκλοι βραχείας εκπαίδευσης στα 

ΚΕΓΕ, οι αναπτυξιακές συναντήσεις στις Νομαρχίες, και προε

τοιμάζεται από την Ομάδα του ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ 

σεμινάριο για τη διαχείριση ιχθυοτροφείων και τα διάφορα είδη 

υδατοκαλλιέργειας. 

Η εκπαιδευτική λειτουργία είναι μια συνεχής δραστηριό

τητα εξαιρετικής σημασίας, που δεν αφορά μόνον την υδατοκαλ

λιέργεια αλλά όλους τους τομείς της αλιευτικής ανάπτυξης. Θα 

μπορούσε να είχε αναφερθεί στους βασικούς άξονες πολιτικής ως 

μια οριζόντια δραστηριότητα που αφορά όλους τους άλλους το

μείς δράσης, αλλά προτιμήθηκε να αναφερθεί ως μέρος της προ

σπάθειας για την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, επειδή είναι 

ο πρώτος στόχος στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί. Σε αμέ

σως επόμενη φάση ο στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση της 

εμπορικής λειτουργίας, δηλαδή οι τεχνικές διαχείρισης και 

προώθησης της παραγωγής και διεύρυνσης της αγοράς. Για ορι

σμένα προϊόντα η εκπαίδευση στις τεχνικές αυτές έχει άμεση 

προτεραιότητα, διότι η παραγωγή τους μπορεί να αυξηθεί εύκολα 

αν η αγορά τους διευρυνθεί. Τέτοια προϊόντα είναι η πέστροφα, 

ο κυπρίνος, το χέλι, τα μύδια και, ενδεχομένως, τα θαλασσινά 

αλιεύματα τρίτης κατηγορίας (για το χέλι ο άμεσος στόχος εί

ναι η βελτίωση της τιμής του στη διεθνή αγορά, γιατί είναι 

εξαγόμενο προϊόν). 
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Το τρίτο σκέλος της πολιτικής για την ανάπτυξη της 

ιχθυοκαλλιέργειας είναι: 

iii. Η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση των επενδυτών να αναλάβουν 

παραγωγικές επενδύσεις μέσα στα πλαίσια που προδιαγρά

φουν: 

η καταλληλότητα κάθε χώρου, 

η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα 

των προστατευόμενων βιότοπων, 

οι διαφαινόμενες δυνατότητες απορρόφησης της αγοράς, 

οι ανάγκες ανάπτυξης και των άλλων επιλεγμένων κλάδων 

αιχμής (ήπιος τουρισμός με τις διάφορες επιμέρους μορφές 

του). 

Όλοι οι επενδυτικοί φορείς (κοινωνικοί και ιδιωτικοί) 

καλούνται να δραστηριοποιηθούν, και κρίνονται ανάλογα με τη 

φερεγγυότητα τους και τη συμβολή που προτίθενται να έχουν 

στην ανάπτυξη του κλάδου και της περιοχής. Αποδείχθηκε στην 

πράξη ανεφάρμοστη και ανασταλτική της ανάπτυξης η πολιτική 

της μη παραχώρησης χώρων για ανάληψη πρωτοβουλιών από μεμονω

μένους επενδυτές (ιδιωτικούς ή συλλογικούς), εν αναμονή της 

"συνολικής ανάπτυξης" από έναν ενιαίο φορέα. Η περιοχή είναι 

πολύ μεγάλη για να αποτελέσει ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο 

(project) και μάλιστα σε ένα τομέα του οποίου η τεχνολογία 

δεν έχει αφομοιωθεί ακόμη από τη χώρα. 

Α.1.2. Προώθηση της παραγωγής στην εσωτερική και εξωτερική 

αγορά 

Η προώθηση της παραγωγής στην εσωτερική και εξωτερική 

αγορά θα επιτευχθεί με: 

109 



Έρευνα της αγοράς συγκεκριμένων αλιευτικών προϊόντων. 

Ήδη έχει ετοιμαστεί από την Ομάδα του ΚΕΠΕ μελέτη της 

αγοράς χελιού προκειμένου να βοηθηθεί η βελτίωση των 

όρων διάθεσης της παραγωγής και να προωθηθεί η καλλιέρ

γεια. 

Ενεργητική πολιτική προώθησης και διεύρυνση της αγοράς. 

Αυτή σε πρώτη φάση θα συγκεντρωθεί σε προϊόντα που η πα

ραγωγή τους θα μπορούσε να αυξηθεί εύκολα, αν υπήρχε με

γαλύτερη απορροφητικότητα της αγοράς. Τέτοια προϊόντα 

είναι η πέστροφα, τα κυπρινοειδή και τα μύδια. 

Διάδοση των μεθόδων διαχείρισης και συσκευασίας της πα

ραγωγής, ώστε να μπορεί να εμφανιστεί ανταγωνιστικά σε 

μακρινές και μάλιστα διεθνείς αγορές. Αυτή η δραστηριό

τητα έχει εξαιρετική σημασία, στην περίπτωση που θα αυ

ξηθεί η παραγωγή σε σημείο που να υπερβαίνει την απορρο

φητικότητα των παραδοσιακών εγχώριων αγορών. Η σχετική 

μεταφορά και διάδοση τεχνολογίας πρέπει να αρχίσει πολύ 

σύντομα, με στόχο την άμεση κατάκτηση ξένων αγορών, του

λάχιστον για τα προϊόντα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Έλεγχο της ποιότητας των προωθούμενων προϊόντων. 0 

έλεγχος της ποιότητας αποτελεί τη δίδυμη δραστηριότητα 

της ενεργητικής πολιτικής προώθησης. Είναι φανερό ότι 

δεν ωφελεί να γίνεται προσπάθεια προώθησης, και μάλιστα 

με κοινωνικές δαπάνες, όταν αυτή την προσπάθεια την 

αντιστρατεύεται η κακή ή ασταθής ποιότητα των προωθούμε

νων προϊόντων. Γι* αυτό ο φορέας που αναλαμβάνει την 

προώθηση, εφόσον είναι κοινωνικός και όχι απλό διαφημι

στικό γραφείο, πρέπει να μπορεί να έχει έλεγχο της ποιό

τητας. 0 έλεγχος πρέπει να οργανώνεται σε συνεργασία με 
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τα συλλογικά όργανα των παραγωγών, τα οποία μπορεί να 

συγχρηματοδοτούν την προώθηση, και τα οποία έχουν συμφέ

ρον να μην ματαιώνεται η συλλογική προσπάθεια από την 

κακή πρακτική μερικών. 

Η τεχνική υποστήριξη σε αυτό τον τομέα αναμένεται να 

είναι μια από τις κυρίες λειτουργίες της ΕΤΑΝΑΜ. Άλλοι φο

ρείς που μπορούν να συνεισφέρουν είναι ο Οργανισμός Προώθησης 

Εξαγωγών, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, το Ινστι

τούτο Τυποποίησης και Συσκευασίας κ.ά. Ήδη το ΙΟΒΕ και το 

ΚΕΠΕ έχουν κάνει μελέτες για τις προοπτικές της υδατοκαλλιέρ

γειας, όπου εξετάζονται και οι απόψεις της διάθεσης των προϊ

όντων. 

Α.1.3. Βελτίωση των όρων εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων 

προς όφελος των παραγωγών 

Η βελτίωση των όρων εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων 

προς όφελος των παραγωγών επιδιώκεται με: 

α. Συμπλήρωση της υποδομής με: 

την ιχθυόσκαλα στην Πρέβεζα (κατασκευάζεται), 

σταθμό συγκέντρωσης και διαλογής χελιών στο Ζάρκο Αυλε-

ρής 'Αρτας (οργανώνεται ο φορέας), 

σταθμό συγκέντρωσης και καθαρισμού οστράκων. Αυτός δεν 

έχει ακόμα μελετηθεί. 

β. Ενθάρρυνση και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών να 

λάβουν ενεργό μέρος στη διακίνηση των προϊόντων τους. Ήδη 

αυτό γίνεται από τους συνεταιρισμούς που διαχειρίζονται τα 

ιχθυοτροφεία της Πρέβεζας και της 'Αρτας, με πολύ καλά αποτε

λέσματα. Για τους αλιείς του κόλπου που δεν είναι συνεταιρι-
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σμένοι και έχουν και μαζική παραγωγή αλιευμάτων τρίτης κατη

γορίας, δεν είναι εύκολος ο έλεγχος της διακίνησης. Γι' αυ

τούς, η ιχθυόσκαλα σε πρώτη φάση, και αντίστοιχα οι σταθμοί 

συγκέντρωσης χελιών και οστράκων, θα εξασφαλίσει τις απαραί

τητες συνθήκες διαφάνειας, που αποτελούν προϋπόθεση της καλής 

λειτουργίας της αγοράς. Παράλληλα, η οργάνωση τους σε "Ομάδα 

παραγωγών" θα τους επιτρέψει να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήμα

τα της κοινής οργάνωσης της αγοράς αλιευτικών προϊόντων. 

γ. Συνεχή δράση για τη διεύρυνση της αγοράς των προϊό

ντων. Η καλύτερη συνθήκη για το εισόδημα των παραγωγών είναι 

η απορροφητικότητα της αγοράς για τα προϊόντα τους. 

4.1.4. Προώθηση της μεταποιητικής δραστηριότητας 

Η μεταποίηση των αλιευμάτων της περιοχής φαίνεται κα

ταρχήν ότι μπορεί να αφορά: 

κάπνισμα και φιλετοποίηση (πέστροφα, χέλια, κυπρίνους), 

παρασκευή αυγοτάραχου (κεφαλοειδή), 

κατάψυξη (χέλια, πέστροφα, μύδια), 

διατήρηση σε βάζα ή κονσέρβες (μύδια), 

προμαγειρευμένα φιλέτα ψαριών. 

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της μεταποίησης αποτελεί η 

σταθερή διαθεσιμότητα πρώτης ύλης, σε κατάλληλη ποιότητα και 

ανταγωνιστική τιμή. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν σταθερά 

πλεονάσματα από τη διάθεση στη νωπή κατανάλωση, έτσι ώστε να 

υπάρχει μονίμως φθηνή πρώτη ύλη, δεν μπορεί να σταθεί παρά 

μόνον ευκαιριακή μεταποιητική δραστηριότητα, δηλαδή εποχιακή 

και βιοτεχνικού επιπέδου, ώστε να μην έχει σταθερά έξοδα και 

μεγάλες λειτουργικές δαπάνες. (Γι* αυτό στην Ελλάδα μόνο η 
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αλιπάστωση έχει μια σταθερότητα και αυτοδυναμία ως δραστηριό

τητα). Η καλλιέργεια ιχθυηρών μπορεί ακριβώς να δημιουργήσει 

αυτές τις συνθήκες σταθερότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

επιτύχει και ανταγωνιστικό κόστος σε σχέση με την πρώτη Ολη 

που αλιεύεται μαζικά σε άλλες περιοχές ή χώρες, και προσφέρε

ται διεθνώς σε κατεψυγμένη μορφή. Διότι η μεταποίηση, και μά

λιστα βιομηχανικής μορφής, δεν μπορεί να σταθεί στηριζόμενη 

στην επιτόπια αγορά. Πρέπει να είναι ανταγωνιστική τουλάχι

στον στην ευρύτερη ελληνική αγορά, που σημαίνει ανταγωνιστική 

σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα. 

Γι' αυτό η πολιτική σε σχέση με τη μεταποίηση πρέπει 

να είναι σε πρώτη φάση: 

στήριξη των προσπαθειών που γίνονται ήδη στον τομέα της 

μεταποίησης, και αυτών που μπορεί να παρουσιαστούν αυ

θόρμητα στο προσεχές μέλλον, 

διερεύνηση της δυνατότητας, υπάρχουσες βιομηχανίες μετα

ποίησης αγροτικών προϊόντων (κονσερβοποιεία) να επεκτα

θούν και στον κλάδο των ιχθυηρών, 

ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας βιοτεχνικού 

επιπέδου, 

ενεργητική προσπάθεια προώθησης των μεταποιημένων ιχθυη

ρών της περιοχής, ώστε να αποκτήσουν ταυτότητα, και να 

σταθεροποιηθεί η διάθεση τους. 

Αν επιτύχει αυτή η προσπάθεια, θα δημιουργηθεί κάποια 

σταθερή διέξοδος για μέρος της παραγωγής, και κάποια εμπειρία 

στον τομέα της μεταποίησης και προώθησης. 

Σε αυτή τη βάση μπορεί να στηριχθεί ελεγχόμενη αύξηση 

της παραγωγής για παραπέρα επέκταση της μεταποίησης, από φο

ρείς οι οποίοι θα καθοδηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση (π.χ. 
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συλλογικοί φορείς ιχθυοπαραγωγών κ.ά.)· Η ύπαρξη ενός σταθε

ρού τομέα μεταποίησης αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό παρά

γοντα για την αύξηση της ελεγχόμενης παραγωγής (όπως έχει 

δείξει και ο κλάδος της χοιροτροφίας), ιδίως για προϊόντα που 

δεν έχουν απεριόριστη απορροφητικότητα από τη νωπή κατανάλω

ση. Γι' αυτό η προώθηση αυτού του τομέα πρέπει να γίνει με 

βήματα προσεκτικά, ώστε να μην υπάρχουν παλινδρομήσεις. 

Οι υποστηρικτικοί φορείς της αναπτυξιακής προσπάθειας 

(ΚΕΠΕ, ΕΤΑΝΑΜ, ΕΕΤΑΑ, Αγροτική Τεχνική, ΙΟΒΕ, Επιμελητήρια) 

καλούνται να συμβάλουν στην προώθηση της μεταποιητικής δρα

στηριότητας με: 

έρευνα της αγοράς των μεταποιημένων ιχθυηρών και διάδοση 

της απαραίτητης πληροφόρησης, 

επαφές με τις υπάρχουσες μονάδες, για διοχέτευση μέρους 

της υπάρχουσας παραγωγής στη μεταποίηση, ιδίως των ειδών 

εκείνων που μπορεί να υπάρξει αύξηση της παραγωγής τους 

με καλλιέργεια (πέστροφα, κυπρίνο, χέλι, μύδια), 

διερεύνηση βιωσιμότητας νέων μονάδων μεταποίησης (αποκε-

λύφωση μυδιών, κατάψυξη, κονσερβοποίηση). 

Α.1.5. Προώθηση της παραγωγής εισροών του αλιευτικού τομέα 

Αν η αλιευτική ανάπτυξη πάρει πράγματι διαστάσεις στην 

περιοχή, όπως επιδιώκεται, θα δημιουργηθεί μια σημαντική αγο

ρά εισροών διαφόρων ειδών, τις οποίες η τοπική οικονομία θα 

πρέπει να προετοιμάζεται, ώστε να μπορεί να τις προμηθεύσει 

ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλες περιοχές και με το εξωτερικό. 

Οι περιοχές στις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει αντικείμενο για 

δραστηριοποίηση είναι: 
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α. Εισροές για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Αυτές 

περιλαμβάνουν σε πρώτη φάση: 

ιχθυοκλωβούς, 

μηχανολογικό εξοπλισμό για τα εκκολαπτήρια, 

ιχθυοτροφές. 

Ήδη υπάρχει κάποια εγχώρια εμπειρία, από την οποία η 

περιοχή μπορεί να αντλήσει για την επιτόπια κατασκευή ιχθυο-

κλωβών (Ήπειρος ΑΕ, Ευρυτανία ΑΕ, ΓΪΑΣΕΓΕΣ, ΣΤΤΕΚΑ). 

0 απλός μηχανολογικός εξοπλισμός για τις μονάδες ιχθυ

οκαλλιέργειας θεωρείται δεδομένο ότι μπορεί να κατασκευάζεται 

επιτόπου, αν υπάρχει κάποια κατασκευαστική υποδομή. 

Στον τομέα των ιχθυοτροφών ήδη αρχίζει να υπάρχει κά

ποια δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή (μονάδα παραγωγής 

ζωοτροφών της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, που 

παράγει και ιχθυοτροφές με τη συνεργασία του ιχθυογεννητικού 

σταθμού Λούρου και του ΕΚΘΕ· σχεδιαζόμενη μονάδα ιχθυοτροφών 

θαλασσινών ψαριών από την ιδιωτική επένδυση στην Παληόβαρκα 

Αιτωλοακαρνανίας· δοκιμαστική μονάδα παραγωγής φυσικής ιχθυο-

τροφής στον Άγριλο Άρτας από ιδιώτη επενδυτή σε συνεργασία 

με τον Συνεταιρισμό). 

β. Δεν φαίνεται πολύ πιθανό ο τομέας της μεταποίησης 

ιχθυηρών να μπορεί να στηρίξει στο προσεχές μέλλον κλάδο πα

ραγωγής εξειδικευμένων εισροών. Είναι όμως πιθανόν να τονώσει 

την ήδη υπάρχουσα αγορά των μη εξειδικευμένων εισροών, ως 

ένας επιπλέον μεταποιητικός κλάδος που θα προστεθεί στους 

υπάρχοντες στην περιοχή. Πρέπει πάντως να υπάρχει εγρήγορση 

για την εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών. 

γ. 0 τομέας των υλικών συσκευασίας και των υπηρεσιών 

διακίνησης είναι πολύ πιθανόν να δώσει ευκαιρίες δραστηριο-
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ποίησης στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Η ενημέρωση πάνω στις 

σύγχρονες μεθόδους διακίνησης και συσκευασίας της παραγωγής 

πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων 

επέκτασης της αγοράς, και ιδίως με την προσπάθεια κατάκτησης 

αγορών του εξωτερικού. Είναι φανερό ότι ο τομέας της παραγω

γής δεν μπορεί να επεκταθεί πολύ, αν δεν αυξηθεί η ακτίνα 

διάθεσης των προϊόντων. Και γι* αυτή την περίπτωση, πρέπει να 

υπάρχει ετοιμότητα εφαρμογής μεθόδων που θα επιτρέψουν στα 

προϊόντα να φθάνουν σε μακρινές αγορές σε ανταγωνιστική κατά

σταση. 

4.1.6. Προτεραιότητες έργων αλιευτικής ανάπτυξης 

Παρ' όλο που θεωρείται φανερό ότι όλοι οι άξονες πολι

τικής πρέπει να προωθούνται ταυτοχρόνως, και ότι σε κάθε άξο

να δράσης οι επιμέρους προτεραιότητες και η ένταση της προ

σπάθειας προσδιορίζονται από το στάδιο προόδου στο οποίο ευ

ρίσκονται οι άλλοι σχετικοί άξονες (π.χ. η ένταση της προσπά

θειας για διεύρυνση της αγοράς συναρτάται με τον ρυθμό αύξη

σης της παραγωγής ενός προϊόντος, ή με τη δυνατότητα για αύ

ξηση της παραγωγής του σε ανταπόκριση της αυξημένης ζήτησης), 

εντούτοις μπορούν να επισημανθούν ορισμένοι συνδυασμοί δρα

στηριοτήτων που κρίνονται απαραίτητοι για την προώθηση θεμά

των άμεσης προτεραιότητας: 

1. Βελτίωση της διαχείρισης των ιχθυοτροφείων, όχι μόνον με 

βελτιωτικά έργα αλλά και με εφαρμογή ορθολογικών μεθό

δων, που μπορούν να οδηγήσουν μεσοχρονίως σε αύξηση της 

παραγωγής χωρίς πρόσθετες δαπάνες - Συστηματική ενημέρω

ση και καθοδήγηση των αλιευτικών συνεταιρισμών, ώστε να 
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πεισθούν για την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα 

αυτών των μεθόδων - Συνεργασία με το ΕΚΘΕ και προσανατο

λισμός της μελέτης του σε θέματα που έχουν άμεση προτε

ραιότητα για τη βελτίωση της διαχείρισης των ιχθυοτρο

φείων (συνδυασμένη δράση Εποπτειών Αλιείας, φορέων επι

μορφωτικής λειτουργίας, ερευνητικών φορέων, Διεύθυνσης 

Αλιείας, Ομάδας ΚΕΠΕ, ΕΚΘΕ). 

Προώθηση των αποδεικτικών μονάδων καλλιέργειας: 

Μετεκπαίδευση ή πρόσληψη ειδικευμένου ιχθυολόγου για τη 

λειτουργία τους - Ενημερωτικά σεμινάρια προς τους συνε

ταιρισμούς, τους αλιείς και πιθανούς επενδυτές - Προώθη

ση της κατασκευής του ιχθυογεννητικού σταθμού - Προετοι

μασία των συνεταιρισμών για να αναλάβουν την επιχειρημα

τική ευθύνη των αποδεικτικών μονάδων, όταν περάσουν το 

δοκιμαστικό στάδιο λειτουργίας - (αρμοδιότητα Διεύθυνσης 

Αλιείας, Εποπτειών, επιμορφωτικών φορέων, συνεταιρισμών, 

Ομάδας ΚΕΠΕ). 

Καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για ανάληψη πρωτοβουλιών 

μικρής κλίμακας στον τομέα της εκτροφής ευρύαλων ψαριών, 

με αγοραζόμενο γόνο, ώστε, όταν λειτουργήσει ο ιχθυογεν-

νητικός σταθμός, να έχει αφομοιωθεί η τεχνική της εκτρο

φής, για να απορροφηθεί αμέσως και επωφελώς ο γόνος-

Καθοδήγηση μικρών επενδυτών με τεχνική και οργανωτική 

βοήθεια - Καλλιέργεια σχέσεων με καλλιεργητικά και ερευ

νητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, ώστε να 

υπάρχουν αξιόπιστες πηγές τεχνικής βοήθειας ανωτέρου 

επιπέδου, όταν χρειαστούν (συνδυασμένη δράση Νομαρχιών, 

στελεχών ΚΕΠΕ, Εποπτειών Αλιείας, ΕΤΑΝΑΜ, ΕΕΤΑΑ, ΑΤΕ). 

Βελτίωση των όρων διάθεσης χελιών - Δημιουργία του σταθ-
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μου συγκέντρωσης, διαλογής χελιών - Διερεύνηση των δυνα

τοτήτων μεταποίησης και προώθησης του μεταποιημένου προ

ϊόντος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά - Δημιουργία 

της αποδεικτικής μονάδας χελοκαλλιέργειας στο Ψαθοτόπι 

και διάδοση της τεχνικής εκτροφής - Τεχνική υποστήριξη 

για τη δημιουργία οικογενειακών μονάδων εκτροφής χελιών 

- Οργάνωση της διαχείρισης του γόνου - Οργάνωση της 

εμπορίας χελιού, ώστε να μεγιστοποιείται η προστιθεμένη 

αξία στην περιοχή και η εισροή συναλλάγματος (συνδυασμέ-

νη δράση ΕΤΑΝΑΜ, αλιευτικών συνεταιρισμών, ΕΓΣ των νο

μών, Εποπτειών Αλιείας, Διεύθυνσης Αλιείας, Ένωσης Αλι

ευτικών και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών, μεταποιητικών 

μονάδων, Ηπείρου ΑΕ κ.ά.). 

Έρευνα αγοράς μυδιών - Ενθάρρυνση δημιουργίας μικρών 

μονάδων μυδοκαλλιέργειας - Τεχνική καθοδήγηση μονάδων-

Σχεδιασμός πολιτικής για τη διεύρυνση της εντόπιας αγο

ράς μυδιών - Διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης σταθμού κα

θαρισμού μυδιών - Προώθηση σε μακρινότερες αγορές - Προ

σπάθεια εξαγωγής - Διερεύνηση δυνατοτήτων μεταποίησης 

(συνδυασμένη δράση ΕΤΑΝΑΜ, αλιευτικών συνεταιρισμών, ε

λεύθερων αλιέων, Ηπείρου ΑΕ, Εποπτείας Αλιείας, ΠΑΣΕΓΕΣ, 

ΑΤΕ κ.ά.)· 

Διερεύνηση αγοράς πέστροφας - Καθοδήγηση μονάδων πεστρο-

φοκαλλιέργειας για βελτίωση των μεθόδων τους - Σχεδια

σμός ενεργητικής πολιτικής προώθησης πέστροφας στην εσω

τερική και την εξωτερική αγορά - Προώθηση της μεταποίη

σης - Έλεγχος ποιότητας (συνδυασμένη δράση ΕΤΑΝΑΜ, Συ

νεταιρισμού πεστροφοτρόφων Ηπείρου, Εποπτείας Αλιείας, 

ιχθυογεννητικού σταθμού Λούρου, Αναπτυξιακής Εταιρείας 
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"Ήπειρος" ΑΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ κ.ά.). 

7. Οργάνωση της ιχθυόσκαλας - Διερεύνηση προϋποθέσεων για 

οργάνωση των αλιέων σε Ομάδα Παραγωγών - Διερεύνηση δυ

νατοτήτων ενεργοποίησης των αλιέων στον έλεγχο της δια

κίνησης εκτός τοπικής αγοράς - Ανάπτυξη της ιχθυόσκαλας 

σε σύγχρονο εξαγωγικό κέντρο αλιευμάτων (συνδυασμένη 

δράση ΕΓΣ Πρέβεζας, Εποπτείας Αλιείας, ΕΤΑΝΑΜ, ΕΤΑΝΑΛ, 

ΑΤΕ κ.ά.). 

8. Εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας για την 

προστασία των ιχθυοαποθεμάτων - Αξιοποίηση πορισμάτων 

μελέτης ΕΚΘΕ - Συμμετοχή στην προσπάθεια παρακολούθησης 

ποιότητας των υδάτων - Προώθηση της πολιτικής προστασίας 

των υγροβιότοπων (συνδυασμένη δράση Εποπτειών Αλιείας, 

ΕΚΘΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ). 

9. Εφαρμογή της γενικότερης αλιευτικής πολιτικής του Υπουρ

γείου Γεωργίας για αύξηση παραγωγικότητας της αλιείας 

κτλ. (αρμοδιότητα Εποπτείας Αλιείας, νομαρχιακού συμβου

λίου αλιευτικής πολιτικής). 

4.2. Ήπια τουριστική ανάπτυξη 

Από τη μέχρι τώρα εργασία και από τις προβλέψεις της 

Προγραμματικής Σύμβασης προκύπτει η εξής πολιτική κατά κλά

δους: 

4.2.1. Γενικός τουρισμός 

Κύριοι άξονες δράσης: 

α. Ολοκλήρωση της συγκοινωνιακής υποδομής που θα άρει 
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τη σχετική απομόνωση της δυτικής και νότιας πλευράς του Αμ

βρακικού και θα τη συνδέσει με το τουριστικό ρεύμα των Ιόνιων 

νησιών και του εξωτερικού (Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, 

Λευκάδα, Αστακός, Κεφαλλονιά, Πάτρα). Στην υποδομή αυτή 

εντάσσονται τα έργα: 

Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας και 

Άκτιου-Αστακού. Οι άξονες ήδη λειτουργούν, και συνεχί

ζονται οι εργασίες στα σημεία που παρουσιάζουν εδαφοτε

χνικά προβλήματα. 

Επέκταση του αεροδρομίου στο Άκτιο. Είναι αρμοδιότητα 

του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας. 

Κατασκευή μαρίνας στην Πρέβεζα. Εντάσσεται στο εθνικό 

πρόγραμμα λιμένων αναψυχής και έχει ήδη ανατεθεί η τε

χνικοοικονομική μελέτη από τον EOT. 

Κατασκευή της γέφυρας Άκτιο-Πρέβεζα. Το έργο αυτό από 

τουριστική άποψη έχει κυρίως σημασία για την εισαγωγή 

της νότιας πλευράς του Αμβρακικού στο κύκλωμα των διερ

χομένων από τον άξονα Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα-Αμφιλοχία-

Αντίρριο, ως μιας ισότιμης διαδρομής με την Ηγουμενίτσα-

Άρτα-Αμφιλοχία. Και τούτο διότι η διέλευση, και μόνο, 

μπορεί να αποτελέσει αφορμή κάποιας ανάπτυξης, με το να 

αποκαλύψει την περιοχή στους διερχόμενους. Σήμερα η δια

δρομή αυτή είναι πρακτικά αχρησιμοποίητη, παρ' όλο που ο 

δρόμος είναι καλός, διότι η καθυστέρηση του πορθμείου, 

ιδίως τις νυκτερινές ώρες, εξουδετερώνει τη συντομία της 

διαδρομής, δεδομένου ότι και ο δρόμος δεν είναι ταχείας 

κυκλοφορίας. 

Το έργο λόγω του μεγέθους του εντάσσεται στην κατηγο

ρία των έργων για τα οποία απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντι-
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κών επιπτώσεων. Η ωκεανογραφική μελέτη που έχει ανατεθεί στο 

ΕΚΘΕ αναμένεται ότι θα δώσει στοιχεία για να γίνει αυτή η 

εκτίμηση. 

β. Ανάδειξη των μνημείων της περιοχής σε τουριστικά 

αξιοθέατα. Η περιοχή διαθέτει αξιολογότατα αρχαία, βυζαντινά, 

μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία, μερικά από τα οποία είναι μο

ναδικά στο είδος τους. Αυτά, παράλληλα με τις επιστημονικές 

εργασίες συντήρησης τους, θα διαμορφωθούν βαθμιαία, ώστε να 

αποτελέσουν πόλους έλξης για τον γενικό αλλά και τον επιστη

μονικό και πολιτιστικό τουρισμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει 

αναλάβει στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης τη βαθμιαία 

ανάδειξη αυτών των μνημείων με προτεραιότητα στα αρχαία, ενώ 

οι ΟΤΑ με τη συνεργασία του EOT θα δραστηριοποιηθούν για την 

αξιοποίηση τους ως τουριστικών αξιοθέατων και ως χώρων πολι

τιστικών εκδηλώσεων. 

γ. Δημιουργία πόλων συγκέντρωσης της διερχόμενης κίνη

σης, και προσέλκυσης μέρους αυτής προς την περιοχή του Αμβρα

κικού, με την προβολή των ενδιαφερόντων που παρουσιάζει. 

Ως τέτοια σημεία προβλέπεται να λειτουργήσουν οι οδι

κοί σταθμοί, ή τουριστικά περίπτερα, σε καίρια σημεία του βό

ρειου και του δυτικού άξονα. Ήδη μελετώνται τρεις τέτοιοι 

σταθμοί, στη θέση Γέφυρα της Άρτας, Φραξύλα Πρέβεζας και 

διασταύρωση προς Βόνιτσα. 0 σταθμός-τουριστικό περίπτερο στο 

γεφύρι της Άρτας θεωρείται πρώτης προτεραιότητας και άμεσης 

αποδοτικότητας, για να προσελκύσει μέρος της διερχόμενης κί

νησης προς την πόλη και την περιοχή της Άρτας. 0 σταθμός της 

Πρέβεζας συναρτάται με τη γέφυρα, η οποία συνεπάγεται παρά

καμψη της πόλης. 0 δε σταθμός της Βόνιτσας προϋποθέτει κάποιο 

βαθμό τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, που να στηρίζει τη 
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βιωσιμότητα του. 

δ. Δραστηριότητα προβολής: Κυρίως απαιτείται να συμπε

ριληφθεί η περιοχή στα προγράμματα ενημέρωσης και προβολής 

του EOT, με αυξανόμενη ένταση ανάλογα με την ανταπόκριση που 

θα παρουσιαστεί. Δεν επιδιώκεται απότομο ρεύμα ανυποψίαστων 

τουριστών, που μπορούν να απογοητευθούν από διάφορες ελλεί

ψεις, αλλά βαθμιαία αύξηση ενημερωμένων επισκεπτών, που θα 

επιτρέψει στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών να ανταποκρι

θεί. 

Ως πρώτο σημαντικό βήμα γι* αυτή την προβολή προγραμ

ματίζεται από τον EOT η εκτύπωση πληροφοριακών φυλλαδίων, για 

κάθε υποπεριοχή (ή νομό) ξεχωριστά, και για την περιοχή Αμ

βρακικού συνολικά. Με τα φυλλάδια αυτά, καθώς και με φωτογρα

φίες, πόστερς και άλλο διαφημιστικό υλικό, θα εφοδιαστούν τα 

τοπικά γραφεία του EOT, οι οδικοί και πορθμειακοί σταθμοί, τα 

γραφεία τουρισμού στην περιφέρεια κτλ. 

ε. Συμπλήρωση της υποδομής σε καταλύματα, σε πρώτη φά

ση με τη δημιουργία κάμπινγκ σε επιλεγμένες περιοχές, αρχίζο

ντας από αυτές που έχουν ήδη τουριστική κίνηση, προς τις πιο 

απομακρυσμένες. Η επέκταση της ξενοδοχειακής υποδομής θα εν

θαρρυνθεί, καταρχήν, όπου επιτυγχάνεται ικανοποιητικός βαθμός 

πληρότητας στις υπάρχουσες μονάδες, και όπου θεωρείται ότι η 

υπάρχουσα υποδομή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του είδους 

τουρισμού που προωθείται. 0 EOT έχει επεξεργαστεί κατευθύν

σεις πολιτικής για τις περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται 

ήπιου τουρισμού, με βάση τις οποίες θα κατευθύνει τη σχετική 

ανάπτυξη. 

στ. Ενθάρρυνση των τουριστικών γραφείων που έχουν κίνη

ση, να διοχετεύσουν ένα μέρος της πελατείας τους προς την πε-
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ριοχή Αμβρακικού, οργανώνοντας ημερήσιες ή 8ιήμερες εκδρομές 

με γενικό ή ειδικό ενδιαφέρον. Π.χ. από το ρεύμα που υπάρχει 

στον άξονα Λευκάδα-Πρέβεζα-Πάργα ένα μέρος μπορεί να διοχε

τευθεί προς Άρτα-λιμνοθάλασσες ή Βόνιτσα-Αμφιλοχία με επι

σκέψεις στα αξιοθέατα αυτών των περιοχών. 

ζ. Ανάπτυξη εξωραϊστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 

υποδοχής επισκεπτών στα αστικά κέντρα της περιοχής: ανάδειξη 

μνημείων, διαμόρφωση χώρων με ειδικό ενδιαφέρον, πληροφορια

κές και καθοδηγητικές πινακίδες, χώροι στάθμευσης, οργάνωση 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κ.ά. 

η. Διευθέτηση χώρων για υποδοχή επισκεπτών σε επιλεγ

μένες περιοχές και γνωστοποίηση τους: πλαζ με απλές αλλά κα

λαίσθητες λουτρικές εγκαταστάσεις, χώροι για πικ-νικ και πε

ρίπατο σε ενδιαφέρουσες τοποθεσίες, χώροι για κατασκήνωση, 

τουριστικά περίπτερα και αναψυκτήρια κτλ. Ήδη οι κυριότερες 

ακτές της περιοχής διαμορφώνονται με συνεργασία EOT και ΟΤΑ 

(Μενίδι, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Κανάλι, Μονολίθι, Κορωνησία). 

Ολοκληρώνονται οι εργασίες στα αισθητικά δάση Μονολιθίου και 

Αγίου Θωμά Πρέβεζας. 

Με βάση την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σή

μερα, η περιοχή που φαίνεται κατάλληλη για άμεση προώθηση του 

γενικού τουρισμού, με εντατικοποίηση της προβολής της, είναι 

η δυτική πλευρά, δηλαδή η ακτή του Ιονίου με την Πρέβεζα. Η 

περιοχή αυτή διαθέτει τους παραδοσιακούς τουριστικούς πόρους, 

έχει ήδη αρκετή τουριστική κίνηση και ξενοδοχειακή υποδομή με 

αναξιοποίητη δυναμικότητα. Η ενίσχυση του γενικού τουρισμού 

σε αυτή την περιοχή δημιουργεί απόθεμα για άντληση επισκεπτών 

και προς τις άλλες περιοχές. 

Πρώτος επόμενος στόχος για εξάπλωση του τουριστικού 

123 



ρεύματος φαίνεται να είναι η περιοχή της Άρτας με τα βυζα

ντινά μνημεία και τις λιμνοθάλασσες, και παράλληλα η περιοχή 

της Βόνιτσας με τον ιδιόρρυθμο οικισμό και τις φυσικές καλλο

νές της. 

Α.2.2. Οικολογικός τουρισμός 

0 οικολογικός τουρισμός είναι καταρχήν προσανατολισμέ

νος προς τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος και τα 

ενδιαφέροντα οικοσυστήματα. Εντούτοις, επειδή ο τύπος των πε

ριηγητών που προσελκύεται από αυτά τα αξιοθέατα είναι γενικό

τερα προσανατολισμένος προς ένα διαφορετικό σύστημα αξιών από 

τους συνηθισμένους τουρίστες του γενικού τουρισμού, είναι δυ

νατόν η έννοια του οικολογικού τουρισμού να διευρυνθεί, ώστε 

να περιλαμβάνει τον τουρισμό ο οποίος στηρίζεται και αξιο

ποιεί παραδοσιακούς τρόπους ζωής, και ασχολίες που είναι 

εναρμονισμένες με τα φυσικά δεδομένα. 

Με αυτή την έννοια ο οικοτουρισμός αποκτά ευρύτερο 

αντικείμενο, δηλαδή περιλαμβάνει και τα ανθρωπογενή στοιχεία 

που εναρμονίζονται με το περιβάλλον, και έτσι αποκτά ενδιαφέ

ρον για ευρύτερες περιοχές με μεγαλύτερο φάσμα αξιοποιήσιμων 

στοιχείων, όπως παραδοσιακά σπιτικά τρόφιμα (χυλοπίττες, λου

κάνικα, τυριά), χειροποίητα αντικείμενα (πλεκτά, εργαλεία), 

κρέατα από ζώα ελεύθερης βοσκής, προϊόντα βιολογικής καλλιέρ

γειας (χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα) κτλ. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο τουρισμός που στηρίζεται σε 

αυτές τις αξίες απαιτεί ελάχιστες ή καθόλου δαπάνες για έργα 

υποδομής και καθόλου λειτουργικές δαπάνες. Εκείνο που μετράει 

είναι η γνησιότητα του περιβάλλοντος και των προϊόντων, η φι-
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λική διάθεση και η στοιχειώδης περιποιημένη εμφάνιση. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα ο οικοτουρισμός αποκτάει άλλη 

διάσταση και άλλη σημασία, συνδέεται απευθείας με τις δυνατό

τητες για ανάπτυξη γενικού τουρισμού στις περιοχές που δεν 

διαθέτουν τους συνηθισμένους τουριστικούς πόρους, και αγροτι

κού τουρισμού στα χωριά που συνδέονται με τους βιότοπους. 

Η τακτική για την ανάπτυξη του κυρίως οικολογικού του

ρισμού στην περιοχή του Αμβρακικού με επίκεντρο τους υγροβιό

τοπους είναι η δράση πάνω στους εξής άξονες: 

α. Δημιουργία της πρώτης απαραίτητης υποδομής όπως: 

Απογραφή και χαρτογράφηση των βιοτόπων με το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, 

Επιλογή και διαμόρφωση ασφαλών διαδρομών, 

Σήμανση και αποτύπωση των διαδρομών, 

Εκτύπωση ειδικών χαρτών και ενημερωτικών φυλλαδίων. 

β. Ενημέρωση, επιμόρφωση, προβολή: 

Ενημερωτικά προγράμματα των Νομαρχιών. 'Ηδη έχει παρου

σιαστεί ο κλάδος σε "αναπτυξιακή συνάντηση" στην Άρτα. 

Συνεργασία με φυσιολατρικά σωματεία, εκπαιδευτικούς ορ

γανισμούς, επιστημονικές εταιρείες και επιστημονικούς 

φορείς για οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκδρομών, 

συνεδρίων κτλ. 

Δημιουργία επαφών με διεθνείς οργανισμούς προστασίας της 

φύσης για παροχή πληροφόρησης, τεχνικής βοήθειας και 

χρηματοδότηση προγραμμάτων. Οργανώσεις όπως η Διεθνής 

Ένωση για την Προστασία της Φύσεως (IUCN), το Παγκόσμιο 

Ταμείο για την Άγρια Φύση (WWF), η διεύθυνση Περιβάλλο

ντος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν χρη

ματοδοτήσει μελέτες που έφεραν την περιοχή στο επίκεντρο 
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του ενδιαφέροντος. 

Έκδοση εικονογραφημένων πληροφοριακών φυλλαδίων και 

διανομή τους σε διάφορους τομείς. Το τέως ΥΧΟΠ έχει εκ-

δόσει τέτοιο φυλλάδιο, και ο EOT προετοιμάζει την έκδοση 

διαφημιστικών φυλλαδίων για το 1987 στα πλαίσια του Ευ

ρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος. 

Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων από τις Νομαρχιακές 

Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ), τις Νομαρχιακές 

Επιτροπές Τουρισμού (NET), τη Γενική Γραμματεία Νέας Γε

νιάς, τον EOT κτλ. Έχει ήδη οργανωθεί ένα σεμινάριο 

επιμόρφωσης οικοξεναγών από το ΕΛΚΕΠΑ και προγραμματίζο

νται εκπαιδευτικά σεμινάρια από τον EOT για τις NET, 

τους αρμόδιους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη

σης και τους εργαζομένους στον τουριστικό τομέα. 

γ. Οργάνωση προγραμμάτων περιηγήσεων και εκδρομών: 

Οργάνωση φυλακίων σε συνεργασία με τους κατοίκους των 

γύρω περιοχών και τους ψαράδες, για περιφρούρηση των 

βιοτόπων και στοιχειώδη εξυπηρέτηση των περιηγητών. 

Δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και επέμβασης σε πε

ρίπτωση ανάγκης. 

Συνεννόηση με τουριστικά γραφεία για οργάνωση επισκέψεων 

με οδηγούς από τους κατοίκους της περιοχής ή τους ψαρά

δες, και στη συνέχεια γεύμα με τοπικά προϊόντα (θαλασσι

νά, ψάρια, κυνήγια κτλ.). 

δ. Προώθηση ειδικής τουριστικής υποδομής γι' αυτού του 

είδους τους τουρίστες όπως: 

Παρατηρητήρια πουλιών, 

Δίκτυο ενοικιαζομένων δωματίων στα χωριά, 

Ξενώνες με ειδικό εξοπλισμό για χρήση ή ενοικίαση (βι-
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βλιοθήκη, εργαστήριο, βάρκες, κυάλια κτλ.)· Ένας τέ

τοιος ξενώνας διαμορφώνεται στην Κόπραινα με πρωτοβουλία 

του Δήμου Άρτας. 

ε. Οργάνωση οικολογικών πάρκων σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα και προβολή τους διεθνώς. Η Ομάδα του ΚΕΤΓΕ επεξεργά

ζεται ειδική εισήγηση γι' αυτό το αντικείμενοι. 

Α.2.3. Επιστημονικός τουρισμός 

Μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από τέσσερα κυρίως αντικεί

μενα: τους βιότοπους, την ορνιθοπανίδα, την ιχθυοκαλλιέργεια 

και τα βυζαντινά μνημεία. 

Η τακτική είναι, σε πρώτη φάση, η καλλιέργεια σχέσεων 

με τους επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με τα αντικεί

μενα, και η δημιουργία επαφών με τη μορφή εκδηλώσεων γνωριμί

ας, επιστημονικών ανταλλαγών, επιστημονικής συνεργασίας, εκ

θέσεων, συνεδρίων κτλ. 

Σε δεύτερη φάση, μπορεί να επιδιωχθεί η δημιουργία 

ερευνητικών ινστιτούτων ή παραρτημάτων ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, με εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, εργαστήρια και δυ

νατότητες πρακτικής εκπαίδευσης και έρευνας. 

Αυτό είναι μια επιδίωξη μακράς πνοής που έχει ως στόχο 

τη γενικότερη πνευματική ακτινοβολία της περιοχής, με όλα τα 

ευεργετικά αποτελέσματα που αυτό μπορεί να έχει. Η καλύτερη 

συνθήκη για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι ο ίδιος ο πλη-

1. Βλ. εργασία Α. Γκατζέλια στο Πρόγραμμα Αμβρακικού, 
Τόμος 4, Ειδικές μελέτες/ 
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θυσμός να καλλιεργήσει τα σχετικά ενδιαφέροντα και να συμμε

ρίζεται την επιθυμία για την έρευνα τους. Έτσι θα συμβάλει 

ενεργά στη διατήρηση των σχετικών πόρων, και θα προωθεί την 

οργάνωση της ερευνητικής εργασίας γύρω από αυτά. 

Ήδη η περιοχή του Αμβρακικού έχει αποτελέσει αντικεί

μενο ερευνητικών εργασιών σε θέματα οικολογίας, υδροβιολογί-

ας, ωκεανογραφίας κ.ά. από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια 

(Αθηνών, Πατρών, Ιωαννίνων, ESSEN κ.ά.). 

Επίσης γίνεται προσπάθεια για καλλιέργεια επαφών με 

ξένα υδροβιολογικά και ιχθυοκαλλιεργητικά κέντρα. 

Το πρόβλημα με αυτού του είδους τον τουρισμό εντοπίζε

ται στο ότι είναι το έμμεσο αποτέλεσμα της ανάπτυξης άλλων 

δραστηριοτήτων, και δεν μπορεί να προωθηθεί με την άσκηση κα

θαρά τουριστικής πολιτικής από τους εξειδικευμένους φορείς. 

Οι δε δραστηριότητες που έμμεσα και μακροχρόνια συμβάλλουν 

στη δημιουργία του, δεν μπορούν να επισπευσθούν ή να χρηματο

δοτηθούν με στόχο την τουριστική ανάπτυξη, γιατί δεν υπάρχει 

ορατή και άμεση ανταποδοτικότητα, ούτε υπάρχει αντιστοιχία 

μεταξύ των φορέων που επιβαρύνονται με τις δαπάνες και εκεί

νων που μακροχρόνια θα ωφεληθούν. 

Γι' αυτό η στρατηγική γι' αυτό τον τομέα είναι: 

καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος γι' αυτού του είδους τις 

δραστηριότητες, ώστε να ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβου

λιών, 

τεχνική και διοικητική υποστήριξη των πρωτοβουλιών που 

εμφανίζονται, 

συμμετοχή στις δαπάνες επιστημονικών ανταλλαγών των φο

ρέων εκείνων που έχουν ως αποστολή την προώθηση της οι

κονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της πε-
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ριοχής (νομαρχίες, υπουργεία, οργανισμοί τεχνικής βοή

θειας, ΟΤΑ κτλ.)» 

συμμετοχή στις δαπάνες εκείνων των φορέων που διαβλέπουν 

ότι μπορεί να έχουν άμεσο ή μεσοχρόνιο όφελος από αυτές 

τις δραστηριότητες (ΟΤΑ, επαγγελματικοί σύνδεσμοι, συνε

ταιρισμοί, επιστημονικές εταιρείες κτλ.)· 

4.2.Α. Συνεδριακός τουρισμός 

Ως γενίκευση του επιστημονικού τουρισμού μπορεί να θε

ωρηθεί ο συνεδριακός τουρισμός, δηλαδή η προσφορά χώρων και 

διευκολύνσεων για συνέδρια όλων των ειδών. Το είδος αυτό πά

ντως έχει κάποιες ειδικές απαιτήσεις σε ξενοδοχειακή υποδομή 

και εξοπλισμό, γι' αυτό καλύτερα να αφεθεί για αργότερα. Τα 

συνέδρια με επιστημονικό αντικείμενο έχουν λιγότερες απαιτή

σεις σε υλική υποδομή. 

4.2.5. Πολιτιστικός τουρισμός 

Στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών με πολιτιστικά εν

διαφέροντα, και στηρίζεται στην παροχή ψυχαγωγίας υψηλής 

στάθμης με τη διοργάνωση εορτών (φεστιβάλ), αγώνων, επιστημο

νικών συναντήσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, λαο

γραφικές γιορτές, εκθέσεις κτλ.). 

Χώροι που κατεξοχήν προσφέρονται για τέτοιες εκδηλώ

σεις είναι τα μεσαιωνικά κάστρα που αφθονούν στην περιοχή, 

αρχαία θέατρα και ωδεία, βυζαντινές εκκλησίες, νεοκλασικά 

σπίτια, άλλα νεότερα μνημεία, ακόμη και χώροι όχι μνημειακοί 

αλλά με κάποιο χαρακτήρα (παλιά εργοστάσια, αποθήκες κτλ.). 
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Κύριος φορέας των εκδηλώσεων πρέπει να είναι οι ΟΤΑ, 

στους οποίους μπορεί να παραχωρείται η χρήση των ιστορικών 

χώρων για τη διοργάνωση τους. 

Όλη η περιοχή προσφέρεται για ανάπτυξη τέτοιων εκδηλώ

σεων με εντόπιο, εθνικό ή διεθνή χαρακτήρα. 

Η τακτική είναι : 

α. Η διοργάνωση κατά πρώτο λόγο εκδηλώσεων που σχετίζονται 

με τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες των κατοίκων της πε

ριοχής, ώστε να τονωθεί η κοινωνική ζωή του τόπου και να 

αποκτηθεί οργανωτική πείρα, 

β. Η συμμετοχή σε διοργανώσεις άλλων φορέων, και η καλλιέρ

γεια σχέσεων και γνώσεων, 

γ. Η διερεύνηση των λαογραφικών και πολιτιστικών ιδιαιτερο

τήτων και παραδόσεων του τόπου και η οργάνωση εκδηλώσεων 

γϋρω από αυτές, 

δ. Η προοδευτική διεύρυνση του φάσματος των εκδηλώσεων και 

της εμβέλειας τους. 

Είναι φανερό ότι κάθε τόπος θα αρχίσει με εκείνες τις 

εκδηλώσεις που στηρίζονται στην πολιτιστική του παράδοση και 

δυναμικότητα, και θα προχωρήσει μέχρι εκείνο το σημείο όπου 

εξασφαλίζεται η γνησιότητα της εκδήλωσης και η συμμετοχή της 

ντόπιας κοινωνίας. Λιότι καμιά εκδήλωση δεν μπορεί να αποτε

λέσει αφορμή για δημιουργία μόνιμου ρεύματος πολιτιστικού 

τουρισμού, αν δεν έχει κάποια ποιότητα. Και προϋπόθεση της 

ποιότητας είναι η γνησιότητα, δηλαδή να στηρίζεται σε αυτά 

που έχει και μπορεί να προσφέρει, ή να δεχθεί, η ντόπια κοι

νωνία. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για εκδηλώσεις που στο

χεύουν στην προσέλκυση ξένων τουριστών. 

ίΐς ιδιαίτερη κατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού μπο-
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ρεί να θεωρηθεί ο αθλητικός τουρισμός δηλαδή η οργάνωση αθλη

τικών εκδηλώσεων. 

Α.2.6. Ναυταθλητικός τουρισμός 

Με φροντίδα του EOT και σε συνεργασία με τους ΟΤΑ μπο

ρούν να επιλεγούν κατάλληλες θέσεις και να δημιουργηθούν κέ

ντρα ναυτικού αθλητισμού με εθνική ή διεθνή σημασία (κωπηλα

σία, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα κτλ.)· 

4.2.7. Αγροτικός τουρισμός 

Για να αναπτυχθεί αγροτικός τουρισμός, δηλαδή διαμονή 

σε ενοικιαζόμενα δωμάτια σε σπίτια του χωριού, σε περιοχές 

όπου υπάρχουν κοντά αστικά κέντρα με ξενοδοχεία, πρέπει να 

συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή: 

1. Οι οικισμοί να μπορούν να αποτελέσουν κέντρα παραθερι

σμού ή χειμερινών διακοπών. 

2. Να βρίσκονται κοντά σε τουριστικά κέντρα με μεγάλη κίνη

ση και να συμπληρώνουν το δίκτυο καταλυμάτων εκείνων σε 

εποχές αιχμής. 

3. Να αποτελούν περάσματα, δηλαδή σταθμούς σε μακρινές δια

δρομές, στους οποίους διευκολύνεται ο ταξιδιώτης να δια

νυκτερεύσει. 

Α. Να συνδέονται με ορισμένες ειδικές ασχολίες που μπορούν 

να γίνουν σε αυτούς ή στα περίχωρα τους, π.χ. ορειβασία, 

κυνήγι, ψάρεμα κτλ. 

5. Να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως οικισμοί, ώστε η 

παραμονή σε αυτούς να είναι πιο ευχάριστη από την παρα-

131 



μονή στην πόλη, έστω για μικρό χρονικό διάστημα όπως το 

Σαββατοκύριακο. 

Όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω 

προϋποθέσεις ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί εύκο

λα με ελάχιστη προσπάθεια, ως επακόλουθο της γενικής ή της 

ειδικής τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Όταν όμως δεν 

συντρέχει καμιά από αυτές, τότε πρέπει να αναζητηθούν ειδικά 

στοιχεία ενδιαφέροντος στις συγκεκριμένες κοινότητες, να ανα

πτυχθεί κίνηση γύρω από αυτά, και να συνδεθεί με αυτά ο αγρο

τικός τουρισμός: π.χ. συμμετοχή των ξένων σε ειδικές παραδο

σιακές ασχολίες, έρευνα πάνω σε εξειδικευμένα αντικείμενα, 

εμποροπανηγύρεις, εορτές κτλ. 

Είναι φανερό ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού 

μπορούν να αναζητηθούν κοινότητες που ανήκουν στις περισσότε

ρες από τις πιο πάνω κατηγορίες. Με βάση το πιο έντονο χαρα

κτηριστικό τους μπορεί να επιδιωχθεί η ανάπτυξη αγροτικού 

τουρισμού σε αυτές. 

Στη στενή περιοχή του Αμβρακικού, ειδικές ασχολίες που 

μπορούν να αποτελέσουν βάση για ανάπτυξη αγροτουρισμού είναι 

το ψάρεμα, το κυνήγι, ο ναυταθλητισμός, και οι δραστηριότητες 

που συνδέονται με τον οικοτουρισμό, την ιχθυοκαλλιέργεια και 

τον επιστημονικό τουρισμό. Αυτές οι δραστηριότητες, βέβαια, 

πρέπει κάπως να αναπτυχθούν πρώτα για να μπορέσει να στηρι

χθεί σε αυτές ένα πρόγραμμα αγροτουρισμού. Σε πρώτη φάση πρέ

πει να γίνει η καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος, με ενημέ

ρωση, εκπαίδευση και οργανωτική προετοιμασία. 

Πέραν όμως από τον αγροτουρισμό με την έννοια της δια

νυκτέρευσης, μπορούν οι οικισμοί να επωφεληθούν από την αυξη

μένη τουριστική κίνηση που επιδιώκεται για την περιοχή, προ-
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σελκύοντας επισκέπτες απλώς για φαγητό, αναψυκτικά ή αγορά 

τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων. Αυτό είναι μια 

πολύ ευκολότερη μορφή τουρισμού που δεν συνδέεται με ειδικές 

δραστηριότητες, παρά μόνο με επιμελημένη εμφάνιση του χωριού 

και με την προβολή κάποιων ιδιαιτεροτήτων του (φυσικά ή πολι

τιστικά αξιοθέατα, καλό φαΐ, τοπικές σπεσιαλιτέ, ήθη και έθι

μα κτλ.)· Ακόμη και χωρίς να αυξηθεί το γενικό τουριστικό 

ρεύμα, μπορούν πολλές κοινότητες να δημιουργήσουν αυτού του 

είδους τον τουρισμό για λογαριασμό τους, προσελκύοντας έναν 

αριθμό επισκεπτών από το συνεχές ρεύμα των διερχομένων από 

τους οδικούς άξονες της περιοχής. Κάθε κοινότητα που ενδιαφέ

ρεται να δημιουργήσει αυτό το ρεύμα επισκεπτών αρκεί να επι

σημάνει τις ιδιαιτερότητες της, να διευθετήσει ορισμένους χα

ρακτηριστικούς χώρους υποδοχής (πλατεία του χωριού, εκκλησία, 

αξιοθέατα, καφενεία, ταβέρνες κτλ.) και να φροντίσει να τις 

γνωστοποιήσει, πρώτον με πινακίδες μέσα στο χωριό και στους 

κύριους δρόμους, και δεύτερον με κοινοποίηση στις Νομαρχιακές 

Επιτροπές Τουρισμού, οι οποίες θα φροντίσουν να διαδώσουν την 

πληροφόρηση μέσω των νομαρχιακών προγραμμάτων. Σε δεύτερη φά

ση ο EOT καθώς και άλλοι τουριστικοί οδηγοί (ΕΛΪΤΑ, ξένοι οδη

γοί) θα περιλάβουν την πληροφόρηση στα ενημερωτικά τους έντυ

πα. 

Η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ξεκινήσει και σε κεντρικό 

επίπεδο: δηλαδή οι Νομαρχιακές Επιτροπές Τουρισμού, η Διεύ

θυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, η ΕΤΑΝΑΜ, οι συνεργάτες 

του ΚΕΠΕ, να επιλέξουν τις πιο ενδιαφέρουσες κοινότητες και 

να τις καλέσουν να δραστηριοποιηθούν, επισημαίνοντας τους πού 

πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους, και αναλαμβάνοντας 

κάποια εκστρατεία γνωστοποίησης. Τέτοια προγράμματα δράσης σε 
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ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να πάρουν τη μορφή μιας 

ειδικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των κοινοτήτων και του 

νομαρχιακού ταμείου (ή και του EOT). 

Σε περιοχές που δεν διαθέτουν πολλά αξιοθέατα, θα μπο

ρούσε να υποκινηθεί μια πρωτοβουλία των κατοίκων για ίδρυση 

αγροτοτουριστικών συνεταιρισμών για την προβολή τοπικών "σπε

σιαλιτέ" (ψάρια, θαλασσινά, τυριά, κυνήγια, προϊόντα βιολογι

κής καλλιέργειας, κρέατα από ζώα ελεύθερης βοσκής κτλ.)· 

Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η συνέπεια 

στην ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων, αλλιώς η προσπά

θεια θα καταρρεύσει πολύ γρήγορα. 

0 αγροτικός τουρισμός με αυτή τη μορφή είναι μια δρα

στηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα, σχεδόν χω

ρίς καθόλου επενδύσεις, μόνο με κάποια οργανωτική προσπάθεια, 

και να έχει άμεσα αποτελέσματα για μεγάλο αριθμό κοινοτήτων. 

Ήδη η περιοχή του Αμβρακικού εντάχθηκε με απόφαση του 

Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση και του EOT, στο πρό

γραμμα αγροτοτουρισμού του Κανονισμού 797/85 της ΕΟΚ (αριθ. 

Αποφ. 398170/25.7.86). Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονο

μίας έχει επεξεργαστεί πενταετές πρόγραμμα δράσης για την πε

ριοχή, η οποία καλύπτει τους τομείς: αγροτοτουρισμός, πολυ-

δραστηριότητα, προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική και πολιτι

στική ανάπτυξη, ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στην 

ανάγκη προπαρασκευαστικής εργασίας για την ανάπτυξη τόσο του 

αγροτικού όσο και του οικολογικού τουρισμού (με την ευρεία 

έννοια που αναφέρθηκε στο οικείο κεφάλαιο), πέραν από τη συμ

βολή του στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. 
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4.3. Προστασία του περιβάλλοντος 

Η περιβαλλοντική δράση που προβλέπεται στην Προγραμμα

τική Σύμβαση και προωθείται έχει τους εξής κυρίους άξονες: 

Α.3.1. Εφαρμογή συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της ποιό

τητας των υδάτων 

Το μελετητικό έργο έχει ήδη περατωθεί με τη φροντίδα 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Υπάρχει επίσης επε

ξεργασμένη πρόταση από την Ομάδα του ΚΕΠΕ, για μία πρώτη φάση 

άμεσης εφαρμογής που θα στηρίζεται στον υπάρχοντα εξοπλισμό 

των νομαρχιών και στη συνεργασία των νομαρχιακών υπηρεσιών. 

Χρειάζεται η πλήρης απασχόληση ενός ειδικευμένου επιστήμονα 

(χημικού), που θα αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τον συ

ντονισμό της προσπάθειας. Μπορεί να είναι υπάλληλος του 

ΥΠΕΧΩΔΕ στη Νομαρχία Πρέβεζας ή στέλεχος της ΕΤΑΝΑΜ με ανάθε

ση έργου από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

4.3.2. Εφαρμογή συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της ορνι-

θοπανίδας 

Το μελετητικό έργο έχει περατωθεί. Χρειάζεται εκπαί

δευση θηροφυλάκων για την παρατήρηση και καταγραφή της πτηνο-

πανίδας. Θα μπορούσε να οργανωθεί από τη Διεύθυνση Θηραματο-

πονίας του Υπ. Γεωργίας σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ (χρηματο

δότηση από ΕΟΚ), την Ορνιθολογική Εταιρία και, ενδεχομένως, 

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ήδη, η Διεύθυνση Θηραματοπονίας 

έχει αρχίσει προγράμματα εκπαίδευσης θηροφυλάκων και ενίσχυ-
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σης των τοπικών Υπηρεσιών. 

Το σύστημα μόνιμης παρακολούθησης υδάτων και πτηνοπα-

νίδας είναι απαραίτητο να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή για να αρ

χίσει το συντομότερο να δίνει συστηματικά και αξιόπιστα στοι

χεία, με βάση τα οποία θα μπορεί να σχεδιαστεί τεκμηριωμένη 

πολιτική προστασίας (για τη διαχείριση αποβλήτων, για την 

επέκταση της χοιροτροφίας, για τη διαχείριση των ιχθυοτροφεί

ων, για το κυνήγι κτλ.)· Χωρίς αυτή την τεκμηρίωση, οποιαδή

ποτε πολιτική θα αμφισβητείται είτε σαν πολύ ελαστική είτε 

σαν πολύ περιοριστική. 

4.3.3. Ωκεανογραφική μελέτη του κόλπου 

Έχει ανατεθεί στο ΕΚΘΕ, από το ΥΠΕΧΩΑΕ, με σκοπό να 

βελτιωθεί η γνώση της λειτουργίας του κόλπου ως οικοσυστήμα

τος. Έχει γίνει εισήγηση από την Ομάδα KETTE να δοθεί προτε

ραιότητα στη μελέτη της λειτουργίας του στομίου του κόλπου 

(ενδεχόμενες επιπτώσεις γέφυρας) και στην καταγραφή των φυσι

κοχημικών παραμέτρων των λιμνοθαλασσών (για να διευκολυνθεί η 

διαχείριση των ιχθυοτροφείων). 

4.3.4. Οριοθέτηση βιοτόπων και καθορισμός ζωνών προστασίας 

Οριοθέτηση των βιοτόπων και καθορισμός ζωνών απόλυτης, 

αυξημένης και συνήθους προστασίας. Προσδιορισμός επιτρεπόμε

νων δραστηριοτήτων σε κάθε ζώνη, ή κριτηρίων με βάση τα οποία 

θα επιτρέπεται ή όχι μία δραστηριότητα. 

Η μελετητική εργασία έχει ολοκληρωθεί και το ΥΠΕΧΩΔΕ 

ακολουθεί διαδικασία διαβουλεύσεων με συναρμόδιες υπηρεσίες 
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προτού διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρόταση για την οριοθέτηση*. 

Θεωρητικά η οριοθέτηση αυτή πρέπει να προηγηθεί κάθε 

άλλης πολιτικής, εντούτοις επειδή στην πράξη ο ακριβής προσ

διορισμός των ορίων των ζωνών θα συναντήσει πολλές δυσκολίες 

και αμφισβητήσεις, είναι σκόπιμο η αυστηρή πολιτική προστασί

ας να αρχίσει να εφαρμόζεται στον πυρήνα των βιοτόπων και να 

επεκτείνεται βαθμιαία κατά ζώνες απαγόρευσης συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων, π.χ. κυνήγι, αποξηράνσεις, διάθεση υγρών απο

βλήτων, αυστηρές προδιαγραφές αποβλήτων κ.ά. Στο τέλος η 

οριοθέτηση των ζωνών θα προκύψει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 

συγκεκριμένης πολιτικής που θα έχει γίνει αποδεκτή στην πρά

ξη, και όχι ως εξαίρεση ολόκληρων περιοχών από την οικονομική 

δραστηριότητα. 

Α.3.5. Διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης υγροβιότοπων 

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει αλιευτική ανάπτυξη και προ

στασία των οικοσυστημάτων και της πτηνοπανίδας. 

Λόγω της δυσκολίας του αντικειμένου (κινδυνεύουν να 

γίνουν άχρηστες και βλαπτικές παρεμβάσεις), το πρόβλημα αντι

μετωπίζεται συντηρητικά και με διαδοχικές προσεγγίσεις. Υπάρ

χει ήδη αρκετό μελετητικό υλικό σε διάφορα επίπεδα γενικότη

τας, και η Ομάδα του KETTE επεξεργάζεται πρόταση συνδυασμένης 

διαχείρισης για αλιευτική ανάπτυξη και προστασία2. Τα συναρ-

1. Η πρόταση έχει ήδη γίνει και γίνεται συνεργασία με 
τους τοπικούς φορείς για την εξασφάλιση συναίνεσης. 

2. Βλέπε: Πρόγραμμα Αμβρακικού, Τόμος 4, Ειδικές μελέ
τες. 
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μόδια υπουργεία Γεωργίας και ΠΕΧΩΔΕ θα κληθούν να υιοθετήσουν 

ένα σχέδιο διαχείρισης που να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δια

τήρηση της σπάνιας πτηνοπανίδας, για την οποία υπάρχει Κοινο

τικό ενδιαφέρον και χρηματοδότηση. 

4.3.6. Έλεγχος αποβλήτων της περιοχής 

Έχει ετοιμασθεί από την Ομάδα του ΚΕΓΓΕ εισήγηση που 

συστηματοποιεί την υπάρχουσα πληροφόρηση και κάνει προτάσεις 

για τον χειρισμό των επιμέρους θεμάτων*. 

Συνοπτικά: 

4.3.6.1. Αστικά απόβλητα 

Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων 

στα κυριότερα αστικά κέντρα της περιοχής με το υπάρχον νομικό 

και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Επειδή όμως το κόστος αυτών των 

έργων είναι μεγάλο, ο ρυθμός προώθησης της είναι αργός. 

Για την Πρέβεζα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, διότι η ανε

ξάρτητη επεξεργασία λυμάτων την οποία προτείνει ο Δήμος βά

σει μιας προμελέτης, έχει μεγάλο κόστος που ο Δήμος διστάζει 

να επωμισθεί, η δε συνδυασμένη διαχείριση με τα λύματα της 

ΒΙΪ1Ε δεν προβλέπεται να προχωρήσει σύντομα λόγω καθυστέρησης 

στην ανάπτυξη της BITTE, για πολλούς λόγους. 

1. Βλέπε: Πρόγραμμα Αμβρακικού, Τόμος 3, Τομεακή ανά

λυση. 
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4.3.6.2. Γεωργικά απόβλητα 

Επιδιώκεται η δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης των 

παραγωγών από τις Διευθύνσεις Γεωργίας των νομών σχετικά με 

την ορθή χρήση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για ελαχιστο

ποίηση των συνεπειών της. Προωθείται από το Υπ. Γεωργίας, η 

δημιουργία Περιφερειακών Εργαστηρίων Γεωργικών Εφαρμογών και 

Αναλύσεως Λιπασμάτων για παροχή συμβουλών για την ορθή και 

ελάχιστη χρήση αυτών των ουσιών. Το πιο κοντινό στην περιοχή 

Εργαστήριο θα είναι των Ιωαννίνων (και του Ξυλοκάστρου). 

Θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από 

την ΕΤΑΝΑΜ σε συνεργασία με άλλους φορείς, η δυνατότητα αξιο

ποίησης των συγκεντρωμένων σε ορισμένες περιοχές αποβλήτων 

των κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και της βιομάζας του Αμβρακι

κού (φύκια) για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και την 

προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας που είναι νέος κλάδος 

που παίρνει διαστάσεις στις ευρωπαϊκές χώρες. 

4.3.6.3. Χοιροτροφικά απόβλητα 

Έχει γίνει με ανάθεση του ΥΧΟΠ τεχνικοοικονομική προ

μελέτη για κεντρική διαχείριση των λυμάτων των χοιροστασίων 

για παραγωγή βιοαερίου και λιπασμάτων. Επειδή το κόστος αυτής 

της λύσης είναι πολύ μεγάλο και υπάρχουν και τεχνικές αμφι

σβητήσεις, το ΥΠΕΧΩΑΕ επιδιώκει χρηματοδότηση από την Κοινό

τητα για παραπέρα μελέτη του θέματος και σχετικά έργα. 

Ταυτοχρόνως η ΑΤΕ προτίθεται να χρηματοδοτήσει και να 

επιβλέψει προμελέτη για μερικότερη αντιμετώπιση του προβλήμα

τος, για λογαριασμό του συνεταιρισμού χοιροτρόφων Άρτας-Φι-
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λιππιάδας, που αντιπροσωπεύει το 50% της δυναμικότητας της 

περιοχής*. 

Εξάλλου δημοσιεύτηκε πρόσφατα (29.9.1986, ΦΕΚ 623, 

Τευχ. Β) η από πολύ καιρό σχεδιαζόμενη υγειονομική διάταξη 

για την εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων. Με 

βάση αυτή τη διάταξη και σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που 

αναμένεται να εκδώσουν τα Υπ. Γεωργίας, Υγείας και Πρόνοιας 

και ΓΪΕΧΩΑΕ θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί σε επίπεδο νομού ή 

περιφέρειας ενιαία πολιτική για την εγκατάσταση, λειτουργία 

και διάθεση αποβλήτων των χοιροτροφικών μονάδων, με βάση την 

οποία θα πρέπει να εκδίδονται του λοιπού οι σχετικές άδειες 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Από πλευράς κεντρικών φορέων θα 

επιδιωχθεί να γίνουν ενημερωτικά σεμινάρια προς τους υπηρε

σιακούς παράγοντες των νομαρχιών για την ορθότερη εφαρμογή 

της πολιτικής που προωθείται επί του θέματος. Επίσης θα επι

διωχθεί να εφαρμοστούν τα πορίσματα της Ομάδας Εργασίας του 

Υπ. Γεωργίας (Απόφαση 162715/6.7.1982 Υπ. Γεωργίας) για την 

αντιμετώπιση του θέματος των οχλήσεων που προκαλούν οι χοιρο-

τροφικές μονάδες στις περιοχές εγκατάστασης τους. 

4.3.6.4. Βιομηχανικά απόβλητα 

Τα βιομηχανικά απόβλητα δεν φαίνεται να επηρεάζουν 

αμέσως τον κόλπο μέσω των επιφανειακών υδάτων, παρά κυρίως 

μέσω του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, και μέσω αυτού τις 

1. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί στον Συνε
ταιρισμό. 
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κλειστές παραλίες και τις αβαθείς λιμνοθάλασσες όπου η ανανέ

ωση των υδάτων είναι πολύ αργή. (βλ. Παπαγιάννης, σελ. 127). 

Εντούτοις, θα επιδιωχθεί ο διαρκής έλεγχος των μονά

δων, με βάση τα προβλεπόμενα στον νέο νόμο για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Η ολοκλήρωση της ΒΙΠΕ Πρέβεζας καθώς και η προωθούμενη 

δημιουργία ΒΙΠΕ στην Άρτα εκτιμάται ότι θα συμβάλει θετικά 

στον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Από όσα αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια διαφαί

νεται ότι οι βασικές αρχές που Ισχυσαν για την κατάρτιση αυ

τού του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

5.1. Στόχοι που επιδιώκονται σε όλους τους κλάδους 

Οι στόχοι που επιδιώκονται σε όλους τους κλάδους εξει

δικεύονται ως εξής: 

Αύξηση της παραγωγής στο μέτρο που υπάρχει απορροφητικό

τητα της αγοράς, και βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Απρόσκοπτη διάθεση της παραγωγής με ενεργητική πολιτική 

προώθησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Βελτίωση των όρων διάθεσης των προϊόντων προς όφελος 

όλων όσοι προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες, που συμβάλ

λουν στην αύξηση της αξίας του προϊόντος, και όχι εκεί

νων που έχουν μονοπωλιακή δύναμη στην αγορά. 

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στον τόπο 

με επέκταση της δραστηριότητας προς την παραγωγή εισρο

ών, τη μεταποίηση, και την παραγωγή συναφών προϊόντων 

(κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδι

κασίας) . 
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5.2. Τρόπος επιδίωξης των στόχων 

0 τρόπος με τον οποίο επιδιώκονται οι στόχοι είναι η 

συνεχής προσπάθεια πάνω στους εξής άξονες: 

1. Δημιουργία της βασικής υποδομής. 

2. Διάδοση πληροφόρησης, εκπαίδευση, επιμόρφωση. 

3. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των επενδυτών να δραστηριοποι

ηθούν. 

Α. Μέριμνα για την αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων στην 

αγορά και συστηματική φροντίδα ενίσχυσης του πιο αδύνα

του σκέλους στις συναλλαγές. 

5. Παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος και διορθωτι

κές παρεμβάσεις όπου υπάρχουν καθυστερήσεις ή συγκρού

σεις. 

5.3. Προτεραιότητες 

Είναι βασική θέση αυτού του προγράμματος ότι όλα τα 

μέρη του πρέπει να προωθούνται συνεχώς και παράλληλα, ώστε να 

επιτυγχάνεται αρμονική ανάπτυξη όλων των αλληλοσυμπληρούμενων 

τμημάτων. Όλοι οι φορείς πρέπει να προωθούν διαρκώς τα θέμα

τα της αρμοδιότητας τους, κρίνοντας οι ίδιοι, με βάση τη δια

δικασία αλληλοενημέρωσης και τη συνεργασία με τους λοιπούς 

σχετικούς φορείς, ποιον ακριβώς βαθμό προτεραιότητας πρέπει 

να δώσουν στα επιμέρους θέματα. Τα συντονιστικά όργανα, εξάλ

λου, δίνουν τις γενικότερες κατευθύνσεις και παρεμβαίνουν 

όπου παρουσιάζονται εμπλοκές ή καθυστερήσεις. 

Με αυτό τον τρόπο πιστεύεται ότι θα διαμορφώνονται 

στην πράξη οι σωστές προτεραιότητες για τις επιμέρους ενέρ-
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γειες και θα αποφεύγονται κραυγαλέες ανακολουθίες (π.χ. να 

ενθαρρυνθεί η μαζική αύξηση της προσφοράς ενός προϊόντος που 

έχει ήδη δυσκολίες απορρόφησης, εάν δεν συνδυαστεί με ενεργη

τική προσπάθεια διεύρυνσης της αγοράς του). 

Άλλωστε, με δεδομένη την τάση να καθυστερούν οι περισ

σότερες δραστηριότητες, για λόγους τεχνικούς, οικονομικούς ή 

άλλων προτεραιοτήτων στα προγράμματα των επιμέρους φορέων, 

είναι σκόπιμο, ως τακτική, να επιδιώκεται συνεχώς η προώθηση 

των θεμάτων που αφορούν το παρόν πρόγραμμα, έστω με διαφορε

τικό βαθμό επιμονής για κάθε θέμα. Και αυτή είναι μία από τις 

κύριες λειτουργίες των προωθητικών φορέων του προγράμματος 

(Στελέχη ΚΕΠΕ, ΕΤΑΝΑΜ, ΕΣΕΠ). 

Παραπέρα υπάρχει και το επιχείρημα ότι: έργα όχι πολύ 

δαπανηρά ή δύσκολα, που είναι μέσα στη λογική του προγράμμα

τος και προωθούν τους στόχους του, πρέπει να προωθούνται γρή

γορα, έστω και αν δεν μπορούν να θεωρηθούν πρώτης προτεραιό

τητας, για να προσφέρουν αμέσως την οποιαδήποτε συμβολή τους, 

και για να φαίνεται συνεχώς ότι υπάρχει κινητικότητα, πράγμα 

που συντηρεί το αναπτυξιακό κλίμα· αλλά και έργα μακράς πνο

ής, δύσκολα και πολυδάπανα, εφόσον κρίνονται αναγκαία, πρέπει 

επίσης να προωθούνται, έστω και σιγά-σιγά, ώστε κάποτε να 

ολοκληρωθούν και να δώσουν τη συμβολή τους. (Αν υπάρχουν γε

νικότεροι λόγοι για τους οποίους ένα έργο πρέπει να ανασταλεί 

προσωρινά ή να αλλάξει μορφή ή και να ματαιωθεί, αυτό θα γί

νει μετά από εξειδικευμένες υπηρεσιακές εισηγήσεις και με 

απόφαση ανώτερων αρμόδιων οργάνων). 

Με τα πιο πάνω δεν υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχουν ου

σιαστικές προτεραιότητες στο πρόγραμμα. Υπάρχουν, φυσικά, αλ

λά αυτές πιστεύεται ότι γίνονται προφανείς με την περιγραφή 
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της πολιτικής για κάθε κλάδο, και δεν χρειάζεται να διατυπω

θούν ρητά και δεσμευτικά. 

Όσες πάλι δεν είναι προφανείς, αν μεν εξαρτώνται από 

τις εκάστοτε περιστάσεις, πιστεύεται ότι πρέπει να αφήνονται 

να αποφασίζονται εν όψει αυτών των περιστάσεων (π.χ. αν θα 

ενθαρρυνθεί η δημιουργία μονάδων πάχυνσης σε ιχθυοκλωβοϋς 

πριν από την αποπεράτωση του ιχθυογεννητικού σταθμού)· όσες 

δε εξαρτώνται από αξιολογικές κρίσεις (ή πολιτικές επιλογές) 

αφήνονται να αποφασίζονται από τα όργανα που έχουν αποφασι

στική αρμοδιότητα στην περιοχή ή το αντικείμενο, με γνώμονα 

τη γενικότερη πολιτική τους (ΟΤΑ, Νομαρχιακά Συμβούλια, 

Υπουργεία). Έτσι διαφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση ο χαρακτή

ρας του ευέλικτου, αποκεντρωμένου, δημοκρατικού προγράμματος. 

Άλλωστε το πρόγραμμα ανάπτυξης μιας τόσο εκτεταμένης 

περιοχής δεν είναι σαν τον σχεδιασμό ενός μεμονωμένου επενδυ

τικού σχεδίου, όπου υπάρχουν αυστηρές αλληλεξαρτήσεις ενερ

γειών. Είναι μάλλον η περιγραφή και η καθιέρωση μιας προγραμ

ματικής διαδικασίας, στην οποία τα σημαντικά στοιχεία είναι: 

1. Να επιδιώκονται συμβατοί στόχοι. 

2. Οι δραστηριότητες να συγκλίνουν προς την επίτευξη των 

στόχων και να μην αλληλοσυγκρούονται. 

3. Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες να υποστηρίζονται και να 

μην αναστέλλονται. 

4. Όπου ανακύπτουν συγκρούσεις ή ασυμβατότητες να προβλέ

πονται διαδικασίες που θα τις αίρουν με πιο ανώδυνο τρό

πο από την προσπάθεια αλληλεξουδετέρωσης. 
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5.4. Ανταγωνιστικότητες - Συγκρούσεις 

5.4.1. Ανταγωνισμός μεταξύ προωθούμενων κλάδων 

Σε περίπτωση ανταγωνισμού είτε μεταξύ κλάδων είτε με

ταξύ επενδυτών για τη χρήση χώρων ή άλλων πόρων γενικότερα-

εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες και για κατηγορίες επεν

δυτών καταρχήν αποδεκτές - υπάρχουν δύο είδη τακτικής που 

μπορούν να εφαρμοστούν: 

Η μία τακτική είναι: 

Σε πρώτη φάση να διατίθεται ο χώρος (ή οι πόροι) σε 

εκείνη τη δραστηριότητα που δείχνει περισσότερο δυναμι

σμό και απογειώνεται πρώτη· και αντίστοιχα σε εκείνους 

τους φορείς που δραστηριοποιούνται πρώτοι. Αυτό, για να 

προχωρήσει γρήγορα και χωρίς αναστολές η αναπτυξιακή 

διαδικασία, και να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα. 

Σε δεύτερη φάση, τα κριτήρια επιλογής γίνονται αυστηρό

τερα για την πιο δυναμική δραστηριότητα, ενώ προωθούνται 

ενεργητικότερα οι άλλες. Αυτό, για να μη γίνει μονόπλευ

ρη ανάπτυξη της περιοχής, με όλες τις παρενέργειες που 

αυτό συνεπάγεται (εξάρτηση της οικονομίας από ένα κλάδο, 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, συρρίκνωση των άλ

λων δραστηριοτήτων κτλ.). 

Η άλλη ενδεχόμενη τακτική είναι: 

Σε πρώτη φάση, ορισμένες περιοχές που θεωρούνται κατεξο

χήν κατάλληλες για ορισμένη δραστηριότητα να διαφυλα

χθούν γι' αυτή τη δραστηριότητα, ή για ορισμένη κατηγο

ρία επενδυτών. 

Σε δεύτερη φάση, να προωθηθούν ελεύθερα οι δραστηριότη-
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τες και οι φορείς που δείχνουν δυναμισμό. 

Η πολιτική αυτή ευνοεί την πιο ισορροπημένη ή πιο 

"σχεδιασμένη" ανάπτυξη, περικλείει όμως τον κίνδυνο να καθυ

στερήσει ή και να ανασταλεί η αναπτυξιακή διαδικασία. 

Εναπόκειται στα όργανα λήψης αποφάσεων του προγράμμα

τος σε κάθε επίπεδο (ΕΣΕΠ, Κεντρικοί φορείς, Γενική Συνέλευση 

φορέων Αμβρακικού, Κοινή Επιτροπή, Νομαρχιακά Συμβούλια, Το

πική αυτοδιοίκηση) να δώσουν την κατεύθυνση για το αντικείμε

νο ή για τον χώρο που είναι στην αρμοδιότητα τους, στα πλαί

σια της γενικότερης πολιτικής τους. 

5.4.2. Σύγκρουση δυναμικών κλάδων με προωθούμενες δραστηριό

τητες 

Σε περίπτωση σύγκρουσης δυναμικών κλάδων της περιοχής 

με προωθούμενες δραστηριότητες, υποστηρίζονται καταρχήν οι 

προωθούμενες δραστηριότητες, όχι όμως με ανακοπή της ανάπτυ

ξης των δυναμικών κλάδων, αλλά με θέσπιση προοδευτικά αυστη

ρότερων προϋποθέσεων για την επέκταση τους. Σε απώτερη φάση, 

επανεξετάζεται η ορθότητα της επιλογής των προωθούμενων δρα

στηριοτήτων. Η επανεξέταση αυτή και η τυχόν αναθεώρηση των 

προωθούμενων δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται σε τοπικό επί

πεδο, από τα αρμόδια όργανα χάραξης πολιτικής, υπό την προϋ

πόθεση όμως ότι δεν επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή οι ανα

πτυξιακές κατευθύνσεις των άλλων υποπεριοχών ή της συνολικής 

περιοχής (π.χ. σε μια περιοχή μπορεί να εγκαταλειφθεί η προ

σπάθεια για τουριστική ανάπτυξη, εάν αποδεικνύεται άγονη, και 

να διατεθούν οι πόροι και οι χώροι σε άλλους κλάδους που πα

ρουσιάζουν δυναμισμό. Αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση τοπικών 
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οργάνων, εάν η επιλογή αυτή κριθεί ότι δεν έχει ευρύτερες 

επιπτώσεις. Αλλιώς, η αλλαγή αναπτυξιακής κατεύθυνσης ενδεί

κνυται να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη ανώτερων προγραμματικών 

οργάνων, όπως τα Νομαρχιακά Συμβούλια, η Κοινή Επιτροπή 

κτλ.)· 

5.Α.3. Σύγκρουση μεταξύ θεμελιακών επιλογών 

Αν, τέλος, παρουσιαστεί σύγκρουση μεταξύ των θεμελια

κών επιλογών του προγράμματος που είναι η "ανάπτυξη" και η 

"προστασία", τότε, αφού γίνει κάθε προσπάθεια σε τεχνικό επί

πεδο για να διευρυνθούν τα περιθώρια συμβίωσης των δύο επι

διώξεων, το τελικό δίλημμα αντιμετωπίζεται στο ανώτατο επίπε

δο, σύμφωνα με τη γενικότερη εθνική πολιτική. 

5.5. Μεθοδολογία προγραμματισμού 

Η βασική μεθοδολογία προγραμματισμού που προτείνεται 

από αυτή την εργασία μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

Συντάσσεται το "πρόγραμμα-πλαίσιο", όπου δίνονται οι βα

σικές επιλογές και οι γενικές κατευθύνσεις δράσης, και 

γίνεται ευρεία γνωστοποίηση του ως κατευθυντήριας οδη

γίας. 

Προωθούνται διαδικασίες αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας 

όλων των φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την 

προώθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων, καθώς και εκείνων 

που έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. 

Τα επιμέρους έργα, δραστηριότητες και προγράμματα σχε

διάζονται και προωθούνται από τους "καθ* ύλην αρμόδιους 
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φορείς", αφού αξιολογήσουν τις διάφορες προτάσεις των 

μελετητών, και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που προκύ

πτουν από τις διαδικασίες αλληλοενημέρωσης. 

Επιμέρους επιλογές που δεν αντιστρατεύονται τις βασικές 

κατευθύνσεις του προγράμματος γίνονται από τα επιμέρους 

όργανα που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα σε κάθε επίπε

δο. 

Επιλογές για τις οποίες υπάρχουν αμφισβητήσεις οδηγού

νται, μοιραία, σε ανώτερα όργανα αποφάσεων. 

Αν οι πιέσεις για επιλογές διαφορετικές από εκείνες του 

προγράμματος-πλαισίου είναι πολύ ισχυρές, εξετάζεται η 

πιθανή αναγκαιότητα αναθεώρησης των επιλογών του προ

γράμματος. 

Η μέθοδος αυτή προγραμματισμού έχει τα εξής πλεονεκτή

ματα απέναντι σε μία πιο άκαμπτη και προσδιοριστική μέθοδο: 

1. Επιτρέπει άμεση προσαρμογή στις επιμέρους καταστάσεις ή 

μεταβολές των συνθηκών, και στα δεδομένα της πείρας 

(ευέλικτη). 

2. Είναι σύμφωνη με τις αρχές του δημοκρατικού προγραμματι

σμού, γιατί διαφυλάσσει την αποφασιστική αρμοδιότητα 

όλων των επιμέρους οργάνων και φορέων μέσα στα πλαίσια 

των κοινά αποδεκτών κατευθύνσεων. 

3. Με αυτό τον τρόπο είναι ευκολότερο να επιτύχει τη συναί

νεση και συνεργασία μεγάλου αριθμού φορέων, ενώ αν προ

αποφάσιζε για τη δράση του καθενός, έστω και για μεσο-

χρόνιο διάστημα, θα εμπλεκόταν σε μια ατέρμονα διαδικα

σία αμφισβητήσεων. 

4. Κινητοποιεί την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα όλων 

των φορέων για την επιδίωξη των κοινά αποδεκτών στόχων, 
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και δεν δίνει προσχήματα για τον εφησυχασμό κανενός. 

5. Με την ευελιξία και τον αποκεντρωτικό της χαρακτήρα προ

φυλάσσει από τυχόν λανθασμένες επιλογές των προγραμματι

κών οργάνων. 

6. Τέλος, έχει αποδειχθεί στην πράξη αποτελεσματική. 

Η μεθοδολογία αυτή διέπει το "Πρόγραμμα Αμβρακικού" 

από την αρχική εισήγηση του KETTE προς το ΕΣΕΠ, τον Νοέμβριο 

του 1984, την κατάρτιση "Προγραμματικής Σύμβασης" από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, την προώθηση της υλοποίησης της, μέχρι 

και τη διεύρυνση της προσπάθειας αυτής σε μια καθολική ανα

πτυξιακή προσπάθεια για την περιοχή. 

Η παρούσα εργασία, στο γενικό μέρος της, είχε ακριβώς 

ως σκοπό να παρουσιάσει τη λογική αυτού του Προγράμματος και 

τη μεθοδολογία προγραμματισμού που το διέπει. Το δεύτερο και 

τρίτο μέρος, η "Τομεακή Ανάλυση" και οι "Ειδικές Μελέτες", θα 

περιλαμβάνουν τις εξειδικευμένες εργασίες των συνεργατών του 

ΚΕΠΕ, πάνω στα θέματα στα οποία εμβάθυναν, και τις προτάσεις 

της Ομάδας για την προώθηση των κλάδων αιχμής. 
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