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Περίληψη 

 
Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, µε την 
έντονη ποικιλοµορφία του γεωγραφικού χώρου, αποτελεί ζητούµενο για πάνω από 30 
χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή συνδέθηκε, κυρίως, µε την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και 
παραγωγικότητας και την αντιµετώπιση χρονιζόντων παθογενειών της ελληνικής γεωργίας, 
οι οποίες αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσπάθεια αυτή. 
Οι έντονες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που σηµάδεψαν τη χώρα τα χρόνια µετά τον 
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η έλλειψη οικονοµικών πόρων καθώς και εθνικού σχεδιασµού και 
οράµατος για την αντιµετώπιση ζητηµάτων όπως η γήρανση και το χαµηλό βιοτικό επίπεδο 
των κατοίκων της υπαίθρου, η εξωτερική και εσωτερική µετανάστευση, η αποψίλωση των 
αγροτικών περιοχών από νέους και η αυτάρκεια της χώρας σε γεωργοκτηνοτροφικά 
προϊόντα, επέτειναν το όλο πρόβληµα. 
Κάτω από αυτό το απαισιόδοξο πρίσµα, η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
1981 και η έναρξη εφαρµογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, µε τις σηµαντικές εισροές 
κοινοτικών πόρων, δηµιούργησε ευρύτατο ενθουσιασµό και ανακούφιση στα αγροτικά 
στρώµατα και τους ιθύνοντες: κοινή προσδοκία ήταν η ταχύτατη οικονοµική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού, ο 
εκσυγχρονισµός των υποδοµών και, κυρίως, το τέλος της εποχής των «ισχνών αγελάδων». 
Σήµερα, µετά από µια και πλέον εικοσαετία εφαρµογής (και διαχείρισης) της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), στη χώρα µας, τα αποτελέσµατά της είναι εµφανή, σε 
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ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο: ορατή είναι η βελτίωση των αγροτικών εισοδηµάτων 
και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της υπαίθρου καθώς και η βελτίωση της 
φυσικής και κοινωνικής υποδοµής των αγροτικών περιοχών. Ωστόσο, δεν µπορεί να 
παραβλεφθεί αβασάνιστα η αρνητική επιρροή της στη µείωση των δαπανών για επενδύσεις 
διαρθρωτικού χαρακτήρα, τη µείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας σε 
κοινοτικό επίπεδο, τη µεταφορά σηµαντικών ποσών προς τη φυτική παραγωγή σε βάρος της 
ζωικής, την αύξηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγροτικών συναλλαγών και τέλος την 
ανισοµερή κατανοµή των επιδοτήσεων µε «προτιµησιακή µεταχείριση» των αγροτών των 
πεδινών περιοχών, εις βάρος εκείνων των ορεινών και µειονεκτικών.  
Οι κοινοτικές επιδοτήσεις µπορεί -αναµφίβολα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων- να απάλειψαν τις «ισχνές αγελάδες», δεν κατευθύνθηκαν, όµως, και 
στην επιχειρηµατική βελτίωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στην υιοθέτηση σύγχρονων 
συστηµάτων παραγωγής που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και τις 
διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών ή στην επαγγελµατική κατάρτιση των αγροτών αλλά 
µονοµερώς προς επενδύσεις σε ακίνητα και αγορά προϊόντων κατανάλωσης, αφήνοντας την 
αναπτυξιακή προσπάθεια σε δεύτερη µοίρα. 
 Ο δευτερογενής τοµέας δεν επωφελήθηκε της αύξησης της παραγωγής µε ζητούµενο την 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας για κάθε περιοχή, το εµπορικό ισοζύγιο στα ζωικά 
προϊόντα είναι µονίµως ελλειµµατικό, η πολυαπασχόληση (στη πλειονότητα των πεδινών 
περιοχών) είναι υποτονική.  
Επιπλέον, οι αγρότες δεν προετοιµάσθηκαν για το τέλος των κοινοτικών ενισχύσεων και οι 
εκάστοτε ιθύνοντες σιωπούσαν και «κώφευαν στα κελεύσµατα των καιρών», µε αποτέλεσµα 
την ανυπαρξία σχεδιασµού µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής αναδιάρθρωσης του 
παραγωγικού συστήµατος της χώρας που θα εξασφάλιζε απασχόληση και οικονοµική 
αυτονοµία στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. 
Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τη στρεβλή διαχείριση -από 
όλους τους ενεχόµενους- της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην εξέλιξη και επέκταση µιας 
καλλιέργειας, εκείνης του βαµβακιού, που έθρεψε µεγάλες προσδοκίες, δηµιούργησε υψηλά 
εισοδήµατα αλλά τελικά έσπειρε την απογοήτευση και την ανησυχία για το µέλλον στην 
πλειονότητα των παραγωγών των πεδινών περιοχών και συγκεκριµένα εκείνων της πεδιάδας 
της Καρδίτσας. Η παρούσα, επιπλέον, µελετά την κυριαρχία της βαµβακοκαλλιέργειας και 
την αλληλεπίδρασή της στην οργάνωση της ζωής, το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο, στην 
απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των κατοίκων στη συγκεκριµένη περιοχή των έξι 
πεδινών ∆ήµων του Νοµού Καρδίτσας και προτείνει βιώσιµες εναλλακτικές για τη σταδιακή 
µερική αναδιάρθρωση της βαµβακοκαλλιέργειας.  
Η επικέντρωση της µελέτης σε συγκεκριµένη περιοχή στοχεύει στη διατύπωση 
υλοποιήσιµων, αποτελεσµατικών προτάσεων που θα προέρχονται από τη µελέτη της 
αναπτυξιακής χαρτογράφησης της περιοχής και θα συνδέουν τα ιδιαίτερα χωρικά 
χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα της µε εξειδικευµένες αναπτυξιακές 
προτάσεις, δηλαδή αναγνωρίζει την ανάγκη χωρικής διάστασης της ανάπτυξης. 
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Η εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια, στα οποία αναλύεται το θέµα της, δηλαδή η διερεύνηση 
της υπόθεσης ότι η επέκταση της βαµβακοκαλλιέργειας σε µονοκαλλιέργεια δηµιούργησε 
σοβαρά προβλήµατα στην υπό µελέτη περιοχή και προτείνεται Επιχειρησιακό Σχέδιο 
αντιµετώπισής τους. Ειδικότερα: 
Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται µία χρονολογική αναδροµή στην εφαρµογή της ΚΑΠ γενικά (µε 
επικέντρωση στην εφαρµογή της στην καλλιέργεια βαµβακιού), στην εφαρµοσθείσα εθνική 
πολιτική αλλά και τις διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και δίνονται 
στοιχεία για την εξέλιξη της βαµβακοκαλλιέργειας σε εθνικό επίπεδο.  
Στο 2ο Κεφάλαιο διατυπώνεται η υπόθεση εργασίας και ο στόχος της µελέτης, 
παρουσιάζεται ο τρόπος αντιµετώπισης του θέµατος µέσω της αναπτυξιακής 
χαρτογράφησης της υπό µελέτη περιοχής και γίνεται αναφορά στα στατιστικά στοιχεία, η 
µελέτη των οποίων οδηγεί στη διαµόρφωση της εικόνας της περιοχής, πάντα σε συνάρτηση 
µε την εξέλιξη της βαµβακοκαλλιέργειας.  
Μετά την επισταµένη ανάλυση του προφίλ της περιοχής, στο 3ο Κεφάλαιο ακολουθεί η 
διαπίστωση και κωδικοποίηση του προσανατολισµού της (των ισχυρών και αδύνατων 
σηµείων της) µέσω µιας SWOT analysis και η παρουσίαση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
(µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, εξελίξεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και 
απελευθέρωση αγορών, διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.) που αποτελούν τις εν δυνάµει 
ευκαιρίες αλλά και απειλές για την αναπτυξιακή κατεύθυνση της περιοχής αναφοράς. 
Ακόµα, καταγράφονται οι συναντήσεις της γράφουσας µε τους φορείς της περιοχής, όπου 
περιλαµβάνονται οι απόψεις τους για την υφιστάµενη κατάσταση και τις προοπτικές της 
περιοχής ευθύνης τους (αναφορικά µε τους ∆ηµάρχους) καθώς και τις ενέργειές τους για το 
ξεπέρασµα της κρίσης. 
Στο 4ο και τελευταίο Κεφάλαιο της εργασίας δοµείται το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα 
(Επιχειρησιακό Σχέδιο), που βασίζεται στα κεφάλαια 2-3 και αντλεί την θεωρητική υποδοµή 
από τα διδαχθέντα στο πρόγραµµα µαθήµατα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις έννοιες της 
ανάπτυξης και της αλληλεξάρτησης ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο είναι χωρικά βελτιστοποιηµένο, δηλαδή για τις προτεινόµενες επενδυτικές - 
αναπτυξιακές ενέργειες έχει ληφθεί υπ’ όψη η χωρική διάρθρωση της περιοχής µελέτης, ενώ 
η κατάταξή τους γίνεται µε βάση την προτεραιότητα κάθε µέτρου στον εν λόγω ∆ήµο της 
περιοχής. 
Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι αναπτυξιακές 
παρεµβάσεις που διατυπώνονται να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χώρο για τον οποίο 
προορίζονται, γεγονός που οδηγεί πολλές φορές στη διαπίστωση ότι η βέλτιστη 
προτεινόµενη λύση είναι πρακτική του παρελθόντος που εγκαταλείφθηκε. 
 


