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Περίληψη 

 
Η βασική υπόθεση της εργασίας "Οι τάσεις µετασχηµατισµού του ηµιαστικού και του 
αγροτικού χώρου σε αστικό. Οι επιπτώσεις στο σχεδιασµό των ερευνών της Ε.Σ.Υ.Ε. Μελέτη 
περίπτωσης, Ν. Καρδίτσας" είναι ότι, ο διαρκής µετασχηµατισµός του κοινωνικο-
οικονοµικού χώρου, καθιστά τον διαχωρισµό σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές, 
µε µοναδικό κριτήριο τον πληθυσµό των περιοχών, διαχωρίζοντάς το από την κοινωνικο-
οικονοµική, µορφωτική σηµασία του αριθµητικού µεγέθους του πληθυσµού, ανεπαρκές 
εργαλείο σχεδιασµού και οδηγεί στην ανάγκη ενιαίας  θεώρησης  του χώρου, στον 
σχεδιασµό τόσο των ερευνών της Ε.Σ.Υ.Ε., όσο και  της ολοκληρωµένης  ανάπτυξης. 
Η θεώρηση αυτή επιτρέπει,  να αναδειχθούν οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης επί µέρους 
δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως των φυσικών και διοικητικών  διαιρέσεων του χώρου, που 
πιθανόν να µην αλλάζουν τα γενικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας, να φανούν  
οι ιδιαιτερότητες, αλλά και οι συνολικές δυνατότητες ανάπτυξης των  περιοχών.  
Αυτή όµως η θεώρηση συνεπάγεται και την αναγκαιότητα ενός νέου τρόπου άντλησης 
στατιστικών δεδοµένων, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση και ανάλυση των 
διαφοροποιήσεων, που υφίστανται διαχρονικά, οι κοινωνικο-οικονοµικές µεταβλητές.  
Στόχος της  εργασίας είναι η διαµόρφωση πρότασης διαφορετικής θεώρησης του χώρου, 
στον σχεδιασµό των ερευνών της Ε.Σ.Υ.Ε.,  που να επιτρέπει, όχι µόνο την καταγραφή των 
χαρακτηριστικών του πληθυσµού και των δραστηριοτήτων του, αλλά και την  ανάδειξη των 
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σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που υπάρχουν ή που µπορούν να 
αναπτυχθούν µεταξύ αυτών. 
Βασικό κριτήριο της όλης προσέγγισης, είναι η ανίχνευση του ρόλου της διαπλοκής των 
δραστηριοτήτων της περιοχής µελέτης, στις δυνατότητες ανάπτυξής της, αλλά και στον 
σχεδιασµό των ερευνών.  Η πρόταση των δικτύων περιοχών, που υιοθετήθηκε στον Ν. 
Καρδίτσας, αντί των συµβατικών διαιρέσεων του χώρου, επιτρέπει στον σχεδιασµό των 
ερευνών, να διευκολύνει την άντληση πρόσθετων στοιχείων, απαραίτητων, για τον 
σχεδιασµό της ολοκληρωµένης ανάπτυξης της περιοχής.    
Η µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος  γίνεται  ως εξής :  

• Καταγραφή των µεταβλητών  µετασχηµατισµού του ηµιαστικού και αγροτικού χώρου, 
σε αστικό, µε στόχο την επιλογή των κατάλληλων µεταβλητών που θα αναδείξουν τις 
τάσεις µετασχηµατισµού του χώρου, που οδηγεί στην ανάγκη ενιαίας θεώρησής του, 
στον σχεδιασµό των ερευνών της Ε.Σ.Υ.Ε. 

• Κριτήρια επιλογής των κατάλληλων, για την ανάδειξη των τάσεων µετασχηµατισµού 
του χώρου, µεταβλητών.  

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των µεταβολών τους 

• Πρόταση χωρικών " δικτύων περιοχών ".  

• Πρόταση οργάνωσης Παρατηρητηρίου. 
Οι άξονες διερεύνησης  είναι : 
1) Η παρακολούθηση των τάσεων µεταβολής   του µεγέθους, της σύνθεσης και της 

ποιότητας του πληθυσµού των περιοχών όπου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του 
πληθυσµού Ν. Καρδίτσας, ως άξονας συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικο-
οικονοµικής βάσης των περιοχών αυτών. 

2) Η  διερεύνηση  των τάσεων  αλλαγής  των   καταναλωτικών    προτύπων   και  του 
τρόπου      ζωής      του      πληθυσµού     των     περιοχών     αυτών,      ως     άξονας    
διερεύνησης     των     δυνατοτήτων    αναπαραγωγής   των   υπαρχουσών     δοµών  και  
σχέσεων  της  κοινωνίας τους. 

3)   Η     παρακολούθηση      των      αλλαγών     χρήσεων      γης   του     Ν. Καρδίτσας,     ως 
απεικόνιση των   παραπάνω µεταβολών στο χώρο. 

4) Η ανίχνευση της σηµασίας της διαπλοκής των δραστηριοτήτων,  ανεξαρτήτως 
διαιρέσεων του χώρου,  ως εργαλείο αποτελεσµατικής ανάγνωσης και ερµηνείας των 
µηχανισµών που διαµορφώνουν την παραγωγική διαδικασία και προκαλούν κοινωνικο-
οικονοµικές αλλαγές και κατά συνέπεια, ως βασικής παραµέτρου που θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του ο σχεδιασµός των ερευνών της Ε.Σ.Υ.Ε. 

Η εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια.  
Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των υποθέσεων εργασίας, 
των κριτηρίων επιλογής της περιοχής µελέτης, του στόχου της εργασίας, των αξόνων 
διερεύνησης,  της µεθοδολογίας και των πορισµάτων της έρευνας.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των µεταβλητών που καθορίζουν το µέγεθος, τη 
σύνθεση και  την ποιότητα του  πληθυσµού του Ν. Καρδίτσας, επιλογή των κατάλληλων 
µεταβλητών για την ανάδειξη των τάσεων µετασχηµατισµού τους, µελετώνται και 
αναλύονται οι µεταβολές των µεταβλητών.   
Στο   τρίτο   κεφάλαιο    γίνεται   καταγραφή  των   µεταβλητών    που   καθορίζουν   τα 
καταναλωτικά πρότυπα ,   επιλογή   των   κατάλληλων µεταβλητών για την ανάδειξη των 
τάσεων µετασχηµατισµού τους, µελετώνται και αναλύονται οι µεταβολές των µεταβλητών.   
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των χρήσεων γης του Ν. Καρδίτσας, µελετώνται 
και αναλύονται οι µεταβολές τους.  
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται ανίχνευση της σηµασίας των αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεων των δραστηριοτήτων στον µετασχηµατισµό του χώρου και στις 
δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής µελέτης, γίνονται διαπιστώσεις και τίθενται θέµατα για 
περαιτέρω διερεύνηση.  
Στο έκτο κεφάλαιο   διατυπώνονται συνοπτικά οι διαπιστώσεις - συµπεράσµατα, που 
προέκυψαν από τη διερεύνηση.  
Στο έβδοµο κεφάλαιο, προτείνεται ο σχεδιασµός των ερευνών να στηρίζεται στη 
δηµιουργία τριών δικτύων περιοχών, ανάλογα µε τον "τοµέα-κλειδί" της οικονοµίας τους, 
και µέσα σε κάθε ένα εξ αυτών, η δηµιουργία τριών διαφορετικών δικτύων, ανάλογα µε τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών. Τα τρία πρώτα δίκτυα, σχηµατίζονται µε κριτήριο 
τον συντελεστή συµµετοχής κάθε τοµέα παραγωγής, ενώ τα τρία εσωτερικά δίκτυα, 
σχηµατίζονται µε κριτήρια, τον πληθυσµό σε παραγωγική ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης 
και την ειδίκευση των απασχολουµένων, τον  συντελεστή συµµετοχής κάθε τοµέα 
παραγωγής, την εξαγωγική δραστηριότητα  της περιοχής, ανά τοµέα παραγωγής και το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που παρουσιάζει η περιοχή, σε κάθε ένα τοµέα παραγωγής.   
Στο όγδοο κεφάλαιο προτείνεται, στα πλαίσια µιας διεπιστηµονικής ερευνητικής 
διαδικασίας, η οργάνωση ενός παρατηρητηρίου, για τη διαρκή παρακολούθηση των 
κοινωνικο-οικονοµικών εξελίξεων της παραγωγικής βάσης της περιοχής µελέτης και την 
αναδιαµόρφωση των  δικτύων περιοχών, σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία που θα προκύπτουν, 
µετά από κάθε έρευνα. 
Τέλος, στον Επίλογο γίνεται αναφορά στα προβλήµατα και τις δυσκολίες που 
διαπιστώθηκαν, τόσο κατά τον προσδιορισµό των κατάλληλων µεταβλητών για την 
ανάδειξη των τάσεων µετασχηµατισµού του χώρου, όσο και κατά την προσπάθεια εύρεσης 
στοιχείων.  
 


