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Περίληψη
Η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον αποτελεί ένα από τα
χαρακτηριστικότερα θέµατα ενασχόλησης της παγκόσµιας κοινότητας (σε τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο) κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η επέκταση και
παράλληλη εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών έχει θέσει κρίσιµα ερωτήµατα
σχετικά µε τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης της ανθρώπινης προόδου έχοντας
παράλληλα καταστήσει την έννοια της ανάπτυξης κεντρική, στην προσπάθεια ευρέσεως
ενός βιώσιµου τρόπου συγκερασµού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε το περιβάλλον.
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης
µέσω της σύνθεσης και παράλληλης εφαρµογής ενός αριθµού δεικτών βιώσιµης ανάπτυξης,
των αστικών δεικτών της H.A., σε τοπικό επίπεδο και ειδικότερα σε αυτό της ορεινής
Κοινότητας Παύλιανης. Η Κοινότητα Παύλιανης συνιστά τυπικό παράδειγµα ορεινού
αγροτικού οικισµού του Νοµού Φθιώτιδας, σε δύο πυρήνες (Παύλιανη και Νέα Παύλιανη),
µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά, αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον φυσικό και οικιστικό
περιβάλλον µε δυνατότητες βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, έχοντας
ολοκληρώσει την εφαρµογή των παραπάνω δεικτών, καταβάλλεται προσπάθεια
αντιστοίχησης των δεδοµένων της προαναφερθείσας Κοινότητας µε το προσαρµοσµένο, για
τις ορεινές περιοχές, µοντέλο αλληλεπίδρασης οικονοµίας - περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.), µε στόχο τη διαπίστωση πιθανού πεδίου εφαρµογής
του εν λόγω µοντέλου σε τοπική κλίµακα.
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Η εφαρµογή των αστικών δεικτών της H.A. στην Κοινότητα Παύλιανης βοήθησε στην
άντληση χρήσιµων ποιοτικών αλλά και ποσοτικών πληροφοριών για την εν λόγω Κοινότητα
στη βάση τριών κύριων αξόνων:


της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης,



της χωροταξικής οργάνωσης και των χρήσεων γης και,



του κτιριακού και οικιστικού αποθέµατος

Μέσω της άντλησης των πληροφοριών αυτών πραγµατοποιήθηκε:


η καταγραφή και ακριβής αποτίµηση της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας της Κοινότητας και



ο εντοπισµός των προβληµάτων που την απασχολούν (µε κυριότερα αυτά του
συνεχούς γηράσκοντος πληθυσµού, της µετακινήσεως του νεώτερου ηλικιακά
πληθυσµού σε αστικά κέντρα και της σταδιακής ερηµώσεως της γης).

Η προσπάθεια αντιστοίχησης των δεδοµένων της Κοινότητας Παύλιανης µε το
προσαρµοσµένο, για τις ορεινές περιοχές, µοντέλο οικονοµίας – περιβάλλοντος του Ε.Ο.Π.
ανέδειξε την ύπαρξη τριών κινητήριων δυνάµεων µε πεδίο εφαρµογής στην περιοχή. Οι
κινητήριες αυτές δυνάµεις εντοπίζονται στον (1) Πληθυσµό, (2) τον Τουρισµό και την
Αναψυχή και (3) τη Σταδιακή Εγκατάλειψη του Πρωτογενή Τοµέα Παραγωγής. Σχετικές
προς τις κινητήριες αυτές δυνάµεις εντοπίστηκαν µια σειρά καταστάσεων / επιπτώσεων µε
κυριότερες αυτές της ηλικιακής γήρανσης του πληθυσµού, του χαµηλού µορφωτικού του
επιπέδου, της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης (αιχµιακός τουρισµός), της υιοθέτησης
αστικών προτύπων και τεχνικών όπως επίσης και της ενασχόλησης µε την κτηνοτροφία για
την κάλυψη ατοµικών και µόνο αναγκών.
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, σε επίπεδο αντιδράσεων, προτείνεται η επιλογή
συγκεκριµένων πολιτικών ολοκληρωµένης τοπικής ανάπτυξης µε έµφαση στην ανάδειξη και
ανάπλαση της Κοινότητας αλλά και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο
αυτό παρατίθενται µια σειρά µέτρων µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται διάφορες
δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. πεζοπορία, ορειβασία – καταρρίχηση, ποδήλατο βουνού),
καθώς επίσης και σωστή περιβαλλοντική εκπαίδευση και διαβίωση στην ύπαιθρο.
Συµπερασµατικά, διαφαίνεται η δυνατότητα εφαρµογής του προσαρµοσµένου, για τις
ορεινές περιοχές, µοντέλου του Ε.Ο.Π. σε επίπεδο τοπικής κλίµακας.
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