
Οι ορεινές περιοχές στη µέγγενη της κρίσης:  
Πού µπορεί να στηριχτεί µια αναγεννητική πορεία; 

 
∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Συντονιστής της 2ης κατεύθυνσης σπουδών του 

∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για τις Ορεινές Περιοχές 
 
 
Περίληψη 
Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας υποφέρουν διπλά την περίοδο αυτή: από τη µια πλευρά τα 
χρόνια προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης (αδύναµη παραγωγική βάση, αποµόνωση, 
πληθυσµιακή γήρανση κλπ) και από την άλλη µια βαθειά κρίση που συνταράζει την ελληνική 
κοινωνία, ανατρέποντας κατακτήσεις και δεδοµένα δεκαετιών, προσβάλλοντας ειδικά τους 
πιο ευάλωτους και αδύναµους. Ανάµεσα σε αυτούς, τις κοινωνίες των ορεινών περιοχών. Οι 
κοινωνίες αυτές συντηρούνταν για ένα µεγάλο διάστηµα, που πρακτικά ταυτίζεται µε κάποια 
σηµάδια ανάκαµψης, τις τελευταίες δυο δεκαετίες, από το περίσσευµα του «κοινωνικού 
κράτους» που λοξοδροµούσε προς τα ορεινά. Τώρα, που το κοινωνικό κράτος εξαφανίζεται 
και η κατάσταση παίρνει τα χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, ειδικά στις 
µεγαλουπόλεις, ποιό µπορεί να είναι το µέλλον των ορεινών περιοχών; Πώς θα αντέξουν; 
Πού πρέπει να στηριχτούν; 

Κατ’ αρχήν, ένα θεµελιακό λάθος που γίνεται στην προσέγγιση αυτή, η οποία αποτελεί 
και το συνήθη τρόπο προσέγγισης, είναι ότι η κρίση αποτελεί έκτακτο γεγονός, ανωµαλία 
που διαταράσσει µια κατά τ’ άλλα οµαλή κατάσταση, τοµή που διαµορφώνει νέα δεδοµένα. 
Αυτό, όσο αλήθεια περιέχει άλλο τόσο είναι το λάθος που κουβαλάει. Ειδικά για τις ορεινές 
περιοχές, η διαπίστωση αυτή αποκρύπτει µια εξαιρετικά σηµαντική διάσταση: Η φύση του 
προβλήµατος των ορεινών περιοχών στις «κανονικές περιόδους» και τα πρόσθετα 
προβλήµατα που επιδεινώνουν την κατάσταση στη φάση της κρίσης έχουν ακριβώς τις ίδιες 
αιτίες. 

∆εν είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η αναπτυξιακή υστέρηση των ορεινών περιοχών σε 
ολόκληρο τον κόσµο αποτελεί τυπική συνέπεια της ανισόµετρης ανάπτυξης του 
καπιταλισµού. Τα εγγενή χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών όπως η έλλειψη εύφορης 
γης, η έλλειψη υποδοµών, η αποµόνωση, η απόσταση από τους τόπους κατανάλωσης κλπ. 
δηµιούργησαν αρχικά ένα συγκριτικό µειονέκτηµα, που µεταφράστηκε ως µια τάση 
αστυφιλίας, καθ’ όλο τον 20ο αιώνα, τάση υπαρκτή και χειροπιαστή σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Η αλµατώδης καπιταλιστική ανάπτυξη, στηριγµένη στον υπέρτατο νόµο του ανταγωνισµού, ο 
οποίος στις σύγχρονες κοινωνίες αποκτά χαρακτηριστικά φυσικού νόµου, βάθυνε εξαιρετικά 
γρήγορα αυτό το συγκριτικό µειονέκτηµα, µετατρέποντάς το σε θανατηφόρο αδυναµία. Οι 
µόνες εξαιρέσεις, παγκοσµίως, όπως π.χ. οι ορεινές περιοχές των Άλπεων ή τα Βραχώδη Όρη 
στις ΗΠΑ, υπάρχουν µόνο γιατί, για ειδικούς λόγους, είχαν την «τύχη» να προσδεθούν µε ένα 
από τα βασικά άρµατα της σύγχρονης καπιταλιστικής βιοµηχανίας, την τουριστική 
βιοµηχανία. Οι υπόλοιπες ορεινές περιοχές, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσµο, βυθίστηκαν στην παρακµή. Σήµερα, η κρίση, όχι µόνο δεν αλλάζει τα βασικά 
δεδοµένα αλλά, απεναντίας, βαθαίνει σε πρωτόγνωρο βαθµό προβλήµατα που οι ορεινές 
περιοχές έχουν δοκιµάσει σκληρά στο πετσί τους, ήδη στη φάση της γενικής «ανάπτυξης». 
Πολύ περισσότερο, αφού η κυρίαρχη κατεύθυνση για την αντιµετώπιση της κρίσης, η 
νεοφιλελεύθερη «διέξοδος», είναι η βαθύτερη αποδοχή των «κανόνων του παιχνιδιού» και 
βασικά του ανταγωνισµού. Αυτό, ειδικά για τις ορεινές περιοχές είναι σαν να προσπαθείς να 
σβήσεις τη φωτιά µε βενζίνη. 

∆εν µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι, στη βάση αυτών των δεδοµένων, ότι η µάχη για 
µια αναγεννητική πορεία των ορεινών περιοχών µπορεί να κερδηθεί συνολικά. Εκτός, αν 
αµφισβητήσουµε τα ίδια τα δεδοµένα. Εκτός, αν κάνουµε µια τοµή στο συµβατικό και 
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τετριµµένο τρόπο σκέψης. Σήµερα, η ίδια η κρίση βάζει σε αµφισβήτηση τους θεµέλιους 
λίθους της σύγχρονης κοινωνίας, σε εκατοµµύρια µυαλά σε ολόκληρο τον κόσµο. Αυτή η 
διαδικασία είναι και ελπιδοφόρα και µπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσµατική από την 
αέναη λύσεων - «µπαλωµάτων», που απλά συντηρούν µια κατάσταση. 

Αυτό δε σηµαίνει ότι θα εγκαταλείψουµε τις ορεινές περιοχές ή θα αναβάλλουµε τη 
µάχη για την αναγέννησή τους για κάποια µελλοντική «χρυσή εποχή», όταν οι συνθήκες 
καλυτερέψουν. Αντίθετα, θα δώσουµε µια σκληρή µάχη για την επιβίωσή τους, για την 
προστασία των ανθρώπων και των πολιτισµών τους, αξιοποιώντας κάθε χαραµάδα 
δυνατότητας, κάθε ειδικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτηµά τους, όσο µικρό κι αν φαίνεται 
µπροστά στις τεράστιες δυνάµεις που τις οδηγούν στην παρακµή. 

Ποιά όµως είναι αυτά; 
Οι ορεινές περιοχές είναι συνηθισµένες να αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. 

Σίγουρα, το σοκ της κρίσης επέδρασε πάνω τους, αλλά µε µικρότερη δριµύτητα, τουλάχιστον 
σε ψυχολογικό επίπεδο. ∆εν ζούσαν ποτέ σε µια κοινωνία αφθονίας, για να βιώσουν τώρα µε 
τραγικό τρόπο την απώλειά της. Έτσι, οι ορεινές περιοχές προσφέρουν ένα καλύτερο 
περιβάλλον «επανεκκίνησης» ζωών που υπέστησαν συντριπτικά πλήγµατα στις 
µεγαλουπόλεις. 

Παρά τη βαθειά επίδραση της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης κουλτούρας του 
ατοµικισµού και καταναλωτισµού οι ορεινές κοινωνίες διατηρούν αθόρυβα αλλά σταθερά 
ένα προαιώνιο πολιτισµικό αξιακό φορτίο και κάποιες ειδικές ικανότητες που µπορούν να 
αποδειχθούν πολύτιµες στην παρούσα φάση. Ας ξεχωρίσουµε δυο βασικά χαρακτηριστικά: 

Πρώτον, η ικανότητα προσαρµογής στις συνθήκες αποτελεί ένα από τα θεµελιώδη και 
διαχρονικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών. Άλλως, δε θα µπορούσαν να επιβιώσουν. 
Η ικανότητα αυτή, πολλαπλασιασµένη µε την εφευρετικότητα, τη δηµιουργικότητα και την 
ικανότητα αξιοποίησης της παραµικρής δυνατότητας και ευκαιρίας δίνουν στις ορεινές 
περιοχές ένα χειροπιαστό συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

∆εύτερον, η ζωή στις ορεινές περιοχές ήταν πάντα, και σήµερα, συνδυασµένη µε µια 
συνειδητή επιλογή της λιτότητας ως στάσης ζωής. Λιτότητας, που αφορά βέβαια στα 
αναγκαία αγαθά, η οποία ανταµείβεται και µε το παραπάνω από τις πραγµατικές απολαύσεις 
που δίνει η καθηµερινή επαφή µε µια ανεξάντλητη σε θάµβος φύση και µια πολύ πιο πλούσια 
πραγµατική κοινωνική ζωή. Η µετάθεση του κέντρου βάρους της ζωής στα πραγµατικά 
ενδιαφέροντα πράγµατα, ο περιορισµός της σπατάλης χρόνου και προσπάθειας από ένα χωρίς 
νόηµα καταναλωτισµό µετατρέπει τις ορεινές κοινωνίες σε υγιέστερες και ανθεκτικότερες 
κοινωνίες, στην περίοδο των «ισχνών αγελάδων». Έτσι, λιγότερα «πράγµατα» µπορούν να 
στηρίξουν µια πιο πλούσια ζωή. 

Τέλος, οι υπαρκτές δυνατότητες, οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, γονιµοποιηµένοι από την 
εφαρµογή τεχνολογιών αιχµής ή και ειδικών τεχνολογιών ανεπτυγµένων ακριβώς πάνω στις 
ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών µπορούν να αποτελέσουν την υλική βάση για µια µάχη, 
που παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, µπορεί να κερδηθεί.  

Άλλωστε, ο ∆αβίδ υπάρχει στον πολιτισµό µας ακριβώς για να νικήσει τον Γολιάθ. 
 

 
Στόχος της οµιλίας αυτής είναι να εστιάσουµε τη συζήτηση για την έξοδο από την 

κρίση στις ορεινές περιοχές, στο 70% της ελληνικής επικράτειας, αλλά και σε αυτό που 
ονοµάζουµε «δεύτερη Ελλάδα». Στον τόπο καταγωγής πολλών από εµάς που ναι µεν φύγαµε 
αλλά δεν ξεχάσαµε τα βουνά µας και που σήµερα διοχετεύουµε ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
επιστηµονικής µας δράσης στο να µπορέσει να ξαναγεννηθεί η ζωή στις ορεινές περιοχές. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι ορεινές περιοχές υποφέρουν στην χώρα µας από µια διπλή 
θηλιά. Υπάρχουν τα χρόνια αναπτυξιακά προβλήµατα και υπάρχουν και τα πρόσθετα 
προβλήµατα που επισωρεύει µια κρίση αδυσώπητη, µια κρίση που αίρει πολλά από αυτά που 
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θεωρούσαµε ως δεδοµένα της σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας. Αυτή είναι µια 
δεύτερη θηλιά, που σφίγγει ασφυκτικά τις ορεινές περιοχές. Ας µιλήσουµε κατ’ αρχήν για τα 
µόνιµα, διαρθρωτικά προβλήµατα. Η περιφέρεια της Ηπείρου, η φτωχότερη περιφέρεια της 
χώρας είναι και η ορεινότερη περιφέρεια της χώρας. Ή, για παράδειγµα, ο νοµός Ευρυτανίας, 
όταν ακόµα η διοικητική διάρθρωση της χώρας ήταν σε νοµούς, είχε 25% χαµηλότερο ΑΕΠ 
από το µέσο όρο της Ελλάδας. Η γενίκευση των παραδειγµάτων αυτών οδήγησε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει, σε µε µια αναθεωρηµένη οδηγία της το 1981, ότι όλες οι 
ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι µειονεκτικές περιοχές. Όλα αυτά πιστοποιούν απλά αυτό 
που γνωρίζει καλά ο πληθυσµός που ζει στις ορεινές περιοχές. Η ορεινή Ελλάδα, βρίσκεται 
σε δεύτερη µοίρα, ξεχασµένη, µε πολύ µεγάλα προβλήµατα. 

Ένα πρώτο ερώτηµα που ανακύπτει είναι αν αυτό αποτελεί ελληνική ιδιορρυθµία, αν 
αυτό είναι απλά ελληνικό φαινόµενο. Κάθε άλλο. Σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσµο, οι ορεινές 
περιοχές βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Πάνω από το 60% του αγροτικού πληθυσµού των 
Άνδεων ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Η.Ε., ένας στους 
τρεις κατοίκους των ορεινών περιοχών σε όλο τον κόσµο βρίσκεται σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας. Πεινάει. Άρα, δεν πρόκειται για ελληνική ιδιοµορφία, οι ορεινές περιοχές 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε ολόκληρο τον κόσµο. Επιστρέφουµε, λοιπόν, στην 
Ελλάδα, για να δούµε τι καινούργιο κακό φέρνει η κρίση. Οι ορεινές περιοχές συντηρήθηκαν 
τα τελευταία είκοσι - τριάντα χρόνια, όταν στα ορεινά εµφανίζονται τα πρώτα δείγµατα µιας 
αναγεννητικής πορείας, από το περίσσευµα, από τα ψίχουλα του κράτους Πρόνοιας που 
λοξοδροµούσαν προς τα βουνά. Τώρα, που αυτά έγιναν πολύ λίγα ή εξαφανίστηκαν τελείως, 
κόπηκαν και αυτές, οι ελάχιστες επιδοτήσεις προς τις ορεινές περιοχές. Ένα δεύτερο, βαρύ 
πλήγµα, είναι το γεγονός ότι  η «εκπαιδευτική µεταρρύθµιση» ξεκίνησε κλείνοντας σχολεία 
στις ορεινές περιοχές. ∆εν µπορούν να καταλάβουν τι ζηµιά κάνουν… Ολόκληρη η περιοχή 
του Ζαγορίου δεν έχει ούτε ένα Γυµνάσιο και Λύκειο. Πώς µπορείς να ελπίζεις ότι υπάρχουν 
προοπτικές ανάπτυξης µιας περιοχής, όταν διώχνεις τη νέα  γενιά από τον τόπο της για να 
βρει σχολείο;…  

Ίσως, η πιο σηµαντική επίπτωση της κρίσης στις ορεινές περιοχές είναι το ενεργειακό 
πρόβληµα. Σε µία πρόσφατη διδακτορική διατριβή του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.∆.Ε) υπολογίστηκε 
ποσοτικά η επίδραση του υψοµέτρου στις ενεργειακές ανάγκες των ορεινών περιοχών. Κατά 
προσέγγιση, η περιοχή του Μετσόβου έχει δυόµισι φορές περισσότερες ενεργειακές ανάγκες 
από τα Γιάννενα και τέσσερις φορές περισσότερες ενεργειακές ανάγκες από την Κέρκυρα. 
Βεβαίως, οι ενεργειακές ανάγκες δεν προσδιορίζονται µόνο από το κλίµα µιας περιοχής αλλά 
και από τα στάνταρτ της ποιότητας ζωής που κάθε εποχή έχει. Βεβαίως,  οι προγονοί µας 
ζούσαν µε µικρότερη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αλλά «η εποχή της βελέντζας» δεν 
µπορεί να επανέλθει, θα ήταν µια ανυπόφορη οπισθοδρόµηση. Επίσης, η κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών µε φθηνό και οικονοµικό τρόπο είναι η υπ’ αριθµόν ένα προϋπόθεση 
για µια οποιαδήποτε αναπτυξιακή πορεία. Πάρτε το πιο απλό παράδειγµα. Τι σας έρχεται στο 
µυαλό για τις ορεινές περιοχές, ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόµος ανάπτυξης; Θα πείτε, ίσως, 
ο τουρισµός. Όµως, σε έπιανε η ψυχή σου όταν έβλεπες στο Ζαγόρι, την τελευταία ορεινή 
περιοχή µε την οποία ασχοληθήκαµε συστηµατικά πέρυσι, ξενώνες εξαιρετικής αισθητικής 
(και τεραστίων επενδύσεων) να σε «διώχνουν» από το κρύο που αισθανόσουν. ∆εν τολµά 
κανένας να βάλει µπροστά τα συστήµατα θέρµανσης. Που θέλω να καταλήξω: στην εποχή 
της κρίσης, και για να µπορέσουν να καλύψουν την µεγάλη τρύπα του χρέους, διπλασίασαν 
την τιµή του πετρελαίου. Αυτό, σε συνδυασµό µε την αναποτελεσµατική και άδικη 
επιδοµατική πολιτική, όξυνε το πρόβληµα. Υπολογίσαµε ότι µόνο το 10% αυτού του 
διπλασιασµού η εισοδηµατική πολιτική µπορεί να αντιµετωπίσει. Αυτό αποτελεί ένα 
συντριπτικό πλήγµα για τις ορεινές περιοχές. Με διπλάσια την τιµή του πετρελαίου 
θέρµανσης, µπορεί οι ορεινές περιοχές να υποστούν το πέµπτο και ίσως θανατηφόρο πλήγµα 
µετά τον πόλεµο, τον εµφύλιο, την µετανάστευση και την αστυφιλία.  
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Πριν δούµε προς τα πού θα πρέπει να κινηθούµε, αναζητώντας τη διέξοδο, θα πρέπει, 
κατά την γνώµη µου, να αποφύγουµε ένα λάθος που γίνεται πάρα πολύ συχνά. Πολύς κόσµος 
θεωρεί την περίοδο πριν την κρίση µία «κανονική» περίοδο, την οποία η κρίση ανατρέπει, 
βάζοντας νέους κανόνες στο παιχνίδι. ∆εν ισχύει αυτό. Η κρίση είναι παροξυσµική εκδήλωση 
προβληµάτων, που υπάρχουν και αναπτύσσονται µέσα στην καρδιά του συστήµατος καθ’ όλη 
την «κανονική» περίοδο. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα στις ορεινές περιοχές. Ισχυρίζοµαι 
ότι η κανονική περίοδος στις ορεινές περιοχές και η φάση της κρίσης έχουν την ίδια βάση, 
όσον αφορά τις αιτίες των προβληµάτων. Ποια είναι η βάση αυτή; Η βάση αυτή είναι ο νόµος 
της ανισόµετρης ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήµατος. Ο καπιταλισµός δεν 
αναπτύσσεται ισόρροπα, είναι στην φύση του να πετάει τον αδύνατο έξω. Τρέφεται από την 
θυσία του αδύνατου, φτιάχνει ισχυρούς πόλους ανάπτυξης. Πολλές φορές, η αποκλίνουσα 
πορεία ξεκινάει µε οµαλό τρόπο και στην συνέχεια γίνεται εξαιρετικά δυναµική. ∆εν θα 
ξεχάσω ένα παράδειγµα, που µου έχει µείνει σαν εικόνα στο µυαλό. Κάποτε βρέθηκα στην 
δυτική ακτή της Αµερικής, στο San Diego. Το το San Diego είναι στα σύνορα. Είναι µια 
εξαιρετικά πλούσια περιοχή. ∆ίπλα, ακριβώς, στο Μεξικό είναι η περίφηµη Tijuana, «the 
land of broken dreams» που λέει και το τραγούδι, η Tijuana, η χώρα των τσακισµένων 
ονείρων. ∆ίπλα – δίπλα. Υπάρχει µια γραµµή, ένα σύνορο, τίποτε άλλο, που τις χωρίζει.  
Θέλησα να περάσω απέναντι. Ήταν τροµακτικό. Ακριβώς στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, 
διασχίζοντας  µία γραµµή, προχωράς και µέσα σε λίγα µέτρα αρχίζει να «µυρίζει» η φτώχεια, 
η απαξίωση του ανθρώπινου είδους, η τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτός ο 
“νόµος” που σε δύο διπλανές περιοχές προκαλεί αβυσσαλέες διαφορές στις προοπτικές 
ανάπτυξης, είναι αυτός που προκαλεί την υστέρηση στις ορεινές περιοχές, αλλά και σε άλλες 
µεγάλες περιοχές του πλανήτη. Αυτό που αρχικά εµφανίστηκε στις ορεινές περιοχές ως ένα 
συγκριτικό µειονέκτηµα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα (οι ορεινές 
περιοχές δεν είχαν πολύ εύφορη γη, είχαν το πρόβληµα της αποµόνωσης, βρέθηκαν µακριά 
από τους τόπους κατανάλωσης) διευρύνθηκε και βάθυνε από τον ανταγωνισµό και 
µετατράπηκε σε θανατηφόρο µακροχρόνια ασθένεια. Από αυτό υποφέρουν οι ορεινές 
περιοχές. ∆εν έχουµε να κάνουµε, δηλαδή, µε µια συγκυρία πραγµάτων που ώθησαν τις 
ορεινές περιοχές της Ελλάδας στο περιθώριο, αλλά µε µια συστηµατική παθογένεια του 
συστήµατος, το οποίο πετάει συστηµατικά τον αδύνατο στο περιθώριο, ωθεί τεράστιες 
περιοχές του πλανήτη στην υπανάπτυξη.  

Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε τι κάνουµε; Το πρώτο πράγµα που πρέπει, κατά τη 
γνώµη µου να κάνουµε, είναι να προσπαθήσουµε να αναζητήσουµε λύσεις έξω από τις 
«παραδοσιακές συντεταγµένες», µέσα στις οποίες είχαµε µάθει µέχρι τώρα να 
αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα. Αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζουµε µια κρίσιµη κατάσταση 
στην χώρα µας, για την διέξοδο µπορεί κανείς να έχει πολλές ιδέες. Μπορούµε, όµως, να 
συµφωνήσουµε, ως κοινωνία, σε ένα βασικό; ότι η πολιτική, η οποία επί τρία χρόνια 
εφαρµόζεται πέταξε 1,5 εκατοµµύριο κόσµο στο περιθώριο της παραγωγής, αλλά και της 
ίδιας της ζωής, είναι µη αποτελεσµατική ακόµα και για τους στόχους που αυτή η ίδια είχε 
θέσει; Πριν πάµε να συζητήσουµε, ο καθένας τι θα ήθελε να γίνει, να συµφωνήσουµε ότι οι 
στόχοι δεν επετεύχθησαν; Για παράδειγµα, όλα τα µέτρα λήφθηκαν µε  στόχο να µειωθεί το 
χρέος. Μειώθηκε το χρέος; Το χρέος αυξήθηκε! Αλλά υπάρχει και κάτι ακόµα, κάτι  
χειρότερο. Ξέρετε ποια είναι η βάση των οικονοµολόγων, που προτείνουν τα µέτρα; Θα 
κάνουν την ανθρώπινη εργασία στην Ελλάδα φθηνότερη, έτσι ώστε να γίνουµε πιο 
ανταγωνιστικοί, να έλξουµε επενδύσεις και να µειωθεί η ανεργία. ∆εν ξέρω αν διαβάσατε ένα 
στοιχείο, το οποίο είναι πράγµατι ανατριχιαστικό. Στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια στα 
οποία µειώθηκε κατά 20% το µέσο κόστος εργασίας, ο µισθός δηλαδή του εργαζόµενου, 
µειώθηκε και η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 5%. Τι σηµαίνει αυτό; Παρά το γεγονός 
ότι συντρίφθηκαν µισθολογικά οι εργαζόµενοι, όσοι µάλιστα ήταν «τυχεροί» και δεν 
πετάχτηκαν στην ανεργία, δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας; Γιατί; το κεφάλαιο 
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µετακόµισε στο εξωτερικό, µειώθηκε το κεφάλαιο που βρίσκεται στην παραγωγή. Αν σας 
φαίνεται πολιτικολογία ή πολύ «θεωρητική» ερµηνεία, θα προσπαθήσω να το απλουστεύσω. 
Ο έλληνας εργαζόµενος γυρίζει στην εποχή της αξίνας, όταν ο γερµανός εργαζόµενος έχει 
ροµπότ στα χέρια του. Έτσι, όσο φτηνός και αν είναι ο Έλληνας εργαζόµενος δεν µπορεί να 
είναι ανταγωνιστικός, όταν ο άλλος, όσο ακριβός κι αν είναι, έχει στα χέρια του µία 
πανίσχυρη παραγωγική µηχανή. Έτσι η Ελλάδα δεν βγαίνει από καµιά κρίση. Το αναφέρω,  
γιατί δεν µπορώ να σκιαγραφήσω µια διέξοδο για τις ορεινές περιοχές στην χώρα µας, χωρίς 
να δούµε τη µεγάλη εικόνα. Σε αυτό είµαι απόλυτα πεπεισµένος. ∆εν υπάρχει καλό µέλλον 
για τις ορεινές περιοχές, χωρίς να δούµε κατάµατα τη βαθύτερη αιτία των προβληµάτων, 
χωρίς να τολµήσουµε να δούµε «έξω από το κουτί», έξω από τις παραδοσιακές συνταγές. Στα 
µαθηµατικά, λέµε, ποιές είναι οι οριακές συνθήκες για την επίλυση του προβλήµατος; 
Σήµερα, αν δεν διευρύνουµε τις οριακές συνθήκες, αν δεν δούµε έξω από αυτές, αν δεν 
αµφισβητήσουµε τους θεµέλιους λίθους αυτού του συστήµατος, λύση µακροπρόθεσµη και 
βιώσιµη δεν υπάρχει ούτε για την ελληνική κοινωνία, ούτε τις ορεινές περιοχές. Σας µίλησα 
πριν για τον νόµο της ανταγωνιστικότητας. Η νεοφιλελεύθερη διέξοδος για την κρίση 
ουσιαστικά δέχεται χωρίς αµφισβήτηση τους «νόµους» αυτούς ως φυσικούς νόµους και 
προσπαθεί να τους αντιµετωπίσει. Ναι, αλλά έτσι είναι σαν να προσπαθείς να σβήσεις την 
φωτιά µε βενζίνη! Αν αυτοί οι νόµοι δηµιούργησαν την κρίση, η πλήρης αποδοχή τους θα την 
βαθύνει σε βαθµό που δεν µπορούµε να φανταστούµε, που δεν µπορούµε να περιγράψουµε. 
Πιο συγκεκριµένα: Αν δεν αµφισβητήσουµε την ανταγωνιστικότητα ως το µόνο κριτήριο 
στην οικονοµία, τότε γιατί ο έλληνας εργαζόµενος να µην αµείβεται όσο ο Ρουµάνος, και 
αργότερα όσο ο Κινέζος; Αλλά είναι ζωή αυτή; Είναι «νόµος» αυτός που επιτρέπει και οδηγεί 
στην εξαθλίωση του ανθρώπινου είδους;  

Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχουν λύσεις για τις ορεινές περιοχές, χωρίς λύσεις που 
να αµφισβητούν συνολικά τη δοµή της ελληνικής κοινωνίας, δεν υπάρχουν «νησίδες 
παραδείσου» σε µία κοινωνία που βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην κόλαση. Τι 
σηµαίνει, όµως, αυτό; Θα εγκαταλείψουµε τις ορεινές περιοχές µέχρι να αναστηθεί ο 
µαρµαρωµένος βασιλιάς; Μέχρι να έρθει η νεράιδα και µε το µαγικό ραβδάκι της να κάνει  
να ξηµερώσει µία νέα εποχή; Όχι, κάθε άλλο! θα δώσουµε τη µάχη, σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες, να κρατήσουµε τις ορεινές κοινωνίες ζωντανές. Θα διευρύνουµε οποιαδήποτε 
χαραµάδα ελπίδας, θα δώσουµε έναν αποφασιστικό αγώνα ώστε µια ζωή, πολιτισµοί 
ολόκληροι, που κρατήθηκαν µε τα νύχια και µε τα δόντια στα ορεινά, να είναι εκεί όταν τα 
πράγµατα θα είναι καλύτερα για ολόκληρο τον κόσµο. Αυτή είναι η άποψη µου.  

Που θα στηριχθούµε για αυτό; Σε ποια χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών θα 
βασιστούµε, ώστε να δώσουµε αυτή την µάχη, ίσως, οπισθοφυλακών, αυτή τη µάχη 
χαρακωµάτων, αυτή τη µάχη που µπορεί να µην εξελιχθεί σε ολική νίκη αλλά θα αφήσει την 
πόρτα ανοιχτή γι’ αυτή; Θα στηριχτούµε, κατά τη γνώµη µου, σε τέσσερα βασικά 
χαρακτηριστικά: 

Πρώτον, οι ορεινές περιοχές δεν έζησαν το lifestyle του Κωστόπουλου και των 
συναφών, δεν έζησαν ποτέ την «ευδαιµονία» της δεκαετίας του ’90 και του ’00. Εποµένως, 
δεν υφίστανται την ψυχολογική κατάρρευση, που σήµερα ζουν οι µεγάλες αστικές περιοχές 
στην χώρα. Έτσι, ως χώροι είναι πολύ πιο κατάλληλοι για µια επανεκκίνηση συντετριµµένων  
ζωών. Και αυτές, δυστυχώς, είναι άπειρες τώρα στις αστικές περιοχές, στις µεγάλες πόλεις. 
Οι µεγάλες πόλεις την εποχή της «ανάπτυξης» φαινόταν σαν θάλασσες  ελπίδας και 
ευκαιριών. Τώρα µοιάζουν µε ερήµους απόγνωσης. Εµείς εδώ, στα ορεινά, δεν ήµασταν ποτέ 
ευτυχείς µε Porsche και Cayenne, για να θρηνούµε την απώλεια τους. Αυτό δίνει αντοχή και 
καλύτερες συνθήκες στις ορεινές περιοχές για µία επανεκκίνηση που, σίγουρα, έχουν ανάγκη 
χιλιάδες άνθρωποι.  

∆εύτερον, οι ορεινοί πολιτισµοί έχουν πολλά να διδάξουν τις σύγχρονες κοινωνίες, 
είναι πολιτισµοί επιβίωσης. Αυτό δε σηµαίνει ότι οι ορεινές περιοχές είναι κλεισµένες σε 
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κανένα κουκούλι. Ίσα – ίσα, η παγκοσµιοποίηση και ο πολιτισµός της έχουν τεράστια 
επίδραση σε όλους. Αν κάνετε µία βόλτα στο Μέτσοβο, θα δείτε τα παιδιά, κολληµένα στα 
smartphones τους, όπως παντού σε ολόκληρο τον κόσµο. Παρ’ όλα αυτά, είναι σαν  κάτι να 
αναδύεται  από τους πόρους αυτών των περιοχών. Υπάρχει µία τεράστια παράδοση, 
προσαρµοστικότητας και µηχανισµών επιβίωσης που µπορούν να αποδειχθούν σωτήριοι και 
στις παρούσες συνθήκες. Ο ανθρώπινος πολιτισµός, βλακωδώς, έχει εξαιρετική εµπιστοσύνη 
στις τεχνολογικές του δυνάµεις. Για παράδειγµα, πολλοί πιστεύουν ότι η κλιµατική αλλαγή 
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη. Πώς αντιδρά ο σύγχρονος 
άνθρωπος; Αγοράζει air-condition. Έτσι φυλακίζεται στο δωµάτιο, αποκτά συνεχώς 
µεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες. Έτσι, επιδεινώνει την αιτία που δηµιουργεί το πρόβληµα 
της κλιµατικής αλλαγής! Τι κάναν οι βλάχοι; Οι βλάχοι είχαν ένα σπίτι για τον χειµώνα και 
ένα σπίτι για το καλοκαίρι. Η προσαρµοστικότητα στις συνθήκες τους έδωσε αντοχή στον 
χρόνο. Αντί να προσπαθήσουν, δια της υπεροψίας, να φέρουν κάθε κατάσταση στα µέτρα 
τους, προσαρµοζόταν σε αυτήν. Αυτό το στοιχείο δεν το έχει ο σύγχρονος τεχνολογικός 
πολιτισµός, το έχουν, όµως, οι ορεινές κοινωνίες σε σηµαντικό βαθµό, ακόµη. Ο ορεινός 
άνθρωπος επιβίωσε µε βάση την προσαρµοστικότητα και τη εφευρετικότητά του. Άντε και µε 
το πείσµα του µαζί, στο οποίο οι «καµπίσιοι» βλέπουν µόνο την ξεροκεφαλιά. Αυτά τα 
στοιχεία µπορούν να αποδειχθούν πολύτιµα στη δύσκολη φάση της κρίσης που διανύουµε. 

Τρίτον, όποιος επιστρέφει στις ορεινές περιοχές, γυρίζει µε έναν πιο συνειδητό τρόπο. 
Έχει κατά βάθος κάνει µία επιλογή ζωής, µια συνειδητή επιλογή λιτότητας. Αυτός που 
γυρίζει θέλει λιγότερα «πράγµατα», λιγότερα θορυβωδώς ικανοποιητικά πράγµατα και 
περισσότερες εµπειρίες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη κοινωνική επαφή. Αυτά 
βρίσκονται, και δεν έχουν µεγάλο κόστος. Εποµένως, µπορεί να χτίσει µία διέξοδο, πιο 
σταθερή, πιο υγιή. ∆ε θέλει πολλά γι αυτό. Του αρκούν τα ουσιαστικά. 

Και ένα τελευταίο. Σε αντίθεση µε ότι πιστεύεται, οι ορεινές περιοχές είναι πλούσιες 
περιοχές. Τα βουνά δεν είναι σπαρµένα στον κόσµο τυχαία. Αν παρατηρήσετε τον χάρτη 
βρίσκονται ακριβώς εκεί που συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Η Αφρική γέννησε την 
ορεινή Ελλάδα και τις Άλπεις. Τα Ιµαλάια γεννήθηκαν (και συνεχίζουν να ψηλώνουν) όταν 
έφυγε ένα ολόκληρο κοµµάτι από την Αυστραλία, η Ινδία, και σφηνώθηκε κάτω από την 
Ευρασιατική πλάκα. Γι αυτό, όπου υπάρχουν ψηλά βουνά, η γεωλογική δραστηριότητα είναι 
ακόµη έντονη και αυτό σηµαίνει πλούσιο υπέδαφος σε πρώτες ύλες. Ακόµη, η 
γεωµορφολογία των ορεινών περιοχών τις καθιστά πολύ πλούσιες σε ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Έχουν αιολικό δυναµικό συγκριτικά περισσότερο από τις πεδινές περιοχές, έχουν 
περισσότερες βροχές, και αυτό σε συνδυασµό µε τη διαφορά υψοµέτρου δίνει σηµαντικό 
απόθεµα υδροηλεκτρικής ενέργειας.  

Αυτό το πλέγµα µπορεί να γονιµοποιηθεί µε λύσεις τεχνολογικής αιχµής και να 
γεννήσει λύσεις για τις ορεινές περιοχές, να δώσει µεγάλες ανάσες. Αυτό κάνουµε στο 
Μεταπτυχιακό µας. Σε αυτό συνεργαζόµαστε στενά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 
Μέτσοβο δεν µπορεί να ζήσει, αν πρόκειται να πληρώνει 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο. 
Πρέπει να βρεθεί λύση. Αν το Πολυτεχνείο συµβάλλει στην οικοδόµηση µιας τέτοιας λύσης, 
τότε θα είµαστε ευτυχείς. Θα αποδείξουµε ότι είµαστε χρήσιµοι στο µέτωπο των 
προβληµάτων.  

Πολλά κοινωνικά φαινόµενα, όπως για παράδειγµα αυτό που συζητάµε, το πως 
εξελίχθηκαν τα πράγµατα στις ορεινές περιοχές έχει µια σιγµοειδή µορφή. Ας υποθέσουµε ότι 
σε ένα διάγραµµα, έχουµε στον ένα άξονα τον  πληθυσµό στις ορεινές περιοχές και στον 
άλλο ένα δείκτη, το λόγο του δείκτη του ΑΕΠ στις αστικές περιοχές προς τον δείκτη του 
ΑΕΠ στις ορεινές περιοχές. Ο δείκτης αυτός µεγαλώνει, όσο χειρότερη είναι η κατάσταση 
στα βουνά. Η κατάσταση διαµορφώθηκε περίπου έτσι: όλον τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 
20ου αιώνα υπήρχε µία επιδείνωση των συνθηκών στις ορεινές περιοχές που προκαλούσε µία 
σταδιακή πτώση του πληθυσµού τους. Κάποια στιγµή υπήρξε µία απότοµη µείωση του 
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πληθυσµού. Αυτή η πτώση αντιστοιχεί στα 50 πολύ δύσκολα χρόνια, 1945 έως 1995. Τώρα 
βρισκόµαστε σε µια επόµενη φάση. Ο πληθυσµός που υπάρχει σήµερα στα βουνά, θα 
κρατηθεί εκεί, χωρίς µεγάλες απώλειες, σε κάθε συνθήκη. Είναι οι άνθρωποι που 
επιστρέφουν συνειδητά, είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τα βουνά, είναι τα γερόντια που 
γυρνάνε πίσω µε την σύνταξη, µεγάλη δύναµη αυτή των ορεινών περιοχών, µην την 
υποτιµάµε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα λιγοψυχήσουν από ένα, και δύο, και τρία µνηµόνια 
ακόµα. Αυτός ο πυρήνας των ανθρώπων που µείνανε δεν φεύγουν εύκολα και δεν ζητάνε και 
πολλά. Βεβαίως, αν διαβάσουµε το διάγραµµα ανάποδα βγαίνουν, επίσης, χρήσιµα 
συµπεράσµατα.  Ακόµα και αν οι συνθήκες βελτιωθούν σηµαντικά, ο κόσµος δε θα γυρίσει, 
αθρόα και άµεσα στις ορεινές περιοχές. Αυτό, ίσως, συµβεί αν µια µεγάλη κοινωνική αλλαγή 
αλλάξει προτεραιότητες και αξίες.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτός ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος, είναι ο κλασικός 
αγώνας του ∆αυίδ µε τον Γολιάθ. Αλλά ο ∆αυίδ θα πρέπει να σηκώσει το µπόι του, να 
κοιτάξει ψηλά, να πάρει πέτρα, να σηµαδέψει καλά, να ρίξει µια, ευθύβολη και να πετύχει. 
Γιατί σε τελευταία ανάλυση ο ∆αυίδ υπάρχει στον πολιτισµό µας, µόνο και µόνο για να 
νικήσει τον Γολιάθ. 


