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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας 

 

Σχέδιο πιλοτικής έρευνας: Άξονες χωροταξικής και οικιστικής 

ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών.  
 

1.Εισαγωγικά. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µετά από τις χωρίς προηγούµενο καταστροφές από 

τις πρόσφατες πυρκαγιές, συγκρότησε οµάδες εργασίας από καθηγητές, υποψήφιους 

διδάκτορες και σπουδαστές µε στόχο να συµβάλλουν στην ανασυγκρότηση των 

περιοχών που έχουν πληγεί. 

Η περιοχή της έρευνας αποτελείται από τους ∆ήµους Αλιφείρας, Ανδριτσαίνης, Ζαχάρως 

και Φιγαλείας και επιλέγεται ώστε να περιλαµβάνει τόπους µε διαφορετικά φυσικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά,  δυνατότητες ανάπτυξης και ανάγκες προστασίας: τον ορεινό 

όγκο της Μίνθης, το όρος Λάπιθας, τις πλαγιές προς τον Αλφειό και τη Νέδα και την 

παραλιακή ζώνη.  

 Η συνεργασία µε τοπικούς φορείς και οµάδες κατοίκων µε κοινά αιτήµατα, έχει µεγάλη 

βαρύτητα. Εποµένως οι επαφές µαζί τους  ενθαρρύνονται. Έχει ήδη σταλεί γράµµα προς 

τους ∆ήµους της περιοχής έρευνας, που γνωστοποιεί τις προθέσεις του Πολυτεχνείου και 

αναµένεται η απάντησή τους. Έχει ακόµη υπάρξει ανταπόκριση σε αίτηµα που υπέβαλλε 

ο «Σύλλογος Μακισταίων Ολυµπίας» προς την καθηγήτρια κ. Ε. Παναγιωτάτου, µε το 

οποίο ζητείται συνεργασία για τον καθορισµό των στόχων ανάπτυξης και ήδη 

ετοιµάζεται ηµερίδα µε συµµετοχή των κατοίκων. Είναι ευνόητο ότι θα υπάρξει 

ανταπόκριση και σε άλλα πιθανά τοπικά αιτήµατα. 

 

2. Αντικείµενο και στόχοι της έρευνας. 

Μετά την καταστροφή, το καίριο ζήτηµα είναι µε ποιούς στόχους, µέσα και διαδικασίες 

θα πραγµατοποιηθεί η ανασυγκρότηση. Θεωρούµε δηλαδή ότι δεν µπορεί η ανασύσταση 

της περιοχής, να αφεθεί µόνο στη συγκυρία των από µέρους αποσπασµατικών 

πρωτοβουλιών και µέτρων, η οποία είναι πιθανό να αναγάγει τη διαφορετικότητα των 

τόπων σε παράγοντα όξυνσης ανισοτήτων.  

Οι όροι ανάπτυξης άλλωστε που επιβάλλονται από τις δυναµικές της αγοράς οδηγούν 

συνήθως τις επενδύσεις σε συγκεκριµένα σηµεία, όπως οι παραλιακές ζώνες, αφήνοντας 

άλλες γειτονικές περιοχές να φθίνουν. Έτσι, η ανασυγκρότηση µπορεί να έχει 

καταστροφικές συνέπειες  τόσο στα χαρακτηριστικά των περιοχών, που ‘αναπτύσσονται’ 

µεν, αλλά αλλοιώνονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά, όσο και στο ανθρώπινο 

δυναµικό και τον παραγωγικό ιστό ευρύτερων περιοχών, ιδιαίτερα των ορεινών. 

 

Σε αντίθεση µε µια συγκυριακή ανάπτυξη, ωθούµενη από επί µέρους συµφέροντα και 

µέτρα, θεωρούµε απαραίτητο να διερευνηθούν οι προοπτικές ανασυγκρότησης των 

περιοχών µε άξονες που ενσωµατώνουν συγχρόνως παραγωγικούς, κοινωνικούς και 

οικολογικούς όρους. 

Τα βήµατα που θα ακολουθήσει η έρευνα είναι τα εξής: 

� Αναγνώριση της περιοχής µε στόχο την επισήµανση επιµέρους ενοτήτων – τόπων 

που διακρίνονται µεταξύ τους από σχετικά διαφοροποιηµένες οικονοµικές-

κοινωνικές σχέσεις, που συναρτώνται µε τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα 

υφιστάµενα δίκτυα. Εκτίµηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης που προκύπτουν από 

τα χαρακτηριστικά αυτά και ως τώρα παραµένουν σε λανθάνουσα κατάσταση ή 
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ακολουθούν αναπτυξιακούς στόχους που µακροχρόνια υποβαθµίζουν το 

αναπτυξιακό-οικολογικό δυναµικό των τόπων.  

 

Η εργασία αυτή θα καταλήξει σε τυπολογίες τόπων-επιµέρους ενοτήτων, στις 

οποίες θα µπορεί να ακολουθηθεί κοινή πολιτική. 

 

� Παρακολούθηση των άµεσων ενεργειών µε στόχο την προσωρινή ανακούφιση 

των πυρόπληκτων, που θα µπορούσε να δηµιουργήσει δυσµενείς καταστάσεις για 

το µέλλον.  ∆ιαµόρφωση και προώθηση εναλλακτικών προτάσεων. 

� ∆ιατύπωση αναπτυξιακών αξόνων µε στόχο: 

• τον συνδυασµό οικονοµικής ανάπτυξης και προστασίας των ιδιαίτερων 
φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, µε βάση νέες αντιλήψεις ως 

προς τη σχέση ανάπτυξης- προστασίας οικολογικών και πολιτιστικών 

στοιχείων. 

• την παραµονή των κατοίκων της περιοχής στον τόπο τους και τη δηµιουργία 
προϋποθέσεων για την προσέλευση και παραµονή των νέων που κατάγονται 

από εκεί ή και αλλού νέου πληθυσµού που θέλει να συµµετέχει σε µια 

αναπτυξιακή προσπάθεια, µε έντονο οικολογικό-καινοτόµο χαρακτήρα  

• την προώθηση, σε συνάρτηση µε τα προηγούµενα, πολιτικών και δράσεων, 
εντός των υφιστάµενων θεσµικών και νοµοθετικών πλαισίων, που αν και 

φαίνονται ουτοπικές, έχουν δοκιµαστεί και επιτύχει, δηµιουργώντας νέες, 

καινοτόµες προοπτικές ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.  

 

Η προσέγγιση των ζητηµάτων της πυρόπληκτης περιοχής µε αυτήν τη µέθοδο και 

οπτική, θα πρέπει να συµβάλει στη διαχείριση και προώθηση θεµάτων, όπως είναι: 

� Η ανασύσταση και προστασία του δάσους, ως κεφαλαίου που υποστηρίζει τις 

προοπτικές και την ποιότητα της ανάπτυξης. 

� Η αναδιάρθρωση και επέκταση καλλιεργειών και η ανάπτυξη εναλλακτικών 

τύπων κτηνοτροφίας, µε προϊόντα ενταγµένα σε σύγχρονα δίκτυα διακίνησης, 

εκµετάλλευσης και σύνδεσης µε τη ζήτηση. 

� Η ενεργοποίηση, διατήρηση και σύνδεση µε τις σηµερινές συνθήκες, των 

παραδοσιακών οικισµών και τρόπων παραγωγής και διαβίωσης, όχι ως 

φολκλορικού εµπορεύµατος για τουρίστες, αλλά ως άξονα που διατρέχει την 

καθηµερινότητα. 

 

Η ερευνητική οµάδα έχει ως τώρα πραγµατοποιήσει δύο συναντήσεις και επί του 

παρόντος επεξεργάζεται τα ακόλουθα: 

� Προετοιµασία της συνεργασίας µε τους ∆ήµους και άλλους τοπικούς φορείς. 

�  Συλλογή και συστηµατοποίηση υφιστάµενου διαθέσιµου  υλικού.  

� Συγκρότηση χαρτογραφικών υποβάθρων και αεροφωτογραφιών (ηλεκτρονικών 

και έντυπων) 

� Κατάστρωση µεθόδου έρευνας πεδίου και οργάνωση επί τόπου µετάβασης 

� Συζήτηση και επεξεργασία των απόψεων των µελών της  οµάδας ως προς τους 

στόχους, τις µεθόδους προσέγγισης και άλλων γενικότερων θεµάτων που 

αφορούν αυτήν την εργασία. 

Το τελικό προϊόν της εργασίας θα συστηµατοποιηθεί σε τεύχος, που θα αποσταλεί στους 

∆ήµους και το Πολυτεχνείο θα µπορεί να χρησιµοποιήσει ή να διαθέσει γενικά και 

ιδιαίτερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
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3. Ερευνητική οµάδα. 

Έχουν ως τώρα δηλώσει ότι θα µετέχουν στην οµάδα οι ακόλουθοι/ες (εννοείται ότι ο 

κατάλογος παραµένει ανοικτός και σε άλλες συµµετοχές): 

Καθηγητές-καθηγήτριες και οµότιµοι καθηγητές-καθηγήτριες :  

Μ. Αγγελίδης,  Α. Αραβαντινός,  Σ. Αυγερινού, Ντ. Βαΐου,  Λ. Βασενχόβεν,   

Κ. Γεράρδη, Τζ. Κοσµάκη,  Μ. Μαντουβάλου,    ∆. Μέλισσας,  Ε. Παναγιωτάτου,  

Ε. Πορτάλιου,  Γ.Σαρηγιάννης. 

Επίκουροι καθηγητές/τριες και λέκτορες:  

Μ. Μαυρίδου, Ν. Μπελαβίλας, Α.Σαρηγιάννη,  Κ.Σερράος. 

Υποψήφιοι διδάκτορες: 

Φερενίκη Βαταβάλη, Μαίρη Ζήφου, Πασχάλης Σαµαρίνης, Λουκάς Τριάντης,  

Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου. 

Ειδικοί επιστήµονες: 

Ν. Πάγκας (δασολόγος-περιβαλλοντολόγος δρ χωροταξίας), Ν. Τσίγκας (αγρονόµος-

τοπογράφος, ειδικός σε συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών). 

Γραµµατεία: Φιλύρα Βλαστού, Σέβη Μαστιχίδου. 

 

4. Κατανοµή εργασιών. 

- Λ. Βασενχόβεν, Ν. Πάγκας, σε συνεργασία µε Χαροκόπειο και ειδικούς 

επιστήµονες: Φάκελος καταστροφών (η οµάδα συναντήθηκε την 1/10/07) 

- Μ. Αγγελίδης, Α. Ξηρογιάννη: Τουρισµός, περιβάλλον, οικιστικό σύστηµα 

- Σ. Αυγερινού, ∆. Μέλισσας, Μ. Ζήφου, Μ. Μαντουβάλου: ισχύον θεσµικό και 

νοµοθετικό πλαίσιο (γενικά στοιχεία που θεωρούνται χρήσιµα και ειδικότερες 

δεσµεύσεις που ισχύουν για την περιοχή από υφιστάµενα σχέδια και 

προγράµµατα). Θα γίνει προσπάθεια επίσης να εντοπισθούν οι οριοθετήσεις που 

ισχύουν για την περιοχή µέσω των κανονισµών Φύση 2000 (Natura) και Corine. 

Θα διερευνηθεί το θέµα της ισχύουσας  οριοθέτησης των οικισµών. Θα 

αποδελτιωθούν υφιστάµενα σχέδια νόµων και θα αξιολογηθούν ως προς τις 

πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή (Εθνικό χωροταξικό, ειδικό χωροταξικό 

τουρισµού). 

Υπάρχει ήδη ένα σηµείωµα για τη νοµοθεσία περί δασών. 

- Ν. Μπελαβίλας: Μνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι. 

- Π. Κοσµάκη, Κ. Σερράος: (στα πλαίσια του µαθήµατος για το περιβάλλον) 

µελέτες περίπτωσης(…) που θα επιλεγούν εντός της πυρόπληκτης περιοχής. 

- Ν.Τσίγκας: χάρτες και αεροφωτογραφίες. Υπάρχει ο χάρτης  ΓΥΣ 1:50.000 

έντυπος και σαρωµένος. 

- Π. Σαµαρίνης: ταξινόµηση τύπου, αποδελτίωση υφιστάµενων στοιχείων (ΕΣΥΕ, 

ΓΠΣ) 

- Ε. Πορτάλιου: σύνδεση µε κεντρικούς και τοπικούς µη κρατικούς φορείς και 

οργανισµούς, που δραστηριοποιούνται σχετικά µε τα πυρόπληκτα. 

- Κ. Σερράος, Μ. Αγγελίδης, Α. Ξηρογιάννη, Ν. Τσίγκας, Ν. Πάγκας: διερεύνηση 

προγραµµάτων και καταγραφή ενεργειών που έχουν γίνει ή προγραµµατίζονται 

για τα πυρόπληκτα από την κεντρική διοίκηση και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. 

- Ντ. Βαΐου, Μ. Μαντουβάλου, Μ. Μαυρίδου, Α. Σαρηγιάννη: Προετοιµασία 

επαφών µε ∆ήµους, οργάνωση και µεθοδολογική υποστήριξη έρευνας πεδίου, 

επεξεργασία  γενικότερου µεθοδολογικού πλαισίου της έρευνας. 

- Π. Σαµαρίνης, Λ. Τριάντης, Ευ. Χατζηκωνσταντίνου: ∆ιεξαγωγή έρευνας πεδίου 

(µε τη συµµετοχή και άλλων µελών της οµάδας). 

- Σ. Μαστιχίδου: Αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας και υλικού, µέσω διαδικτύου, 

για την περιοχή µελέτης 


