


Στις 29 Οκτωβρίου διοργανώθηκε από την  
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, στο Αρχοντικό της 
Παλαιολογίνας, Ημερίδα με θέμα Καλάβρυτα 
2031» - Αναπτυξιακές Προοπτικές του Ορεινού 
Δήμου Καλαβρύτων”, στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821.  
Η Ημερίδα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς 
εκδηλώσεων, που τελούν υπό την αιγίδα του 
Δήμου Καλαβρύτων και υποστηρίζονται από την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και εντάσσονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 1821- 
2021».

Απώτερος στόχος της ιδιαίτερης αυτής εκδήλωσης 
ήταν να διερευνηθούν οι δρόμοι της ανάπτυξης και 
προόδου της περιοχής, με ορόσημο το έτος 2031, 
να εξεταστούν οι προκλήσεις που ορθώνονται, 
οι ευκαιρίες που διανοίγονται, καθώς και οι 
λύσεις που προσφέρονται σε αυτή την πορεία, με 
τρόπο συνεκτικό, διαχρονικό και όσο το δυνατόν, 
ολοκληρωμένο.

Πρέπει να σημειώσουμε πως παρά τις δυσχέρειες 
που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19, 
με αποτέλεσμα πολλές δημόσιες εκδηλώσεις 
να πραγματοποιούνται διαδικτυακά, η Ημερίδα  
«Καλάβρυτα 2031» – Αναπτυξιακές Προοπτικές του 
Ορεινού Δήμου Καλαβρύτων, πραγματοποιήθηκε 
με φυσική παρουσία συντονιστών και εξεχόντων 
μελών της επιστημονικής κοινότητας και του 
Καλαβρυτινού κοινού. 

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
με τη συμμετοχή 6 διακεκριμένων ομιλητών από 
την Ελλάδα, οι οποίοι παρουσίασαν τις θέσεις 
και προτάσεις τους για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
που άπτονται των αναπτυξιακών προοπτικών της 
περιοχής

Αναπτυξιακές Προοπτικές 
του Ορεινού Δήμου Καλαβρύτων

Στην Ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις:

•  Δημ. Χριστοδούλου, Γεωπόνος – Νομικός 

•  Γ. Μαυρογιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής  

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

•  Κ. Σταμπολής, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής 

Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

•  Σ. Σαμαρτζόπουλος, Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π

•  Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης 

στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

•  Ευθ. Σαραντάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττική
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Πρωτογενής Τομέας 
Αγροτική Οικονομία

Η Ημερίδα συνεχίστηκε με την πρώτη θεματική 
ενότητα που αφορούσε στον αγροτικό τομέα της 
περιοχής του Δήμου Καλαβρύτων. Τη συζήτηση για 
τις ευκαιρίες ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής 
συντόνισε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, κ. Π. Σατολιάς, ο οποίος 
έδωσε ένα γενικό στίγμα για την κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα στον τομέα, σε εθνικό επίπεδο, με 
ιδιαίτερη εστίαση στη σημασία της κτηνοτροφικής 
παραγωγής στον Δήμο Καλαβρύτων.
 
Ο κ. Σατολιάς, αναφέρθηκε στη σημασία της 
κτηνοτροφίας για την περιοχή, αφού παράγει, όπως 
είπε...«σχεδόν το 80% του αγροτικού εισοδήματος και 
απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο της διαθέσιμης 
απασχόλησης. Ποιοτικώς, τα προϊόντα του τόπου μας, 
είναι πολύ υψηλής στάθμης και λόγω της ισχυρής 
διασύνδεσής μας με τις αγορές των Αθηνών και της 
Πάτρας, μπορούν και βρίσκουν μεγάλο καταναλωτικό 
κοινό το οποίο τα προτιμά». 

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, υποστήριξε ακόμη πως 
η περιοχή εμφανίζει ενίσχυση της κτηνοτροφικής 
παραγωγής σε αντίθεση με τη γενική τάση στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, και έφερε το παράδειγμα της 
εισκόμησης γάλακτος προς επεξεργασία στον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων που αυξήθηκε 
από 15.000 τόνους, σε 20.000 τόνους ετησίως. 
«Το πρόβλημα με την κτηνοτροφία, τόσο στον τόπο 
μας όσο και πανευρωπαϊκά, είναι ότι δεν εισέρχονται 
νέοι άνθρωποι στον κλάδο και αυτό πρέπει άμεσα, με 
τα κατάλληλα μέτρα, να ανατραπεί», τόνισε. 
Αναφέρθηκε τέλος σε δύο εγγειοβελτιωτικά έργα 
που είναι έτοιμα να υλοποιηθούν, όπως αυτό στον 
Λάδωνα και εκείνο του Αροανίου, ενώ υποσχέθηκε 
πως οι όποιες εκκρεμότητες και καθυστερήσεις 
παρατηρούνται, θα αποτελέσουν το αντικείμενο 
των επαφών του ιδίου και των υπευθύνων της 
Περιφέρειας, με τους αρμόδιους του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Την σκυτάλη πήραν μετά με τις παρουσιάσεις τους, 
ο κ. Δημ. Χριστοδούλου, Γεωπόνος-Νομικός και ο κ. 
Γ. Μαυρογιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Ο κ. Δ. Χριστοδούλου προέβη σε μια επισκόπηση 
των όσων μέλλουν να συμβούν στον πλανήτη έως 
το 2031, από πλευράς αύξησης του παγκόσμιου 
πληθυσμού στα 7, 8 δισ. ανθρώπους από 6 δισ. 
σήμερα, επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής, 
επέκτασης των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και 
Ρομποτικής, που όπως είπε, θα έχουν άμεση επίδραση 
στο διαθέσιμο χρόνο που θα έχουν οι εργαζόμενοι 
στον αναπτυγμένο κόσμο. Αναφέρθηκε επίσης, στην 
Συμφωνία του Μαρρακές, με την κατάργηση της 
GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) και την 
ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 
και στο πώς η σύναψη των διεθνών Συμφωνιών, στα 
πλαίσια του ΠΟΕ, (Αγροτική Συμφωνία, Υγειονομική 
και Φυτοϋγειονομική Συμφωνία και Συμφωνία για 
την Προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας), προσδιορίζει το επίπεδο της παγκόσμιας 
συνεργασίας στον αγροτικό τομέα και καθορίζει 
τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα δημόσιας στήριξης 
προς τους αγρότες και τα αγροτικά προϊόντα. Μίλησε 
τέλος, μεταξύ άλλων, για το κόστος άσκησης της ΚΑΠ, 
ως ποσοστό του κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και 
ως απόλυτο ύψος δαπανώμενου ποσού, την εισαγωγή 
της έννοιας της Πολυδραστηριότητας στην ΚΑΠ και 
τη σύνδεσή της με την προστασία του περιβάλλοντος, 
την τάση για αύξηση της Εκτός Εδάφους Γεωργίας, 
κυρίως μέσω της ανάπτυξης της υδροπονίας και για 
το κόστος της ενέργειας όσον αφορά στην άσκηση 
της αγροτικής δραστηριότητας. 
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Αστικός Σχεδιασμός

Βασικό συμπέρασμα από την εισήγηση του 
αρχιτέκτονα, κ. Σπ. Σαμαρτζόπουλοu, με θέμα 
τον Αστικό Σχεδιασμό της περιοχής του Δήμου 
Καλαβρύτων ήταν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά 
των σύγχρονων πόλεων είναι η αποδοτικότητα η 
ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη και η ζωτικότητα. 
Ο εισηγητής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που θέτουν, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, για το μέλλον των αστικών 
ιστών, η ανισότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι μη 
βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές, η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε στέγαση, ιδίως των νέων, η διάλυση 
των τοπικών κοινοτήτων ως αποτέλεσμα της 
αλόγιστης οικονομικής προσαρμογής και η απώλεια 
των δημόσιων χώρων της πόλης προς όφελος των 
ιδιωτών καθώς και των κάθε λογής συμφερόντων της 
«αγοράς».
 
Ο κ. Σαμαρτζόπουλος έκανε ειδική μνεία στο 
θεσμοθετημένο το 1977 «ΑΛΣΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ» που περιλαμβάνεται στο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Καλαβρύτων αλλά, ύστερα 
από 34 χρόνια μοιάζει να μην έχει συνάφεια με τη 
σημερινή εξέλιξη της περιοχής. Το ίδιο ισχύει και με 
την περίπτωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Χελμού, 
που άρχισε τη λειτουργία του το 1987, όμως στο ΓΠΣ 
Καλαβρύτων, δεν υπάρχει αναφορά για τη ριζική 
αλλαγή που κυοφορούταν, λόγω της τουριστικής 
ανάπτυξης και πρότεινε την εκπόνηση ενός νέου 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που να εκτείνεται 
πέραν των ορίων της πόλης ώστε να περικλείει και τις 
κοινότητες της πρώην επαρχίας Καλαβρύτων. 

Αυτά τα σχέδια, εξήγησε, καθορίζουν χρήσεις γης, 
ορίζουν όρους δόμησης, οριοθετούν οικισμούς 
και σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, 
προστατευόμενες περιοχές, οριοθετούν ρέματα, 
περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
κλπ. Ασχολούνται δηλαδή με το κομβικό ζήτημα 
των υποδομών, αλλά περιλαμβάνουν επίσης, 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συνέπειες από φυσικές 
καταστροφές και τεχνολογικές καταστροφές.

Ο κ. Σαμαρτζόπουλος τόνισε, ακόμη, πως ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να εναρμονιστεί με 
έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή και οι καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.  

«Με τις σκέψεις αυτές κοιτάμε μπροστά και θα 
προχωρήσουμε στην επιλογή μερικών προτάσεων 
που στόχο έχουν το όραμα για το μέλλον της πόλης. 
Η καινοτομία στην διατύπωση του οράματος για 
το μέλλον της έγκειται στο ότι, για πρώτη φορά, 
αυτό μπορεί να οργανωθεί με βάση την αστική 
της ταυτότητα. Εμπεριέχει το στρατηγικό αστικό 
σχεδιασμό με την ανακατασκευή της εικόνας της 
πόλης, στηριζόμενη σε αυτή ισχυρή ιστορική και 
πολιτιστική ταυτότητα, με ισχυρή δημιουργική 
τουριστική και παραγωγική βιομηχανία, ελκυστικές 
τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, με ισχυρή 
συνεισφορά στην τοπική οικονομία», είπε 
χαρακτηριστικά.   

Μίλησε ακόμη για ανάπτυξη του τουρισμού στις 
προστατευόμενες περιοχές (NATURA 2000, Εθνικά 
Πάρκα, κλπ.) με τη χρήση και τη βοήθεια των 
ψηφιακών τοπογραφικών οδηγών, όπως των 
anadigit.adventures.chelmos, κλπ. ενώ αναφέρθηκε 
και στη σημασία που έχουν για τη διάδοση του 
περιπατητικού τουρισμού η ταξιδιωτική φωτογραφία 
και τα Sosial Media. Έφερε δε ως παράδειγμα 
περιπατητικού τουρισμού τον μοναδικό Οδοντωτό 
Σιδηρόδρομο Καλαβρύτων-Ζαχλωρούς-Διακοπτού 
που κατασκευάστηκε το 1896 για να μεταφέρει τα 
σιτηρά της επαρχίας Καλαβρύτων προς τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό άξονα της Πελοποννήσου και το 
λιμάνι του Αιγίου, και ο οποίος αρχής γενομένης από 
τη δεκαετία του ’60 άλλαξε χρήση και σήμερα είναι 
αμιγώς τουριστικό μέσο.   
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