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Περίληψη στα Αγγλικά – Abstract
The agricultural landscape of Mediterranean islands transformed radically over the last 60 years. The
results differ, due to the interplay of macro, national and local factors for each setting. In this study,
some of these trajectories of change are examined for the island of Lemnos in Greece, using remote
sensing and oral history techniques. The first aim is to present the changes in, and of, the agricultural
landscape of Lemnos, applying quantitative and qualitative methods, in order to capture different
aspects of those changes. The second aim is to identify the socio-economic factors that underlie
landscape changes or lack of, using local knowledge and perception of the landscape. Land cover maps
were produced by aerial photographs using additional texture features, for 1960, 1980 and 2002,
through object-oriented image analysis (OBIA). Interviews and a workshop with local actors were used to
validate and understand different change trajectories, and to identify the factors behind these changes.
Results show that although grasslands have increased revealing a process of extensification of
agriculture in the study area, change has affected a small proportion of the landscape. This process is
backed by information revealed through qualitative methods, as migration of labor power in the 1960’s
and mechanization of the agricultural sector in the late 1970’s and early 1980’s have been the main
factors of transformation of the agricultural sector in Lemnos, resulting in larger mixed crop-livestock
farms and abandonment of marginal areas. The results of these processes are discussed in the context of
agricultural change in insular rural landscapes in Greece.
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1. Εισαγωγή
Οι κάτοικοι των νησιών της Μεσογείου ανέπτυξαν με την πάροδο του χρόνου σύνθετες πρακτικές για
την παραγωγή αγροτικών προϊόντων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη
σπανιότητα των πόρων και τη γεωγραφική απομόνωση που χαρακτηρίζει τα νησιά, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία αγροτικών συστημάτων υψηλής ποικιλομορφίας και συμπληρωματικότητας (Γιούργα 1991).
Ως απόρροια αυτής της διεργασίας, τα νησιά της Μεσογείου χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό τοπίο.
Τα τελευταία 60 χρόνια το αγροτικό τοπίο των νησιών μεταμορφώθηκε ριζικά λόγω των
μεταβαλλόμενων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. Τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής εκφράζονται
με διαφορετικό τρόπο σε κάθε νησί, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις
συνδέονται με σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως είναι η διάβρωση του εδάφους, η
ερημοποίηση και η απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς και με την εγκατάλειψη παραδοσιακών
αγροτικών πρακτικών.
Η μελέτη της μεταβολής των τοπίων και της εξέλιξής τους αποτελεί εργαλείο για να κατανοήσουμε τις
χρήσεις γης και τις δυναμικές του τοπίου όπως είναι σήμερα. Καθώς οι κοινωνίες και η φύση δεν είναι
κάτι στατικό, η μεταβολή αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των τοπίων (Burgi κ.ά. 2005). Ο ρυθμός της
μεταβολής, οι περιοχές όπου διαδραματίζεται, και η διεργασία που οδηγεί σε αυτήν αποτελούν
αντικείμενα μελέτης. Τα τοπία αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη κατάσταση της δυναμικής σχέσης
μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, όπως έχει διαμορφωθεί με το πέρασμα του χρόνου σε ένα
συγκεκριμένο τοπογραφικό και χωρικό πλαίσιο. Τα συστήματα χρήσης και διαχείρισης της γης που
έχουν διαμορφωθεί από αυτήν την αλληλεπίδραση αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στο τοπίο μέσω
διαφορετικών μοτίβων χρήσεων γης, οικιστικής οργάνωσης αλλά και επιμέρους στοιχείων, όπως οι
αναβαθμίδες, οι ξερολιθιές, και άλλα.
Η μελέτη των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή βασικής
πληροφόρησης για τεχνικές αειφορικής διαχείρισης (Antrop 2005). Αυτά τα γεωργο-δασοκτηνοτροφικά συστήματα αναπτύχθηκαν μέσα από την εμπειρία χιλιετιών, επιτρέποντας μια συνεχή
αλλά αειφορική εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών πόρων (Margaris 1993). Για το λόγο αυτό τα
παραδοσιακά αγροτικά τοπία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πολλών μελετών σχετικά με το τοπίο (Malek
& Verburg 2017).
Η παρούσα εργασία κινείται γύρω από δύο άξονες. Πρώτος στόχος είναι η διερεύνηση των μεταβολών
σε ένα νησιωτικό Μεσογειακό τοπίο και η μελέτη της εξέλιξής τους, με στόχο την κατανόηση των
διεργασιών που συντελέστηκαν και των διαχρονικών τάσεων. Δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση των
κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που καθορίζουν τη μεταβολή (ή μη) του τοπίου. Πρόκειται λοιπόν
για μια περιπτωσιολογική μελέτη ανάλυσης της ιστορίας του τοπίου και των παραγόντων που
καθόρισαν τη μεταβολή του στο παρελθόν.
Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής για το μεταπτυχιακό τμήμα
«Γεωγραφία και Γεωπληροφορική» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το κόστος για την απόκτηση των
απαραίτητων δεδομένων και την πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου καλύφθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος «Translation of OAP activities into acknowledged landscape approaches (M6) - (17071)»
που υλοποιήθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) και
χρηματοδοτήθηκε από το MAVA Foundation for Nature.
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση
2.1 Ορισμοί
2.1 Αγροτικό τοπίο
Το τοπίο έχει οριστεί από πολλούς ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και
της φύσης (Papayannis και Sorotou 2008). Το νόημα και η σημασία αυτής της αλληλεπίδρασης γίνονται
αντιληπτά από τους ανθρώπους με βιωματικό τρόπο, συνδέοντάς τα με σύμβολα, ιδεολογίες και
πεποιθήσεις. Αυτές οι σχέσεις –ανθρώπου με άνθρωπο και ανθρώπου με το περιβάλλον–
αποτυπώνονται στο τοπίο με το πέρασμα του χρόνου ως αλληλοτεμνόμενες στρώσεις. «Κάθε τρέχον
τοπίο είναι το αποτέλεσμα σύγχρονων διαδικασιών, καθώς και κληροδότημα των διαδικασιών που
έλαβαν χώρα στο παρελθόν» (Marcucci, 2000). Ιδιαίτερα στη Μεσόγειο το τοπίο έχει διαμορφωθεί από
την ανθρώπινη αλληλεπίδραση χιλιάδων ετών και η δυναμική αυτή εκφράζεται στα στοιχεία του
Μεσογειακού τοπίου.
Ένας ορισμός του αγροτικού τοπίου πρέπει να ενσωματώνει χαρακτηριστικά βάσει τριών ευρειών
κατηγοριών: φυσικά, παραγωγικά και αισθητικά-συμβολικά χαρακτηριστικά (Kizos 2002). Με αυτήν την
έννοια το αγροτικό τοπίο έχει χαρακτηριστεί ως «ένα παλίμψηστο αλληλεπιδράσεων μεταξύ του
μόχθου των αγροτών και του φυσικού περιβάλλοντος σε μία περιοχή» (Kizos και Vlachos 2012,
Louloudis κ.ά. 2005). Και σε αυτό το αγροτικό τοπίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις ιδεολογικές,
κοινωνικές και πολιτισμικές δομές που δημιούργησαν τα αγροτικά συστήματα, τις χρήσεις γης, και τις
υποδομές που υπάρχουν σήμερα.

2.2 Νησιωτικότητα
Τα νησιά οριοθετούνται από το γεωγραφικό όριο της θάλασσας και τα οικοσυστήματα και οι πόροι τους
περιορίζονται σε αυτά τα αυστηρά καθορισμένα όρια. Ο Vernicos περιγράφει τα νησιά και ιδιαίτερα τα
μικρά νησιά του Αιγαίου ως ανοιχτά συστήματα, όπου η απομόνωση εναλλάσσεται με τη
συνδεσιμότητα και την κινητικότητα. Τα Μεσογειακά νησιά θεωρούνται ευαίσθητα οικοσυστήματα, ο
χαρακτήρας των οποίων έχει οριστεί ιστορικά από την περιορισμένη δυνατότητά τους για εντατική
αγροτική παραγωγή. Η θάλασσα αποτελεί φυσικό φραγμό που περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις και
ανταλλαγές με τα γειτονικά οικοσυστήματα, τόσο με φυσικούς όσο και με κοινωνικο-οικονομικούς
όρους (Vernicos 1987).
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των οικοσυστημάτων –περιορισμένη πρόσβαση σε φυσικούς πόρους,
έντονες διακυμάνσεις στη βροχόπτωση, έντονη ποικιλομορφία του αναγλύφου, περιορισμένη
παρουσία πεδινών εκτάσεων, και η συνεπακόλουθη διακύμανση στη γεωργική απόδοση– δημιουργούν
ένα ασταθές περιβάλλον στο οποίο οι νησιώτες αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν, δημιουργώντας
σύνθετα συστήματα γεωργο-δασο-κτηνοτροφικής διαχείρισης. Αυτά τα συστήματα έντασης εργασίας,
με τις περαιτέρω παραλλαγές τους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, επέτρεψαν την
εκμετάλλευση κάθε πιθανού πόρου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανανεωσιμότητά του. Η απώλεια
πόρων θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα (Giourga 1991, Vernicos 1987). Τα
χαρακτηριστικά αυτών των αγροτικών συστημάτων ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος του νησιού, τους
πόρους του, την εγγύτητά του με την ηπειρωτική χώρα, την τοπογραφία του κ.λπ.
Οι κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τα στοιχεία που συνιστούν το τοπίο με διαφορετικό
τρόπο ανάλογα με την παρελθούσα χρήση τους και τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά (Alados
κ.ά. 2004, Sluiter και de Jong 2007). Η ασυνέχεια, η απομόνωση και η συνδεσιμότητα είχαν
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διαφορετικές επιπτώσεις στις ευρύτερες διεργασίες, με διαφορετικό αντίκτυπο στα τοπία. Η
νησιωτικότητα τείνει να ενισχύει ή να διαφοροποιεί τις επιπτώσεις αυτών των διεργασιών σε σύγκριση
με τις ηπειρωτικές περιοχές (Vogiatzakis κ.ά. 2008, Royle 2001). Όπως θα συζητηθεί και παρακάτω
δημιουργεί ένα διαφορετικό χωρο-χρονικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές.
Επιπλέον, η συνδεσιμότητα και η απομόνωση φαίνεται ότι έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στον τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το τοπίο ενός νησιού. Η νησιωτικότητα γίνεται αντιληπτή και
βιώνεται με διαφορετικό τρόπο από τους επισκέπτες και τους κατοίκους (Vogiatzakis κ.ά. 2008)
δίνοντας στο νησιωτικό τοπίο ποικιλία ορισμών.

2.3 Μεταβολή του τοπίου
Τα τοπία ανά την υφήλιο αλλάζουν. Καθώς οι κοινωνίες και η φύση δεν είναι στατικές, η μεταβολή
είναι εγγενές χαρακτηριστικό των τοπίων (Burgi κ.ά. 2005). Η μεταβολή στο τοπίο υπάγεται σε
διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Οι φυσικές διεργασίες μεταβολής επηρεάζουν το τοπίο
μακροπρόθεσμα αλλά η μεταβολή σε μικρή χρονική κλίμακα, όπως είναι οι δεκαετίες, προκαλείται
συνήθως από τον άνθρωπο. Τα τελευταία 50 χρόνια παρατηρείται ραγδαία μεταβολή της γεωργίας και
της κτηνοτροφίας, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οικονομικοί μετασχηματισμοί, οι κοινωνικές και
πολιτικές αλλαγές έχουν μεταμορφώσει τον αγροτικό τομέα και τις πρακτικές του. Κατά συνέπεια, τα
αγροτικά τοπία έχουν οδηγηθεί είτε σε πιο παραγωγικές είτε σε λιγότερο εντατικές εκφάνσεις, είτε
ακόμη και σε εγκατάλειψη. Εξετάζοντας διαχρονικά τα χωρικά μοτίβα αυτών των μεταμορφώσεων
φαίνεται ότι σχετίζονται με αλλαγές στις χρήσεις γης (Potter και Lobley, 1996), καθώς και στη δομή και
διάταξη του τοπίου (Detsis κ.ά. 2010, Tzanopoulos 2008).
Η μεταβολή του τοπίου έχει μελετηθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια σε μια απόπειρα να αναλυθεί και
να κατανοηθεί όχι μόνο η μεταβολή καθεαυτή, αλλά επίσης η διεργασία και οι κινητήριες δυνάμεις
που συμβάλλουν στη μεταβολή. Όσον αφορά τη μελέτη των σχέσεων ανθρώπου-περιβάλλοντος οι
Kates, Turner και Clark παρουσίασαν το 1990 ένα εννοιολογικό πρότυπο των σχέσεων μεταξύ των
κινητήριων δυνάμεων της ανθρωπογενούς αλλαγής, των διεργασιών και των δραστηριοτήτων μεταξύ
τους, και της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οργάνωσης. Έκτοτε η έννοια των κινητήριων δυνάμεων
(driving forces) έχει καταστεί θεμελιώδης στις μελέτες της μεταβολής του τοπίου, καθώς περισσότεροι
ερευνητές ενδιαφέρθηκαν να κατανοήσουν όχι μόνο το πού αλλά επίσης και το γιατί συμβαίνουν αυτές
οι μεταβολές και κυρίως ποιες είναι οι πολιτικές που τις επηρεάζουν.
«Η έννοια των κινητήριων δυνάμεων, με τις ρίζες της να ανάγονται στην περιβαλλοντική πολιτική,
χρησιμοποιείται σήμερα ως το πλαίσιο για την κατανόηση των αιτιών, των διεργασιών και των
αποτελεσμάτων της μεταβολής του τοπίου και έχει καταστεί εκ των ων ουκ άνευ για την αξιολόγηση
των παρεμβάσεων πολιτικής» (Klijn 2004, Plieninger κ.ά. 2016).
(α) Διεργασίες ή άμεσες δυνάμεις μεταβολής
Σε αυτό το πλαίσιο οι διεργασίες της μεταβολής, που αναφέρονται ως εγγύτερες δυνάμεις, σχετίζονται
με το πλαίσιο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που προκαλούν αλλαγή στο τοπίο. Καθώς οι μελέτες
της μεταβολής του τοπίου μετατοπίστηκαν από τις αλλαγές σε χωρικά μοτίβα του φυσικού
περιβάλλοντος, όπως ο κατακερματισμός των οικοτόπων, στις ανθρώπινες διεργασίες,
χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικές προσεγγίσεις ώστε να ενσωματωθούν οι διαφορετικές χρονικές
κλίμακες. Σε μια επισκόπηση της έρευνας σχετικά με τη μεταβολή του τοπίου στην Ευρώπη, οι
Plieninger κ.ά. (2016) συμπέραναν ότι οι πιο σημαντικές διεργασίες περιλάμβαναν την εγκατάλειψη /
εκτατικοποίηση της γης· την αγροτική επέκταση / εντατικοποίηση· την επέκταση / εντατικοποίηση της
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δασοκομίας· και την αστική ανάπτυξη / δημιουργία υποδομών. Η μελέτη διευκρινίζει ότι ιδιαίτερα στη
Νότια Ευρώπη οι διεργασίες εγκατάλειψης και εκτατικοποίησης της γης κυριαρχούν τόσο στην
Ανατολική όσο και στη Δυτική Μεσόγειο.
Εάν εστιάσουμε στα αγροτικά τοπία, η εντατικοποίηση της αγροτικής γης ενδεχομένως να αποδίδεται
σε διάφορες ανθρώπινες δράσεις όπως η αύξηση της χρήσης λιπασμάτων και αζώτου εν γένει (Temme
και Verburg 2010), η συνένωση αγροτεμαχίων (Bühler-Natour και Herzog 1999), η μετατροπή των
καλλιεργειών από ξηρικές σε αρδευόμενες, η μετατροπή των βοσκοτόπων σε ετήσιες καλλιέργειες, και
άλλες στρατηγικές εντατικοποίησης της παραγωγής (Shriar, 2000). Συνεπώς, η εκτατικοποίηση μπορεί
να αποτελείται, αντιστρόφως, από τη μετατροπή των καλλιεργειών από αρδευόμενες σε ξηρικές, μέσω
της μείωσης της χρήσης αζώτου και από τη μετατροπή σε καλλιέργειες λιγότερο εντατικής διαχείρισης.
Η εγκατάλειψη της αγροτικής γης από την άλλη μπορεί να οριστεί ως η παύση κάθε αγροτικής
δραστηριότητας, αλλά καθώς η αγρανάπαυση είναι πολύ κοινή στη Μεσόγειο δεν είναι εύκολο να
οριστεί με ακρίβεια το όριο μεταξύ αγρανάπαυσης και εγκατάλειψης (Estel κ.ά. 2015). Η αστική
ανάπτυξη δεν αφορά μόνο την επέκταση των αστικών περιοχών, αλλά αναφέρεται περισσότερο στην
εντατικοποίηση των αστικών χρήσεων του τοπίου (όπως οι αστικές περιοχές, η τουριστική ανάπτυξη, οι
δρόμοι και οι υποδομές, η διάθεση των απορριμμάτων) και στη χρήση πόρων για αστική ανάπτυξη
(όπως η εξόρυξη ορυκτών και η αμμοληψία).
Η μεταβολή του τοπίου δεν είναι μονοσήμαντη και οι παράλληλες διεργασίες αποτελούν κοινό
φαινόμενο καθώς το τοπίο περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες μεταβολής. Πολλές μελέτες στην
Ευρώπη έδειξαν ότι η εγκατάλειψη / εκτατικοποίηση της γης συνυπήρχαν με την αγροτική επέκταση /
εντατικοποίηση, υποδεικνύοντας ότι στην αλληλεπίδραση μεταξύ των κινητήριων δυνάμεων και των
ανθρώπινων αποφάσεων, διαμεσολαβούν άλλοι καθοριστικοί παράγοντες. Οι Benayas κ.ά. (2007)
σημειώνουν στη δική τους μετα-ανάλυση για την εγκατάλειψη της αγροτικής γης ότι η αγροτική
εντατικοποίηση όχι μόνο μπορεί να συμβεί παράλληλα με την εκτεταμένη εγκατάλειψη των χωραφιών
αλλά επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οριστεί ως η κινητήριος δύναμη αυτής της εγκατάλειψης
(Turner κ.ά. 2008. Mottet κ.ά. 2006).
(β) Κινητήριες δυνάμεις της μεταβολής
Η ανάλυση των κινητήριων δυνάμεων της μεταβολής είναι ουσιώδης προκειμένου να κατανοήσουμε
γιατί τα τοπία αλλάζουν ή παραμένουν αμετάβλητα, καθώς και για να καθοριστούν οι αιτιώδεις
μηχανισμοί των δομικών μεταβολών (Verburg κ.ά. 2015). Οι χωρο-χρονικές κλίμακες είναι σημαντικές
όταν μελετούμε τις κινητήριες δυνάμεις της μεταβολής καθώς το επίκεντρο των αλληλεπιδράσεων και
των εξαρτήσεων μεταβάλλονται ανάλογα με την κλίμακα.
Στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τις κινητήριες δυνάμεις της μεταβολής του τοπίου αναγνωρίζονται
πέντε βασικοί τύποι: οι κοινωνικο-οικονομικές, οι πολιτικές, οι τεχνολογικές, οι φυσικές, και οι
πολιτισμικές κινητήριες δυνάμεις (Brandt, Primdahl και Reenberg 1999, Plieninger κ.ά. 2016). Οι
κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες στις μέρες μας περιλαμβάνουν και ορισμένους παράγοντες
παγκοσμίου κλίμακας, όπως η οικονομία της αγοράς, η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, η
μετανάστευση και η αστικοποίηση, ενώ οι πολιτικοί παράγοντες είναι πιο περιφερειακοί, όπως οι
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετα-σοσιαλιστική μετάβαση στις Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες,
ακόμη και οι εθνικές πολιτικές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας αφορά τις βιομηχανικές επαναστάσεις, και η
άνοδος της κοινωνίας της πληροφορίας, που θεωρείται ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι
πολύ πιθανό να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη μεταβολής του τοπίου (Kienast, Bürgi και
Wildi 2004). Οι φυσικές διαταραχές και η κλιματική αλλαγή θεωρούνται οι σημαντικότερες φυσικές
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κινητήριες δυνάμεις. Ο πολιτισμός, αν και έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας που αφήνει πολύ
χαρακτηριστικό αποτύπωμα στο τοπίο, είναι συχνά δύσκολο να καθοριστεί ως κινητήρια δύναμη. Όπως
σημειώνει η Nassauer (1995) ο πολιτισμός και το τοπίο αλληλεπιδρούν σε ένα κλειστό κύκλωμα όπου ο
πολιτισμός δομεί το τοπίο και τα τοπία ενσταλάζουν πολιτισμό, με αποτέλεσμα ένα σύνθετο σύστημα
που καθιστά δύσκολο τον καθορισμό ενός τρόπου να μετρηθούν οι πολιτισμικές επιδράσεις στο τοπίο.
Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα τα αγροτικά τοπία έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τους
τεχνολογικούς μετασχηματισμούς της βιομηχανικής επανάστασης και τις ακόλουθες σημαντικές
πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές, που επέφεραν μη αναστρέψιμη ρήξη με το παρελθόν
(Antrop 2005). Οι Zomeni κ.ά. (2008) παρατηρούν ότι σε όλη την Ευρώπη, πριν και μετά από τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, «η κυρίαρχη προσέγγιση στην αγροτική πολιτική ήταν η μεγιστοποίηση της
παραγωγής τροφής και ο εκσυγχρονισμός του τομέα (Evans & Morris 1997, Hadjimichalis 2003, Walford
2003), που είχαν ως συνέπεια την ‘εποχή της παραγωγικότητας’1 η οποία χαρακτηριζόταν από εντατική
και βιομηχανοποιημένη αγροτική παραγωγή, και απομακρυνόταν από τα παραδοσιακά συστήματα
χαμηλής έντασης». Η προσέγγιση αυτή αποτυπώθηκε επίσης στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που
αποτελεί το βασικό εργαλείο πολιτικής στον αγροτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την
καθιέρωσή της το 1962. Μία από τις επιπτώσεις αυτής της προσέγγισης, όπως έχουν παρατηρήσει
ερευνητές, είναι η πόλωση ανάμεσα σε αγροτικές περιοχές εντατικοποιημένης παραγωγής και εκτατικά
διαχειριζόμενες περιοχές, περιλαμβανομένων των νησιών (Tzanopoulos και Vogiatzakis 2011, Antrop
2005, Zomeni κ.ά. 2008).
(γ) Φορείς της μεταβολής
Για την κατανόηση αυτού του συστήματος ανθρώπου-περιβάλλοντος, οι αποφάσεις και οι δράσεις των
ανθρώπων (που συχνά αποκαλούνται δρώντες ή φορείς) είναι οι ουσιαστικές δυνάμεις τις αλλαγής· οι
παράγοντες που δρουν σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη μεταβολή του τοπίου. Οι Hersperger κ.ά.
(2010) κάνουν διάκριση ανάμεσα σε δύο τύπους φορέων: εκείνους που επηρεάζουν τις κινητήριες
δυνάμεις, όπως είναι οι θεσμοί, οι πολιτικοί κ.λπ. και εκείνους που επιφέρουν απευθείας μεταβολές
στη γη, όπως οι αγρότες. Η αλληλεπίδρασή τους με τις κινητήριες δυνάμεις βρίσκεται στον πυρήνα των
μελετών της ιστορίας του τοπίου, ιδιαίτερα δε για την απεικόνιση των μεταβολών και τη διατύπωση
προτάσεων πολιτικής.

2.4 Μεταβολή του τοπίου στα νησιά
Σε ιστορικές αναλύσεις για τη μεταβολής του τοπίου στα ελληνικά νησιά η εγκατάλειψη της γης, η
εκτατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής και η ανάπτυξη του τουρισμού έχουν σημειωθεί ως οι κύριες
διεργασίες, αν και οι επιπτώσεις σε κάθε περίπτωση εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα τοπικά
χαρακτηριστικά (Detsis κ.ά. 2010, Petanidou κ.ά. 2008, Tzanopoulos και Vogiatzakis 2011). Ο Markus
Löw (2017) καταγράφει συγχρονικές διαδικασίες υπερβόσκησης (μια μορφή αγροτικής εντατικοποίησης)
και εγκατάλειψης της γεωργικής γης στη Σαμοθράκη. Η διαδικασία της εκτατικοποίησης των χρήσεων
γης με τη μετατροπή της γεωργικής γης σε βοσκοτόπια ταυτόχρονα με την εντατικοποίηση της
διαχείρισης της γης, από τη συμπληρωματική βόσκηση στην υπερβόσκηση και την υποβάθμιση του
εδάφους, φαίνεται ότι είναι σύνηθες χαρακτηριστικό σε πολλά νησιά (Giourga, 1991, Kizos 2002).
Ανάμεσα στους παράγοντες που φαίνεται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην αγροτική μεταβολή στη
Σαμοθράκη και αλλού είναι ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής δραστηριότητας (εκμηχάνιση, άρδευση,
χρήση χημικών για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και την καταπολέμηση των ζιζανίων και
1

‘Productivism era’.
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παρασίτων), που φαίνεται πως ευνοεί τις πεδινές εκτάσεις και τις παραγωγικές πεδιάδες,
περιθωριοποιώντας λιγότερο παραγωγικές περιοχές όπως τα βουνά και τα νησιά (Petanidou κ.ά. 2008).
Η ΚΑΠ επηρέασε τη δυναμική του τοπίου πολλών Μεσογειακών νησιών (Tzanopoulos κ.ά. 2007,
Vogiatzakis κ.ά. 2008), κάτι που αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή· για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα
Μειονεκτικών Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Less Favoured Areas Scheme) προσφέρει βοήθεια για
τους αγρότες σε περιθωριακές περιοχές (Kizos και Koulouri 2005). Η μετανάστευση και η εξέλιξη του
πρωτογενή τομέα στα νησιά είναι δύο έννοιες άμεσα συνδεδεμένες, αφού τα σύνθετα αγροτικά
συστήματα που χαρακτήριζαν το νησιωτικό τοπίο για αιώνες ήταν συστήματα έντασης εργασίας.
Κάποιες μελέτες παραθέτουν τη μετανάστευση ως κινητήρια δύναμη (Petanidou κ.ά. 2008, Fetzel κ.ά.
2018) αν και ενίοτε θεωρείται αποτέλεσμα των μεταβολών του αγροτικού τομέα τουλάχιστον σε
ευρύτερη χωρική κλίμακα.

2.5 Βασικοί ορισμοί σχετικά με την αγροτική γη και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Για τον προσδιορισμό των βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση λαμβάνονται
υπόψη οι σχετικοί ορισμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Καλλιεργούμενη Έκταση νοείται το μέρος εκείνο του εδάφους που κατά την τελευταία πενταετία
καλλιεργήθηκε για παραγωγή γεωργικών προϊόντων πλέον της έκτασης εκείνης που χρησιμοποιήθηκε
για παραγωγή θεριστού χόρτου (κοφτολίβαδα). Η καλλιεργούμενη γη διακρίνεται:
α) με βάση την άρδευση σε αρδευόμενες και ξηρικές καλλιέργειες,
β) με βάση τη χρήση σε ετήσιες (αροτραίες, κηπευτική γη και αγραναπαύσεις) και πολυετείς
(δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια) καλλιέργειες.
Μόνιμα Αρδευόμενη Γη θεωρούνται οι καλλιέργειες που ποτίζονται μόνιμα και περιοδικά,
χρησιμοποιώντας μόνιμη υποδομή (κανάλια άρδευσης, δίκτυο αποξηράνσεων). Οι περισσότερες από
αυτές τις καλλιέργειες δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν χωρίς τεχνητή παροχή νερού. Δεν
περιλαμβάνονται τα σποραδικά αρδευόμενα εδάφη.
Ξηρικές θεωρούνται οι καλλιέργειες που εξαρτώνται για την ανάπτυξή τους από το νερό της βροχής, το
οποίο αποθηκεύεται στο έδαφος.
Αροτραίες καλλιέργειες περιλαμβάνουν εκτάσεις που καλύπτονται από καλλιέργειες που υπόκεινται
στο σύστημα της εναλλαγής των καλλιεργειών (αμειψισπορά). Επίσης, περιλαμβάνονται και πολυετείς
καλλιέργειες που αντιμετωπίζονται ως κηπευτικά ή καλλωπιστικά φυτά (σπαράγγια, φράουλες,
τριαντάφυλλα, διακοσμητικοί θάμνοι που καλλιεργούνται για λουλούδια ή τα φύλλα τους κλπ.).
Πολυετείς (μόνιμες) καλλιέργειες (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια) είναι εκτάσεις µε
καλλιέργειες, που δεν ανήκουν στον κύκλο της αμειψισποράς, καταλαμβάνουν το έδαφος για μεγάλη
χρονική περίοδο και παράγουν προϊόντα για πολλά έτη, δηλαδή, εκτάσεις που καταλαμβάνουν, κατά
ομάδες, τα διάφορα είδη συγγενών δένδρων, τα οποία βρίσκονται φυτεμένα σε κανονικούς δενδρώνες
ή διάσπαρτα.
Βοσκότοποι (ιδιωτικοί και κοινόχρηστοι) ορίζονται οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για βόσκηση από
τα εκτρεφόμενα ζώα (μηρυκαστικά, πτηνά, χοίροι).
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Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ) νοείται το σύνολο της αγροτικής γης δηλαδή της έκτασης των
αροτραίων καλλιεργειών, των μόνιμων καλλιεργειών, των μόνιμων λιβαδιών και βοσκότοπων,
περιλαμβανομένων των άγονων βοσκότοπων, των αγραναπαύσεων μέχρι 5 ετών και των οικογενειακών
λαχανόκηπων.
Γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται η εκμετάλλευση, που έχει μόνο χρησιμοποιούμενη γεωργική
έκταση, χωρίς να εκτρέφει ζώα ή τα ζώα που εκτρέφει, δεν πληρούν καμία από τις προϋποθέσεις της
αμιγούς κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και η έκτασή της αυτή είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα ή, αν
πρόκειται για θερμοκήπια, η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι τουλάχιστον μισό (1/2)
στρέμμα.
Αμιγής κτηνοτροφική εκμετάλλευση θεωρείται η εκμετάλλευση, η οποία εκμεταλλεύεται ζώα χωρίς να
καλλιεργεί γεωργική γη ή, αν καλλιεργεί, η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι μικρότερη του
ενός (1) στρέμματος ή, αν πρόκειται για θερμοκήπια, η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι
μικρότερη του μισού (0,5) στρέμματος. Ο αριθμός των ζώων πρέπει να πληροί μία τουλάχιστον από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Αγελάδες

>1

Άλλα «μεγάλα ζώα»
(βόδια,
βουβάλια,
ηµίονοι)
>2

«Μικρά ζώα»
όνοι, (πρόβατα,
χοίροι)
>5

Πουλερικά Κυψέλες
κατσίκες,
>50

>20

Μικτή εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται αυτή που ανταποκρίνεται σε µία, τουλάχιστον, από τις
προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και των δύο ανωτέρω κατηγοριών.
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3. Μεθοδολογία - Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων
3.1 Η περιοχή μελέτης
Λήμνος
Η Λήμνος είναι το όγδοο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με εμβαδό 477χλμ2 και 260χλμ ακτογραμμή.
Βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος και είναι αρκετά απομονωμένη γεωγραφικά, τόσο από την
ηπειρωτική Ελλάδα όσο και από τα άλλα νησιά του Αιγαίου και τις Τουρκικές ακτές.
Τα ηφαιστειογενή εδάφη, η εναλλαγή του αναγλύφου μεταξύ πεδινών περιοχών και ημιορεινών
τμημάτων, η παρουσία παράκτιων και εσωτερικών αμμολόφων, οι σπάνιοι γεωλογικοί σχηματισμοί, οι
εκτεταμένοι παράκτιοι υγρότοποι και η γεωργοκτηνοτροφική γη συμβάλλουν στην ποικιλομορφία του
τοπίου της Λήμνου. Στο δυτικό τμήμα του νησιού, με το έντονο ανάγλυφο και τη χαμηλή αειθαλή
βλάστηση, κυριαρχεί η κτηνοτροφία, που συμπληρώνεται από αροτραίες καλλιέργειες, κυρίως για την
παραγωγή ζωοτροφής. Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα, με το επίπεδο ανάγλυφο και τα γόνιμα
εδάφη, κυριαρχεί ένα μωσαϊκό καλλιεργούμενων εκτάσεων, με την κτηνοτροφία να περιορίζεται σε
ορισμένες περιοχές γύρω από μικρά υψώματα. Οι καλλιέργειες αυτές χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή ζωοτροφών για τις τοπικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (δηλ. κριθάρι και βρώμη), καθώς
και για άλλες, κυρίως ξηρικές, εμπορικές καλλιέργειες, όπως σιτάρι, όσπρια, αμπέλια, σουσάμι κ.λπ.
Είναι γεγονός ότι το ποσοστό των ξηρικών αροτραίων καλλιεργειών στη Λήμνο είναι υψηλότερο από
ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο νησί του Αιγαίου.

Χάρτης 3.1: Θέση της περιοχής μελέτης
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Ανεξάρτητα από αυτές τις τοπογραφικές διακυμάνσεις και τα γενικά πρότυπα χρήσης γης, πρέπει να
σημειωθεί ότι ο διοικητικός διαχωρισμός του νησιού τον 19ο αιώνα –εν μέρει σε ισχύ και σήμερα–
προσπάθησε να διασφαλίσει ότι όλα τα χωριά, με τις αντίστοιχες εδαφικές τους περιφέρειες, έχουν
επαρκείς εκτάσεις βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων γαιών προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν
την αγροτική τους παραγωγή (Bakalis, 2007).
Η προσαρμοστικότητα των Λημνιών αγροτών στις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-πολιτισμικές
συνθήκες του νησιού έχει οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερο σύστημα χρήσεων γης, διαμορφώνοντας το τοπίο
και χαρακτηρίζοντας την ταυτότητα, την οικονομία και τον χαρακτήρα του νησιού.
Αγροτική ιστορία της Λήμνου
Από την αρχαιότητα η Λήμνος αποτελούσε σημαντικό αγροτικό κέντρο, αφού ήταν ο σιτοβολώνας της
Αθήνας κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια του «Χρυσού Αιώνα» (περίπου από το 500 ως το 300 π.Χ.)
διατηρώντας αυτό τον χαρακτήρα έως τη Βυζαντινή και την Οθωμανική εποχή. Η τοπική οικονομία
εξακολουθεί να βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, αν και ο τουρισμός εξελίσσεται σε ολοένα και πιο
σημαντική δραστηριότητα. Η Λήμνος αντιμετώπισε σημαντική μείωση του πληθυσμού της κατά τη
μεταπολεμική περίοδο, όταν πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο
εξωτερικό – την Αυστραλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Χάρτης 3.2: Κάλυψη γης, Corine 2012, Πηγή: Copernicus
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Εξετάζοντας την εξέλιξη της αγροτικής γης μεταξύ του 1961 (302.068 στρέμματα) και του 2001, η
διαφορά είναι μόλις 3.315 στρ., κάτι που σημαίνει ότι η Λήμνος διατήρησε την αγροτική της γη, σε
αντίθεση με τη γενική τάση της αγροτικής εγκατάλειψης που κυριαρχεί στα περισσότερα ελληνικά
νησιά (στα οποία καταγράφεται μέση απώλεια της τάξης του 22%). Σύμφωνα με την Απογραφή
Γεωργίας του 2000, η πλειονότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο (61%) είναι μεικτές
(συνδυάζουν δηλαδή τη γεωργία με την κτηνοτροφία). Μόλις το 38,6% των εκμεταλλεύσεων
προσανατολίζονται αποκλειστικά προς τη γεωργία, γεγονός σχετικά ασυνήθιστο για ένα νησί τέτοιου
μεγέθους, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχα, το ποσοστό
της έκτασης που καλύπτουν οι μεικτές εκμεταλλεύσεις στη Λήμνο ανέρχεται σε 90,5% επί του συνόλου
της αγροτικής γης, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται στο σύνολο των
ελληνικών νησιών (64,9%) ή του Βορείου Αιγαίου (61,4%). Αντίστροφα, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στη Λήμνο καλύπτουν μόλις το 9,3% της συνολικής αγροτικής γης, ποσοστό πολύ χαμηλότερο του
μέσου όρου των νησιών (32,2%) ή του συνόλου της χώρας (56%).
Περιοχή μελέτης: Φακός
Η περιοχή μελέτης του Φακού, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λήμνου, καλύπτει 54,5 χλμ2 και
περιλαμβάνει τις κοινότητες Κοντιά, Τσιμανδρίων και Πορτιανού. Παρουσιάζει ένα μεικτό τοπίο καθώς
τις λοφώδεις εκτάσεις του δυτικού τμήματος διαδέχεται η εύφορη αρδευόμενη πεδιάδα του Κοντιά,
ενώ η μη κατοικημένη χερσόνησος του Φακού στο νότο χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν για βόσκηση.
Αυτός ο χαρακτήρας του τοπίου έχει οδηγήσει σε ένα μεικτό σύστημα αροτραίων καλλιεργειών και
κτηνοτροφικής δραστηριότητας που διατηρείται και σήμερα. Το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης το 2000
ήταν 245 στρ. και το μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου ήταν 23 στρ., ήτοι 10 αγροτεμάχια ανά
εκμετάλλευση. Η κοινότητα Πορτιανού έχει μικρότερα μέγεθη αγροτεμαχίων, της τάξης των 10 στρ.·
αυτό είναι ενδεικτικό ενός περισσότερο γεωργικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί επίσης να αποδοθεί στο
γεγονός ότι το Πορτιανού δεν έχει γη στη χερσόνησο του Φακού, το έδαφος του οποίου μοιράζεται
εξίσου μεταξύ των κοινοτήτων Κοντιά και Τσιμανδρίων. Ο χαρακτήρας κάθε κοινότητας μπορεί να
διαφέρει, αλλά η περιοχή μελέτης συνολικά χαρακτηρίζεται από την παρουσία τόσο βοσκοτόπων (65%)
όσο και αροτραίων καλλιεργειών (34%), ενώ 16% της αγροτικής γης αρδεύεται, τροφοδοτούμενο με
νερό από το φράγμα στα βόρεια του Κοντιά. Η ποικιλία αυτή προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών για
τους αγρότες. Η ζήτηση της γης φαίνεται από το υψηλό ποσοστό μισθωμένων γαιών, που αντιστοιχεί
στο 80% της συνολικής αγροτικής γης (ΧΓΓ) στις κοινότητες Κοντιά και Τσιμανδρίων.
Κοντιάς
Αριθμός
Εκμεταλλεύσεων
Χρησιμοποιούμενη
Γεωργική Γη (στρ.)
Αρόσιμη γη (στρ.)
Βοσκότοποι (στρ.)
Βοσκοτόποι / Αρόσιμη γη
Αρδευόμενη γη (στρ.)
Αγροτεμάχια
Μέγεθος αγροτεμαχίων
Αριθμός προβάτων
Πρόβατα / Εκμετάλλευση

Τσιμάνδρια

Πορτιανού

1960

2000

Μεταβολή

1960

2000

Μεταβολή

1960

2000

Μεταβολή

290

76

-73,79%

160

42

-73,75%

128

61

-52,34%

24.208

20.939

-13,51%

11.929

16.563

38,85%

5.486

6.385

16,40%

7.356
16.351
2,22
729
1.780
1,36
4.504
35,74

5.111
15.769
3,09
870
626
3,34
6.578
111,49

-30,51%
-3,56%
38,80%
19,34%
-64,83%
145,59%
46,05%
211,90%

6.160
5.322
0,86
649
1.520
0,78
3.620
30,94

5.928
10.547
1,78
244
626
2,64
4.994
131,42

-3,76%
98,18%
105,93%
-62,40%
-58,82%
238,46%
37,96%
324,76%

2.736
2.419
0,88
309
848
0,64
1.112
17,10

3.747
2.464
0,66
144
633
1
2.080
59,42

36,97%
1,86%
-25,62%
-53,40%
-25,35%
56,25%
87,05%
247,38%

Πίνακας 3.1: Αγροτικά στατιστικά στοιχεία για τις τρεις κοινότητες.
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Η ΧΓΓ αυξήθηκε κατά 5,4% μεταξύ του 1961 και του 2000, αν και ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων
μειώθηκε κατά 69%. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στην αύξηση των βοσκοτόπων (19%),
καθώς η καλλιεργήσιμη γη μειώθηκε κατά 13%. Ο αριθμός των αγροτεμαχίων μειώθηκε κατά 55% και
το μέσο μέγεθός τους αυξήθηκε από 10 στρ. σε 23 στρ., κάτι που είναι ενδεικτικό της συγκέντρωσης της
γης σε λιγότερες και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, που είναι περισσότερο βιώσιμες από οικονομική
σκοπιά. Η τάση αυτή είναι εμφανής στην κτηνοτροφία, καθώς ενώ ο αριθμός των προβατοτροφικών
εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 57% μεταξύ του 1961 και του 2000, ο συνολικός αριθμός προβάτων
αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά 48%, δείχνοντας την εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, από τα 30 στα 100
πρόβατα ανά εκμετάλλευση. Σήμερα, η περιοχή μελέτης του Φακού περιέχει πάνω από το 25% του
συνόλου του ζωικού κεφαλαίου και 26% των προβάτων της Λήμνου σε περισσότερες από 90
εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το Μητρώο Κτηνοτροφίας του 2017.
Σύμφωνα με στοιχεία από το ΟΣΔΕ2, το 59% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής μελέτης (32,2 χλμ2
από τα συνολικά 54,5 χλμ2) έχει δηλωθεί για επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των βοσκοτόπων.
Τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για τις χρήσεις της αγροτικής γης των τριών επιλεγμένων κοινοτήτων Κοντιά,
Τσιμανδρίων και Πορτιανού, αντικατοπτρίζουν ένα μεικτό προφίλ· οι βοσκότοποι είναι η κύρια χρήση
γης, καλύπτοντας το 60% της συνολικής αγροτικής γης (ΧΓΓ), τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές και
τα λοιπά σιτηρά αντιστοιχούν στο 34% της ΧΓΓ, ενώ το 4,4% δηλώνεται ως περιοχή σε αγρανάπαυση.
Όλες οι υπόλοιπες δηλωμένες καλλιέργειες αντιστοιχούν συνολικά σε λιγότερο από 2%.
Αγροτικές χρήσεις γης
Βοσκότοποι
Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές
Σκληρό σιτάρι
Λοιπά σιτηρά
Αγρανάπαυση
Κηπευτικά
Βρώσιμα όσπρια
Αμπέλια
Γεώμηλα
Ελαιούχοι σπόροι
Ελαιώνες
Αμυγδαλιές
Μηλοειδή
Πυρηνόκαρπα
Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
Ακαλλιέργητες εκτάσεις
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
19.164,9
2.052,8
154,7
8.902,6
1.408,1
52,3
95,8
189,8
17,2
4,0
143,2
11,4
4,5
12,9
1,8
9,7
32.225,7

Ποσοστό %
59,47%
6,37%
0,48%
27,63%
4,37%
0,16%
0,30%
0,59%
0,05%
0,01%
0,44%
0,04%
0,01%
0,04%
0,01%
0,03%
100,00%

Πίνακας 3.2: Η περιοχή μελέτης του Φακού: Αγροτικές χρήσεις γης όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ, 2017.

2

Το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) αναπτύχθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) για τη διαχείριση των
επιδοτήσεων της ΚAΠ.
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Εικόνα 3.1: Χωρική κατανομή των βοσκοτόπων όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ, 2017.
Ο πληθυσμός στις τρεις κοινότητες ακολούθησε τη γενική τάση της Λήμνου και άλλων νησιών του
Αιγαίου: μείωση τις δεκαετίες του 1960 και 1970, σταθερότητα κατά τη διάρκεια του 1980-1990 και
μερική αύξηση κατά την επόμενη δεκαετία (Spilanis. and Kizos 2015, Bakalis 2007). Η μετανάστευση
στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως στην Αυστραλία, κατά τη δεκαετία του 1960-1970
έπαιξε μείζονα ρόλο στη μείωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.
Κοντιάς
Έτος

Τσιμάνδρια

Πορτιάνου

Πληθυσμός

Μεταβολή
(%)

Πληθυσμός

Μεταβολή
(%)

Πληθυσμός

Μεταβολή
(%)

1961

1127

-

593

-

468

-

1971

755

-33,01%

379

-36,09%

297

-36,54%

1981

549

-27,28%

308

-18,73%

244

-17,85%

1991

551

0,36%

292

-5,19%

251

2,87%

2001

628

13,97%

314

7,53%

306

21,91%

Συνολική
μεταβολή

-499

-44,28%

-279

-47,05%

-162

-34,62%

Πίνακας 3.3: Περιοχή μελέτης, Φακός: Μεταβολή του πληθυσμού, 1961-2001.

12

Χαρτογράφηση των μεταβολών του Αγροτικού Τοπίου στη Λήμνο

Οκτώβριος 2019

3.2 Θεωρητική προσέγγιση
Όσον αφορά τον ερευνητικό στόχο της παρούσας μελέτης επιχειρείται να απαντηθούν τα ακόλουθα
ερωτήματα:
α) Πώς μεταβλήθηκαν τα τοπία;
β) Ποιες είναι οι υποκείμενες διεργασίες και οι τάσεις σε βάθος χρόνου;
γ) Ποιες κινητήριες δυνάμεις ευθύνονται για τις μεταβολές και τις διεργασίες που παρατηρήθηκαν;
Η κύρια πρόκληση που προκύπτει είναι πώς θα μελετηθεί ένα τόσο σύνθετο σύστημα σχέσεων
ανθρώπου-περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψιν εξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες
ανάδρασης, σε διαφορετικά χωρο-χρονικά επίπεδα. Ακολουθώντας την προσέγγιση των Burgi κ.ά.
(2017), επιλέχθηκε ένα μεικτό μοντέλο Κινητήριων Δυνάμεων - Μεταβολής (DF-C) και Κινητήριων
Δυνάμεων - Δρώντων - Μεταβολής (DF-A-C) για να υπάρξει ένα πιο συνεκτικό αποτέλεσμα, καθώς τα
ευρήματα από το πρώτο μοντέλο επικυρώθηκαν μέσω του δεύτερου.

Εικόνα 3.2: Θεωρητικό μοντέλο σχέσεων ανθρώπου-περιβάλλοντος.
Το πρώτο μοντέλο αναφέρεται στα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα, με την υπόθεση ότι οι κινητήριες
δυνάμεις είναι σταθερές. Η ακόλουθη κατανόηση της διαδικασίας της μεταβολής λαμβάνεται υπόψη
για να κατασκευαστεί το μοντέλο DF-C. Η μεταβολή στους μακρο-παράγοντες τα τελευταία 60 χρόνια
επηρέασε τα συστήματα διαχείρισης και τις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές. Ο βαθμός και ο τρόπος
διαχείρισης αυτής της μεταβολής εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και από
τοπικούς ενδογενείς παράγοντες. Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν το αγροτικό τοπίο και αφήνουν το
αποτύπωμά τους σε αυτό. Στην περίπτωση της Λήμνου, οι ακόλουθοι μακρο-παράγοντες λήφθηκαν
υπόψη έπειτα από επισκόπηση της βιβλιογραφίας και διαβούλευση με ντόπιους ειδικούς:
Τεχνολογικοί
Οικονομικοί
Πολιτικοί και
Θεσμικοί
Κοινωνικοί

Εκμηχανισμός της γεωργίας
Ανάπτυξη υποδομών
Ανάπτυξη Τριτογενούς Τομέα
Τιμές αγροτικών προϊόντων
Ανάπτυξη της Αγοράς
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Δημοσιονομική Πολιτική
Μετανάστευση

Πίνακας 3.4: Παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή του τοπίου στη Λήμνο

13

Χαρτογράφηση των μεταβολών του Αγροτικού Τοπίου στη Λήμνο

Οκτώβριος 2019

Αντίστοιχα, οι καθοριστικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη ήταν η μορφολογία και
τα χαρακτηριστικά του εδάφους, αφού το κλίμα δεν αλλάζει σημαντικά σε μια τόσο μικρή περιοχή.
Το δεύτερο μοντέλο διερευνά κυρίως τις μεταβολές στο τοπίο όπως γίνονται αντιληπτές από τους
ανθρώπους και τις σχετικές κινητήριες δυνάμεις. Σε αυτό το μοντέλο οι αγρότες κατατάσσονται ως
δρώντες τις αλλαγής, αφού θεωρείται ότι οι μεταβολές στο αγροτικό τοπίο εξαρτώνται από τις
αποφάσεις που έλαβαν οι ίδιοι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο οι αλλαγές αυτές γίνονται
αντιληπτές από τους ίδιους τους αγρότες αποκαλύπτει τη σύνδεση μεταξύ κινητήριων δυνάμεων της
μεταβολής και των αποφάσεων των δρώντων.

3.3 Υλικό και μέθοδοι
Σύμφωνα με τους Burgi κ.ά. (2017) επιλέχθηκε μια μεικτή προσέγγιση συνδυάζοντας ποσοτικές και
ποιοτικές μεθόδους ώστε αφενός να καταγραφούν και να ανιχνευθούν οι μεταβολές στην κάλυψη της
γης και αφετέρου να διερευνηθεί η δυναμική του συστήματος ανθρωπου-περιβάλλοντος.
Η μεθοδολογία χωρίζεται σε 3 διακριτά στάδια:
Πρώτον, η συνέντευξη με σημαντικούς πληροφορητές (key informants) προσέφερε πληροφορίες για την
αγροτική ιστορία της Λήμνου και ένα βασικό χρονολόγιο των ιστορικών μεταβολών ώστε να
αποφασιστεί πού θα εστιάσει η περαιτέρω ανάλυση. Η συνέντευξη έγινε με 2 μέλη του τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας στη Λήμνο, μέσω ενός ανοικτής δομής ερωτηματολογίου, με
στόχο την συλλογή περισσότερων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αυτή στηρίχθηκε από βιβλιογραφική
επισκόπηση και στατιστικές πληροφορίες ώστε να κατασκευαστεί μια αφήγηση των γεγονότων και των
παραγόντων που μπορεί να επηρέασαν το τοπίο. Με οδηγό αυτές τις πληροφορίες, έγινε αξιολόγηση
των κατηγοριών κάλυψης γης, των διαδικασιών και των κινητήριων δυνάμεων της μεταβολής που
αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ώστε να προσδιοριστεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη διεξαγωγή της
έρευνας. Αυτή η διαδικασία οδήγησε στην επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών κάλυψης γης και
αποκάλυψε ορισμένες μεταβολές, η αξιολόγηση των οποίων δεν μπορεί να γίνει μέσω της ανάλυσης
των μεταβολών κάλυψης γης και πρέπει να γίνει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες καταγραφής της
προφορικής ιστορίας (συμμετοχικό εργαστήριο - ομάδα εστίασης). Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν δύο
χρονικές περίοδοι αξιολόγησης των μεταβολών: από το 1960 έως το 1980 και από το 1980 έως το 2002.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση τη διαθεσιμότητα δεδομένων τηλεπισκόπησης και στατιστικών
δεδομένων ώστε να διατηρηθεί ένα ενιαίο χρονικό πλαίσιο για την έρευνα.
Το δεύτερο βήμα ήταν η ανάλυση των μεταβολών στην κάλυψη γης για να εντοπιστούν αλλαγές στο
αγροτικό τοπίο της Λήμνου κατά τα τελευταία 60 έτη. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές τηλεπισκόπησης για
να συλλεχθούν πληροφορίες για την κάλυψη γης από αεροφωτογραφίες σε επιλεγμένες ημερομηνίες.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων σχετικά με την κάλυψη γης προσδιόρισε τις μεταβολές που συνέβησαν
μεταξύ των περιόδων αυτών, ενώ μέσω διασταύρωσης πινάκων προσδιορίστηκαν οι μετατροπές από
τη μια κατηγορία κάλυψης της γης σε μια άλλη. Οι μετατροπές αυτές συνετέθησαν σε κάποιες κύριες
διεργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία όπως περιγράφεται παρακάτω. Αναλύθηκε
επίσης η κάλυψης γης που διατηρήθηκε αμετάβλητη για να κατανοηθεί η δυναμική και ανθεκτικότητα
του τοπίου. Οι σχέσεις μεταξύ των ευρημάτων και των περιβαλλοντικών στοιχείων της
γεωμορφολογίας (κλίση του εδάφους, υψόμετρο) μελετήθηκαν και αυτές ώστε να γίνουν κατανοητά τα
μοτίβα των μεταβολών της κάλυψης γης (Detsis κ.ά. 2010).
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Εικόνα 3.3: Μεθοδολογική προσέγγιση της μελέτης: σχηματική απεικόνιση
Το τρίτο βήμα ήταν η οργάνωση ενός εργαστηρίου με ντόπιους αγρότες (ομάδα εστίασης) προκειμένου
να αξιολογηθούν οι μεταβολές στο τοπίο που καταγράφηκαν μέσα από την τηλεπισκόπηση, να
αποκτηθεί ποιοτική πληροφορία για τις αλλαγές στο τοπίο όπως τις αντιλαμβάνονται οι δρώντες και να
εντοπιστούν οι κινητήριες δυνάμεις αυτών των μεταβολών. Οι αγρότες μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των
50) έχουν μνήμες της ιστορίας του τοπίου και των πρακτικών του παρελθόντος και για αυτό το λόγο
επιλέχθηκε να προσεγγιστούν. Το εργαστήριο έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου του 2019 στο χωριό
Πορτιανού, διήρκησε 2 ώρες με 9 συμμετέχοντας από την περιοχή. Οι συμμετέχοντες ήταν οι
περισσότεροι άνω των 60, από 2 κοινότητες (Κοντιά και Πορτιανού), και οι περισσότεροι ήταν ενεργοί
αγρότες με διαφόρων μεγεθών εκμεταλλεύσεις.
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου παρουσιάζονται στη συνέχεια με στόχο να αποκτηθεί μια όσο το
δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των μετασχηματισμών που έχουν συμβεί στις εξεταζόμενες χρονικές
περιόδους στην περιοχή μελέτης.
Ταξινόμηση καλύψεων γης
Η επιλογή της ταξινόμησης των καλύψεων γης βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω
επιτόπιας έρευνας που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia το 20183, καθώς και από
δεδομένα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 4 , οδηγώντας στην επιλογή επτά
κατηγοριών. Στη συνέχεια, έγινε επανεκτίμηση των κατηγοριών έπειτα από τις συνεντεύξεις με τους
βασικούς πληροφορητές, ώστε να περιληφθούν και άλλες σχετικές πληροφορίες. Μια βασική διάκριση
ήταν μεταξύ καλλιεργειών και βοσκοτόπων. Αν και τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις οι αγρότες σπέρνουν χωράφια στα οποία δεν γίνεται συγκομιδή αλλά μόνο

3

Dimopoulos κ.ά. 2018.
Βλ. Kontos, Th. (2007) για δεδομένα από χάρτες από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
το 1996.
4

15

Χαρτογράφηση των μεταβολών του Αγροτικού Τοπίου στη Λήμνο

Οκτώβριος 2019

απευθείας βόσκηση5, αυτό συμβαίνει σε περιορισμένη έκταση. Οι καλλιέργειες περιλαμβάνουν σιτηρά,
βαμβάκι, όσπρια, άλλες καλλιέργειες για ζωοτροφή και κηπευτικά. Οι βοσκότοποι περιλαμβάνουν δύο
βασικούς τύπους βλάστησης: ποώδης βλάστηση και φρύγανα (κυρίως Sarcopoterium spinosum).
Οι υπόλοιπες πέντε κατηγορίες καλύψεων αφορούν τις αστικές εκτάσεις, τις θαμνώδεις/δενδρώδεις
εκτάσεις, τα χερσαία ύδατα, τις χέρσες εκτάσεις και τους υγροτόπους. Η κατηγορία των
θαμνωδών/δενδρωδών εκτάσεων περιλαμβάνει δέντρα και μακία βλάστηση που απαντάται στις
πεδιάδες του Κοντιά, των Τσιμανδρίων και του Πορτιανού, σε φυτοφράχτες, δενδροφυτεύσεις σε
δρόμους και κοντά σε οικισμούς, καθώς και μακία βλάστηση και λοιπή βλάστηση σε ρεματιές. Οι
χέρσες εκτάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών στοιχείων, από βράχια και δρόμους έως
ανοιχτές εκτάσεις χωρίς βλάστηση, επομένως σε ορισμένες περιοχές ενδεχομένως να υπάρχουν
παρερμηνείες. Σημειώνεται ότι οι ρεματιές παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση (η οποία
βασίζεται σε ερμηνεία ασπρόμαυρων φωτογραφιών) καθώς δεν είναι σαφές εάν η κάλυψη γης είναι
χέρσα έκταση, θαμνότοπος ή βοσκότοπος 6. Εν γένει οι ρεματιές καταχωρήθηκαν ως θαμνότοποι.
Διεργασίες – Εξέλιξη των χρήσεων γης:
Σύμφωνα με την προσέγγιση των Burgi κ.ά. (2017), για τους στόχους της παρούσας μελέτης γίνεται
διάκριση μεταξύ μεταβολών (σε αναλογία), μετατροπών (μεταξύ τάξεων κάλυψης), κύριων διεργασιών
και κινητήριων δυνάμεων. Μέσω της ερμηνείας και σύνθεσης των μετατροπών της κάλυψης γης που
βασίστηκε στη βιβλιογραφία, επιλέχθηκαν οι κύριες τάσεις για να αναδείξουν τις διεργασίες που
επηρεάζουν το αγροτικό τοπίο (Burgi κ.ά. 2017).
Η εξέλιξη των μεταβολών στην κάλυψη γης που αναπαριστούν μεταβολές στη χρήση της γης στις
αγροτικές περιοχές κατηγοριοποιήθηκαν στους εξής τύπους μεταβολής: εντατικοποίηση της αγροτικής
γης, εκτατικοποίηση της αγροτικής γης, αστικοποίηση, εγκατάλειψη της αγροτικής γης. Άλλοι τύποι
μεταβολής στη χρήση γης περιλαμβάνουν την κατασκευή του φράγματος στον Κοντιά και το
πλημμύρισμα εκτάσεων.
Η μεταβολή της γης από θαμνώδη/δενδρώδη, καθώς και από χέρσα, έκταση σε βοσκότοπο, η οποία θα
μπορούσε να οριστεί ως εντατικοποίηση, καταχωρήθηκε τελικά στους λοιπούς μετασχηματισμούς,
καθώς η πλειονότητα αυτών των μεταβολών εμφανίζεται σε ρεματιές όπου υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα λανθασμένης ταξινόμησης. Άλλες μεταβολές και διεργασίες που εμφανίζονται στο τοπίο
που δεν μπορούν να αξιολογηθούν μέσω αυτής της διαδικασίας ταξινόμησης, αξιολογήθηκαν με
ποιοτικές μεθόδους.

5

Αυτό διασταυρώθηκε με τις πληροφορίες από τη συνέντευξη με τους βασικούς πληροφορητές.
Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της σκίασης λόγω της απότομης γεωμορφολογίας που κάνει τις εκτάσεις αυτές
πιο σκούρες και άρα πιο κοντά στη φασματική υπογραφή της θαμνώδους βλάστησης.
6
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Πίνακας 3.5: Μετατροπή καλύψεων γης και διεργασίες που αναγνωρίστηκαν
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4. Αποτελέσματα
4.1. Αγροτική ιστορία της Λήμνου
Τα κύρια γεγονότα που επηρέασαν την εξέλιξη του αγροτικού τομέα στην περίοδο μετά τον B΄
Παγκόσμιο Πόλεμο στη Λήμνο παρουσιάζονται παρακάτω. Η αφήγηση αυτή, που διακρίνει τρεις
περιόδους παρεμβάσεων οι οποίες οδήγησαν στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας-κτηνοτροφίας του
νησιού, προκύπτει συνδυαστικά από τη βιβλιογραφική επισκόπηση -βλ. κυρίως Bakalis (2007) και
Georgakopoulou (1996)- και από πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της συνέντευξης με βασικούς
πληροφορητές από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λήμνου.
•
•
•

Αρχικό στάδιο εκσυγχρονισμού και πρώτη ‘εποχή της παραγωγικότητας’ από το 1950 έως το 1960,
όταν κορυφώθηκε η παραγωγή του βαμβακιού και εισάχθηκαν τα πρώτα μηχανήματα για
αρδευτικούς σκοπούς.
Δεύτερο στάδιο εκσυγχρονισμού τη δεκαετία του 1970, με την κατασκευή του φράγματος και του
αρδευτικού δικτύου σε συνδυασμό με τον αναδασμό των χωραφιών.
Τρίτο στάδιο εκσυγχρονισμού τις δεκαετίες 1980 και 1990 όταν κορυφώθηκε η παραγωγή σιτηρών,
εισάχθηκαν μηχανήματα για το όργωμα και τη συγκομιδή και ξεκίνησε η εκτεταμένη χρήση
χημικών λιπασμάτων.

Αγροτική πολιτική:
• Τη δεκαετία του 1950 η κρατική πολιτική γινόταν κυρίως με τη μορφή ‘ήπιων’ παρεμβάσεων
(δανεισμός, συμβουλευτική, αρωγή στα αρδευτικά έργα).
• Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίστηκε από παρεμβατικές πολιτικές, με την αναδιαρθρώση της
γης και την κατασκευή του φράγματος, αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων.
• Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 η εφαρμογή της ΚΑΠ και οι επιχορηγήσεις για προϊόντα
όπως το σιτάρι, οδήγησαν σε κορύφωση της παραγωγής σιτηρών και απώλεια παραδοσιακών
σπόρων (που δεν ήταν ήταν πιστοποιημένοι και άρα δεν ήταν επιλέξιμοι για επιδότηση).

4.2 Τηλεπισκόπηση
4.2.1 Κάλυψη γης
Τα αποτελέσματα από την ταξινόμηση της κάλυψης γης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 Οι
βοσκότοποι αποτελούν την κυρίαρχη κάλυψη γης καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών που εξετάζονται,
ενώ ακολουθούν οι καλλιέργειες, ενώ και τα δυο αποτελούν συγκεντρωτικά περισσότερο από το 90%
της κάλυψης γης. Το 1960 οι βοσκότοποι αντιστοιχούσαν στο 50% και οι καλλιέργειες στο 40%, ενώ το
1980 οι βοσκότοποι αυξήθηκαν στο 60% και οι καλλιέργειες μειώθηκαν στο 32% της συνολικής
επιφάνειας. Το 2002 οι βοσκότοποι μειώθηκαν στο 55% και οι καλλιέργειες ανέκτησαν έδαφος
φτάνοντας στο 37%. Η κάλυψη για τις υπόλοιπες κατηγορίες κάλυψης γης είναι οριακή καθώς μόνο οι
(γυμνές) χέρσες εκτάσεις φτάνουν κοντά στο 4% και όλες οι άλλες αντιστοιχούν σε λιγότερο από 2%.
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Εικόνα 4.1: Κάλυψη γης της υπό μελέτη περιοχής στην πορεία των χρόνων

Ταξινόμηση του 1960
Ενδοχώρα: στα πεδινά, οι καλλιέργειες εκτείνονται ενιαία στις πεδιάδες με μικρά λοφώδη τμήματα
βοσκοτόπων και παρόχθιας βλάστησης κατά μήκος των ρεματιών να συμπληρώνουν το τοπίο. Στους
πρόποδες των λόφων βρίσκονται οι οικισμοί Κοντιάς και Τσιμάνδρια, ενώ το Πορτιάνου βρίσκεται
ανάμεσα σε καλλιέργειες. Μια πεδινή έκταση που ξεκινά από τον λόφο του Προφήτη Ηλία και την
περιοχή της Αγίας Μαρίνας, κατηφορίζει έως το σημείο που συναντά τον Κοντιά, προσφέροντας
κατάλληλες συνθήκες για περισσότερες καλλιέργειες, ενώ κατά μήκος των ρεματιών υπάρχουν και
δέντρα. Μια άλλη ρεματιά που ξεκινά από την πεδιάδα Λαρδί καταλήγει σε έναν υγρότοπο κοντά στο
Διαπόρι. Ένας άλλος μικρός υγρότοπος βρίσκεται κοντά στον Νεβγάτη. Στην περιοχή δυτικά του χωριού
Κοντιά εκτείνονται λοφώδεις βοσκότοποι με τμήματα καλλιέργειας στην Πλατειά και σε άλλες περιοχές
με κατάλληλο ανάγλυφο.
Φακός: Στη χερσόνησο του Φακού οι καλλιέργειες βρίσκονται κυρίως στην πεδινή έκταση κοντά στο
Διαπόρι, αλλά μπορεί κανείς να τις συναντήσει και στο καλλιεργημένο λοφώδες έδαφος γύρω από τους
λόφους Πετρόσπιτος και Σκοπός. Στο Μετόχι υπάρχουν μικροί υγρότοποι, κάποιου είδους μακία
βλάστηση κατά μήκος των ρεματιών που βρίσκονται στο λοφώδες ανάγλυφο , ενώ οι βραχώδεις ακτές
δεν φαίνεται να έχουν βλάστηση. Το μέγεθος των αντικειμένων εικόνας που ορίζονται ως χωράφια με
καλλιέργειες είναι κατά μέσο όρο 4.750μ2.
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Ταξινόμηση του 1980
Ενδοχώρα: Οι καλλιέργειες φαίνεται ότι είναι περισσότερο συγκεντρωποιημένες στα πεδινά αλλά
σχετικά σε μικρότερο βαθμό από το 1960, ενώ απουσιάζουν τελείως από τα υψίπεδα. Ορισμένες
λιγότερο παραγωγικές περιοχές των πεδινών, όπως η ανατολική ακτή στα Τσιμάνδρια επίσης
μετατράπηκαν σε βοσκότοπους. Οι βοσκότοποι δείχνουν επίσης να είναι περισσότερο
συγκεντρωποιημένοι, καθώς δεν βρίσκονται τμήματα καλλιεργειών στις λοφώδεις εκτάσεις και τα
μικρά τμήματα βοσκότοπων στα πεδινά έχουν ελαττωθεί. Η εμφάνιση της κατηγορίας των χερσαίων
υδάτων, οφείλεται στην κατασκευή του φράγματος στον Άγιο Δημήτριο στην αρχή της πεδιάδας του
Κοντιά. Ο υγρότοπος κοντά στο Διαπόρι εμφανίζεται λίγο πολύ ο ίδιος ενώ ο μικρός υγρότοπος κοντά
στον Νεβγάτη έχει εξαφανιστεί. Οι θαμνώδεις/δενδρώδεις εκτάσεις φαίνεται ότι είναι επίσης σε
συγκεντρώσεις, πιθανώς εξαιτίας των αναδιαρθρώσεων της γης που άλλαξαν τη δομή των χωραφιών. Η
τελευταία μεταβολή είναι επίσης εμφανής από την παρουσία ενός νέου, παραλληλόγραμμου
σχήματος, δικτύου δρόμων στα πεδινά εξαιτίας της κατασκευής ενός δικτύου άρδευσης που συνδέεται
με το φράγμα. Το μέγεθος της έκτασης των αντικειμένων εικόνας που ορίζονται ως καλλιεργήσιμες
εκτάσεις είναι κατά μέσο όρο 6.481μ2.
Φακός: Η παρουσία των καλλιεργειών μειώνεται σε λιγότερα και μικρότερα τμήματα αλλά δεν
εξαφανίζεται από τα λοφώδη υψίπεδα του νότιου Φακού. Στα Καστριά οι καλλιέργειες παραμένουν
κοντά στην ανατολική ακτή, ενώ στην πεδιάδα του Δερμόνα οι καλλιέργειες διατηρούνται σε ορισμένα
σημεία. Οι βοσκότοποι φαίνεται ότι κυριαρχούν, και οι υγρότοποι παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
Ταξινόμηση του 2002
Ενδοχώρα: Οι καλλιέργειες φαίνεται να επεκτείνονται στις άκρες της πεδιάδας καθώς λιγότερο
παραγωγικές εκτάσεις όπως η ανατολική ακτή στα Τσιμανδριά και το Λαρδί ενσωματώνονται. Οι
βοσκότοποι μειώνονται εξαιτίας της επέκτασης των καλλιεργειών αλλά παραμένουν σε μεγάλα
τμήματα, ενώ μικρά τμήματα επανεμφανίζονται στους μικρούς λόφους στα πεδινά. Το νερό στο
φράγμα φαίνεται να είναι λιγότερο όπως παρουσιάζεται στην κάλυψη γης. Οι θαμνώδεις/δενδρώδεις
εκτάσεις παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα και κάποιες αλλαγές αποδίδονται σε λανθασμένη
κατηγοριοποίηση, καθώς δεν αντιστοιχούν σε ουσιαστικές διεργασίες. Οι μικροί υγρότοποι κοντά στον
Νεβγάτη εμφανίζονται εκ νέου αν και είναι δύσκολο να κατανοήσουμε εάν αυτό αντιστοιχεί στην
εποχικότητα των υγροτόπων ή σε λανθασμένη κατηγοριοποίηση. Το μέγεθος των αντικειμένων εικόνας
που ταυτίζονται ως καλλιέργειες είναι κατά μέσο όρο 6.289μ2.
Φακός: Οι καλλιέργειες φαίνεται ότι επεκτείνονται στις άκρες των πεδινών της χερσονήσου,
ενσωματώνοντας τη Μελάγκια, ενώ στα λοφώδη υψίπεδα υπάρχουν ελάχιστα τμήματα καλλιέργειας
κοντά σε κάποια μαντριά. Στα Καστριά και στον Δερμόνα οι καλλιέργειες έχουν συρρικνωθεί στις
πεδιάδες και τους παράκτιους λόφους. Οι υγρότοποι στο Μετόχι παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
Οι καλλιέργειες, όπως ήταν αναμενόμενο, κυριαρχούν στα πεδινά ενώ οι ζώνες μεγαλύτερου
υψόμετρου καταλαμβάνονται από βοσκότοπους. Στις ζώνες μέσου υψόμετρου, όπως τα 100 με 200
μέτρα, παρατηρείται σημαντική παρουσία καλλιεργειών το 1960 που αργότερα μειώθηκε (εικόνα 4.2).
Τα στοιχεία αυτά υποστηρίζουν το γεγονός ότι οι καλλιέργειες τη δεκαετία του 1960 βρίσκονταν σε πιο
περιθωριακές περιοχές όπως οι πλαγιές των λόφων, καθώς το 20% όλων των καλλιεργειών βρίσκονται
σε υψόμετρο μεταξύ 50 και 200 μέτρων. Οι βοσκότοποι είναι ισομερώς διασπαρμένοι σε κάθε
υψόμετρο καθώς τοπικοί γεωμορφολογικοί παράγοντες μπορεί να περιορίσουν τις καλλιέργειες ακόμη
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και στα πεδινά, αφήνοντας χώρο για βοσκοτόπους. Περισσότερο από το 50% των βοσκοτόπων
βρίσκονται σε πλαγιές, από απόκρημνες έως πολύ απόκρημνες (κλίση εδάφους άνω του 18%),
καλύπτοντας άνω του 76,4% της επιφάνειας. Η χέρσες εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του
Φακού καθώς η χερσόνησος έχει περισσότερο απόκρημνες πλαγιές, τόσο στις ακτές όσο και στην
ενδοχώρα. Επιπλέον, σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν και γραμμικά χαρακτηριστικά, όπως δρόμοι.
Οι δρόμοι ήταν περισσότερο ορατοί σε αεροφωτογραφίες από το 1980 και το 2002, πιθανώς εξαιτίας
των δομικών αλλαγών στα χωράφια με τις καλλιέργειες μετά την κατασκευή του φράγματος και τον
καθαρισμό της βλάστησης κατά μήκος των δρόμων. Η εμφάνιση της κατηγορίας των χερσαίων υδάτων
το 1980 και το 2002 απορρέει από την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος του Αγίου Δημητρίου.
Η θαμνώδης βλάστηση σε αυτήν την κλίμακα αναγνωριστεί ως ρεματιές και γραμμικά χαρακτηριστικά
όπως συστάδες δέντρων κατά μήκος των κύριων δρόμων. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις ορισμένα
χωράφια καλύφθηκαν από δέντρα σε ορατή κλίμακα και κατηγοριοποιήθηκαν ως θαμνώδεις εκτάσεις,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επρόκειτο για καλλιέργειες, καθώς διαφορετικές δομές δέντρων
εντάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία. Η παρουσία αραιής δενδρώδους βλάστησης κατά μήκος των
εκτάσεων με καλλιέργειες καταγράφηκε το 1960 αλλά όχι τα επόμενα χρόνια. Τα δέντρα και οι
θαμνώδεις εκτάσεις είναι περισσότερο ορατά σε αεροφωτογραφίες του 1960 πιθανώς εξαιτίας της
θέσης του ήλιου την ώρα που λήφθηκαν οι φωτογραφίες. Μια άλλη πιθανή αιτία είναι οι δομικές
μεταβολές στις πεδιάδες του Κοντιά και στα Τσιμάνδρια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καναλιών,
νέων δρόμων και στα πλαίσια προγράμματος αναδιανομής της γης που μπορεί να κατέστρεψε
συστάδες δέντρων του παρελθόντος. Οι αστικές εκτάσεις βρίσκονται στην άκρη των κύριων κοιλάδων
στους πρόποδες των λόφων γύρω από την πεδιάδα και είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος
της ηπειρωτικής χώρας7. Υπάρχουν δύο εκτάσεις που εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως υγρότοποι
βόρεια και νότια από το Διαπόρι, καθώς και δύο μικρότερες εκτάσεις ανατολικά και δυτικά του
Νεβγάτη που εμφανίζονται στην κατηγοριοποίηση του 1960 και του 2002 αλλά όχι του 1980.

Εικόνα 4.2: Εξέλιξη των καλλιεργειών σε σχέση με το
υψόμετρο.

Εικόνα 4.3: Κατανομή των κατηγοριών σε σχέση με την
κλίση του εδάφους.

7

Σύμφωνα με τον Bakalis (2007) η κατανομή των χωριών τον 19ο αιώνα και οι αντίστοιχες κοινότητες και η γη
τους δημιουργήθηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε κάθε κοινότητα να έχει αρκετό χώρο για αγροτική παραγωγή, και
ένα σχετικά ίσο ποσοστό καλλιεργήσιμης γης και βοσκοτόπων.
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4.2.2 Μεταβολές και μετατροπές
Συγκρίνοντας τις κατατάξεις του 1960 και του 2002 φαίνεται ότι το τοπίο δεν έχει υποστεί σημαντικές
μεταβολές, καθώς το 75,66% της γης εντάσσεται στις ίδιες κατηγορίες και στις δύο χρονικές στιγμές. Εάν
εξετάσουμε χωριστά τις δύο ενδιάμεσες περιόδους, οι μεταβολές στην κατηγοριοποίηση της περιόδου 19601980 είναι συνολικά 25,36%, ενώ οι μεταβολές της περιόδου 1980-2002 ήταν στο 20,85% της συνολικής γης.
Αθροιστικά, το 65,76% της συνολικής κάλυψης γης δεν άλλαξε καθόλου μορφή διατηρώντας την ίδια
κατηγορία και στις δύο περιόδους.
χλμ2
Μεταβολή

Ποσοστό
χλμ2

Μη μεταβολή
Ποσοστό

1960-1980
13,397

1980-2002
11,320

1960-2002
12,963

25,36%

20,85%

24,34%

39.434

42.961

40.290

74,64%
79,15%
75,66%
Συνολική έκταση κατηγοριοποίησης
52832088 54281613 53254458
Πίνακας 4.1: Εξέλιξη των περιοχών υπό μεταβολή

Μη
μεταβολή
Μεταβολή
άπαξ
Μεταβολή
δις

65,87%
22,10%
12,04%

Ένα ποσοστό 22,18% υπέστη κάποιου είδους μετασχηματισμό μία φορά στην περίοδο των 40 ετών, ενώ
12,06% βρίσκεται υπό διαρκή μεταμόρφωση. Αυτές οι υπό μεταβολή περιοχές δεν κατανέμονται ομοιόμορφα
γεωγραφικά καθώς η χερσόνησος του Φακού έχει υποστεί περισσότερες μεταβολές από ότι η κύρια
νησιωτική έκταση.
Οι περισσότερες μεταβολές λαμβάνουν χώρα στα πεδινά, σε υψόμετρο έως 50 μέτρα, αλλά κάποιου είδους
μεταβολή υπάρχει σε όλες τις ζώνες υψόμετρου. Το ποσοστό μεταβολής που αντιστοιχεί σε
μετασχηματισμούς σε κάθε υψόμετρο, από 0 έως 200 μέτρα, κυμαίνεται από 30 έως 37%. Σε υψόμετρο άνω
των 200 μέτρων η μεταβολή είναι μάλλον περιθωριακή. Συνολικά, οι μεταβολές φαίνεται ότι εντοπίζονται σε
πολύ ήπιας κλίσης (0-6%) και ήπιες (6-18%) πλαγιές, αφού τα ποσοστά σταθερής κατηγοριοποίησης είναι
μεγαλύτερα σε πιο απόκρημνες πλαγιές. Οι μεταβολές κατανέμονται πιο ομοιόμορφα σε όλες τις πλαγιές την
περίοδο 1960-1980, σε αντίθεση με την ακόλουθη περίοδο, όπου οι μεταβολές φαίνεται να λαμβάνουν χώρα
σε πλαγιές πιο ήπιας κλίσης.

Εικόνα 4.4: Μεταβολή το 1960-2002 σε σχέση με το
υψόμετρο.

Εικόνα 4.5: Κατανομή της μεταβολής (1960-2002) σε σχέση με
την κλίση του εδάφους.
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Εξετάζοντας με περισσότερη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά των τμημάτων γης που μεταβλήθηκαν,
μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικούς τύπους. Ο πρώτος είναι τα γραμμικά τμήματα που βρίσκονται
κοντά σε δρόμους, ρυάκια ή ρεματιές και ο δεύτερος είναι ο μη-γραμμικός. Οι γραμμικού τύπου εκτάσεις που
υπέστησαν μεταβολές ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα είτε λανθασμένης κατηγοριοποίησης εξαιτίας μικρής
κλίμακας χαρακτηριστικών, όπως οι δρόμοι και τα δέντρα, είτε πραγματικών μετασχηματισμών. Ιδιαίτερα τα
τμήματα γραμμικού τύπου που βρίσκονται στα πεδινά, στην πεδιάδα του Κοντιά, φαίνεται ότι αντιστοιχούν σε
μεταβολές στη διάρθρωση των καλλιεργειών παρά σε μία μεταβολή στην ταξινόμηση, καθώς τα
χαρακτηριστικά γραμμικής θαμνώδους/δενδρώδους βλάστησης φαίνεται ότι αντικαθιστώνται από
καλλιέργειες κοντά σε παλιές ρεματιές και γραμμικές χέρσες εκτάσεις εμφανίζονται ανάμεσα σε καλλιέργειες
και αντιστοιχούν σε ένα νέο σύστημα καναλιών στις καλλιέργειες μετά την κατασκευή του φράγματος. Έτσι,
αυτό που φαίνεται ως αντικατάσταση μιας τάξης από μία άλλη σε μικρή κλίμακα, σε μεγαλύτερη κλίμακα
αντιστοιχεί σε δομικές μεταβολές στις καλλιέργειες.
Οι βοσκότοποι αυξάνονται σε έκταση κατά τη διάρκεια της περιόδου των 40 ετών, με συνολική αύξηση
13,56%, αν και η ουσιαστική αύξηση συνέβη μεταξύ του 1960 και του 1980, και ακολούθησε μείωση την
επόμενη περίοδο. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής προκύπτει από καλλιέργειες που
αντικαταστάθηκαν από βοσκοτόπους, καθώς 0,67χλμ2 και 0,26χλμ2 υπέστησαν αυτήν την μετατροπή τις
περιόδους 1969-1980 και 1980-2002 αντίστοιχα. Στις καλλιέργειες παρατηρείται η αντίθετη τάση, καθώς η
καλλιεργημένη γη συρρικνώθηκε κατά 19,71% στην περίοδο 1960-1980, και ανέκαμψε στο -7,94% το 2002 σε
σύγκριση με το 1960. Οι καλλιέργειες έχασαν το 30% και το 15% της γης που μετατράπηκε σε βοσκοτόπους τις
περιόδους 1960-1980 και 1980-2002 αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, οι βοσκότοποι που μετατράπηκαν σε
καλλιέργειες στις ίδιες περιόδους αντιστοιχούν σε 0,23χλμ2 και 0,53χλμ2, ή στο 9% και στο 16% των
βοσκοτόπων. Έτσι, φαίνεται ότι υπήρχε μια ανταλλαγή γης μεταξύ των δύο κατηγοριών, καθώς η κυρίαρχη
τάση την περίοδο 1960-1980 είναι οι καλλιέργειες να μετατρέπονται σε βοσκοτόπους, ενώ το 1980-2002
καταγράφεται η αντίθετη τάση, αν και σε μικρότερο βαθμό. Αν και αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν ταυτόχρονα,
φαίνεται ότι η καλλιεργήσιμη γη εγκαταλείπεται συνεχώς σε υψηλότερα υψόμετρα και σε πιο απόκρημνες
πλαγιές ενώ ανέκαμψε την περίοδο 1980-2002 στα πεδινά με ήπιες έως απόκρημνες πλαγιές.
Το μικρό εμβαδό των άλλων τάξεων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα καθώς οι διαφορές
στο φάσμα και στην ευκρίνεια των διαφορετικών σετ αεροφωτογραφιών μπορεί να προκαλέσουν μη
αναμενόμενες αλλαγές εξαιτίας λανθασμένης κατηγοριοποίησης. Υπό αυτό το πρίσμα η μεταβολή από
περιοχές αστικού ιστού σε άλλες χρήσεις δεν έχει ληφθεί υπόψη καθώς δεν είναι καθόλου πιθανό να έχει
λάβει χώρα μια τέτοιου τύπου μετατροπή. Οι χέρσες εκτάσεις είχαν σε ορισμένες περιπτώσεις
κατηγοριοποιηθεί λανθασμένα ως βοσκότοποι και επομένως παρουσίασαν έντονη διακύμανση, από -25,83%
το 1960-1980 έως +20,94% την επόμενη περίοδο, δείχνοντας συνολική απώλεια 10,30%. Η
θαμνώδης/δενδρώδης βλάστηση είναι επίσης πιθανό να κατηγοριοποιηθεί λανθασμένα λόγω της
απόκρημνης γεωμορφολογίας. Ωστόσο παρουσιάζει σταθερή μειωτική τάση μεταξύ του 1960 και του 2002,
καθώς συρρικνώθηκε σχεδόν στο μισό της αρχικής επιφάνειας. Οι υγρότοποι είχαν συνολική απώλεια 7,09%
με διακύμανση από -16,50% έως 11,27%. Η διακύμανση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι
εμφανίζονται εποχικά παρά σε κάποιου άλλου τύπου μεταβολή. Επειδή πρόκειται για οριακά καλλιεργήσιμες
περιοχές με προβλήματα υφαλμύρινση, η μετατροπή των υγροτόπων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δεν
αποτελεί προτεραιότητα των αγροτών, καθώς αυτό θα απαιτούσε υποδομή μεγάλου κόστους. Σύμφωνα με
τους Dimopoulos κ.ά. (2018) οι υγρότοποι στη Λήμνο χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως βοσκότοποι για βοοειδή.
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Η σταθερότητα στην ταξινόμηση ήταν υψηλή όσον αφορά τους βοσκοτόπους αφού το 79,71% των
βοσκοτόπων το 1960 παρέμεινε αμετάβλητο με το πέρασμα του χρόνου, αντιστοιχώντας στο 72,99% των
εκτάσεων που ήταν βοσκότοποι το 2002. Οι καλλιέργειες υπέστησαν περισσότερες μεταβολές κατά τη
διάρκεια της περιόδου, καθώς το 55,77% των καλλιεργειών το 1960 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο, με το
ποσοστό να φτάνει το 61,48% το 2002. Το 63,78% του αστικού ιστού το 2002 φαίνεται ότι παρέμεινε το ίδιο
από το 1960, αλλά εξετάζοντας τη σταθερότητα της κατηγορίας το 1960, φαίνεται ότι το 87,03% της τάξης που
είχε κατηγοριοποιηθεί ως αστική έκταση παρέμεινε ως τέτοιο για τα 40 χρόνια, καθώς το υπόλοιπο 12,97%
φαίνεται ότι άλλαξε σε διαφορετική χρήση, κάτι που δεν είναι και πολύ πιθανό. Οι υγρότοποι, αν και
χαρακτηρίζονται από μικρά επίπεδα αλλαγών συνολικά, φαίνεται ότι δεν έμειναν και πολύ σταθεροί, καθώς
μόνο το 55,77% αυτού που είχε χαρακτηριστεί ως υγρότοποι το 2002 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο καθ' όλη τη
διάρκεια των 40 ετών. Η χέρσα γη και η θαμνώδης/δενδρώδης βλάστηση φαίνεται ότι υπόκειντο σε συνεχείς
μεταβολές (21,61% και 13,08% αντίστοιχα για το 2002). Οι αλλαγές στις δύο αυτές τάξεις μπορούν επίσης να
αποδοθούν σε υψηλό ποσοστό λανθασμένης ταξινόμησης όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

Βοσκότοποι
Καλλιέργειες
Αστικές εκτάσεις
Θαμνώδεις/Δενδρώδεις εκτάσεις
Χέρσες εκτάσεις
Χερσαία ύδατα
Υγρότοποι
Εκτός κατηγοριοποίησης

1960

1960-1980

1980

1980-2002

2002

1960-2002

χλμ2

26,86

6,23

33,09

-2,59

30,50

3,64

Ποσοστό

50,13%

23,21%

60,32%

-7,83%

55,48%

13,56%

χλμ2

21,84

-4,30

17,54

2,57

20,11

-1,73

Ποσοστό

40,77%

-19,71%

31,97%

14,66%

36,59%

-7,94%

0,608

0,004

0,613

0,004

0,618

0,009

Ποσοστό

1,14%

0,79%

1,12%

0,73%

1,12%

1,52%

χλμ2

0,872

-0,239

0,632

-0,168

0,463

-,408127

Ποσοστό

1,63%

-27,46%

1,15%

-26,66%

0,84%

-46,80%

2,480

-0,640

1,839

0,385

2,224

-0,255

4,63%

-25,83%

3,35%

20,94%

4,05%

-10,30%

0,299

0,299

-0,069

0,230

0,230

100,00%

0,55%

-23,07%

0,42%

100,00%

0,520

-0,085

0,434

0,048

0,483

-0,036

0,97%

-16,50%

0,79%

11,27%

0,88%

-7,09%

0,395

0,012

0,408

-0,068

0,339

-0,056

χλμ

χλμ

2

2

Ποσοστό
χλμ

2

Ποσοστό
χλμ

2

Ποσοστό
χλμ

2

Ποσοστό

3,20%
-16,82%
0,74%
0,74%
0,62%
Πίνακας 4.2: Κάλυψη γης ανά έτος και μεταβολές στην κάλυψη μεταξύ των δύο περιόδων.
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ΚΛΑΣΕΙΣ 1960/
ΚΛΑΣΕΙΣ 1980
Βοσκότοποι
Καλλιέργειες
Αστικές εκτάσεις
Θαμνώδεις/
Δενδρώδεις εκτάσεις
Χέρσες εκτάσεις
Υγρότοποι
ΚΛΑΣΕΙΣ 1980/
ΚΛΑΣΕΙΣ 002
Βοσκότοποι
Καλλιέργειες
Αστικές εκτάσεις
Θαμνώδεις/
Δενδρώδεις εκτάσεις
Χέρσες εκτάσεις
Χερσαία ύδατα
Υγρότοποι

ΚΛΑΣΕΙΣ 1960/
ΚΛΑΣΕΙΣ 2002

Οκτώβριος 2019

Καλλιέργειες

Αστικές
Εκτάσεις

Θαμνώδεις/
Δενδρώδεις
εκτάσεις

Χέρσες
εκτάσεις

Χερσαία
ύδατα

Υγρότοποι

89,24%

8,78%

0,05%

0,64%

1,24%

0,01%

0,05%

30,79%

63,50%

0,53%

1,37%

2,34%

1,16%

0,32%

12,03%

8,85%

78,26%

0,46%

0,40%

0,00%

0,00%

34,25%

43,88%

1,01%

16,11%

2,02%

1,91%

0,82%

45,86%

23,28%

0,21%

0,67%

28,31%

1,10%

0,57%

4,49%

24,00%

0,00%

0,26%

7,27%

0,00%

63,97%

Χέρσες
εκτάσεις

Χερσαία
ύδατα

Υγρότοποι

Βοσκότοποι

Βοσκότοποι

Καλλιέργειες

Αστικές
Εκτάσεις

Θαμνώδεις/
Δενδρώδεις
εκτάσεις

81,71%

16,11%

0,06%

0,30%

1,73%

0,00%

0,08%

15,03%

79,15%

0,78%

0,90%

3,48%

0,00%

0,67%

6,23%

15,57%

70,69%

0,22%

7,28%

0,00%

0,00%

23,06%

43,57%

0,34%

28,21%

4,64%

0,00%

0,18%

26,17%

23,55%

0,94%

0,85%

46,95%

0,00%

1,54%

4,41%
2,43%

9,45%
19,26%

0,00%
0,07%

0,29%
2,85%

8,16%
9,63%

69,26%
0,00%

8,43%
65,76%

Βοσκότοποι

Καλλιέργειες

Αστικές
Εκτάσεις

Θαμνώδεις/
Δενδρώδεις
εκτάσεις

Χέρσες
εκτάσεις

Χερσαία
ύδατα

Υγρότοποι

Βοσκότοποι
85,93%
11,90%
0,08%
0,29%
1,73%
0,01%
Καλλιέργειες
22,63%
71,12%
0,63%
1,09%
3,40%
0,78%
Αστικές εκτάσεις
12,05%
6,20%
73,13%
2,15%
6,46%
0,00%
Θαμνώδεις/
Δενδρώδεις εκτάσεις
30,05%
51,25%
0,81%
12,11%
3,92%
1,50%
Χέρσες εκτάσεις
45,39%
23,12%
0,19%
0,45%
28,16%
0,90%
Υγρότοποι
1,71%
21,94%
0,04%
1,31%
8,84%
0,00%
Πίνακας 4.3: Συνδυαστικός πίνακας τάξεων ταξινόμησης μεταξύ των δύο περιόδων.

0,06%
0,36%
0,00%
0,35%
1,79%
66,16%

4.2.3 Εξέλιξη χρήσεων γης - Διεργασίες μεταβολής
Η εξέλιξη των χρήσεων γης αποκαλύπτει ότι σε γενικές γραμμές επικρατεί η διεργασία της εκτατικοποίησης,
καθώς η κύρια τάση φαίνεται ότι είναι οι καλλιέργειες να μετατρέπονται σε βοσκότοπους. Η εντατικοποίηση
είναι επίσης κυρίαρχη τάση, καθώς διαφορετικές χρήσεις γης μετατρέπονται σε εκτάσεις για αγροτικούς
σκοπούς και οι βοσκότοποι μετατρέπονται σε καλλιέργειες. Η εγκατάλειψη, που αντιστοιχεί σε ποικίλες
μεταβολές, από τη μετατροπή αγροτικών εκτάσεων σε χέρσες εκτάσεις, θαμνώδη βλάστηση και υγρότοπους,
βρίσκεται στο 12,45% του συνόλου των μετατροπών γης την περίοδο 1960-2002. Η κατασκευή του φράγματος
στον Άγιο Δημήτριο αντιστοιχεί στο 1,60% της συνολικής μεταβολής της γης, αν και αρχικά φαίνεται ότι
κάλυπτε μεγαλύτερη επιφάνεια (0,29χλμ2 το 1980 σε σύγκριση με τα 0,20χλμ2 το 2002).
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Εξετάζοντες τις δύο περιόδους χωριστά, αν και οι κύριες διεργασίες συνυπάρχουν φαίνεται ότι ξεχωρίζει ένα
διακριτό μοτίβο μεταξύ τους. Η εκτατικοποίηση φαίνεται ότι είναι η κύρια διεργασία μεταβολής από το 1960
έως το 1980, ενώ η εντατικοποίηση είναι η κύρια τάση για τα επόμενα 20 χρόνια.

2

Εκτατικοποίηση
Εντατικοποίηση
Αστικοποίηση
Υδατοφράγμα
Άλλη κατάταξη
Εγκατάλειψη
Μεταβολή

χλμ
Ποσοστό
χλμ2
Ποσοστό
χλμ2
Ποσοστό
χλμ2
Ποσοστό
χλμ2
Ποσοστό
χλμ2
Ποσοστό
χλμ2

1960-1980
67,108
50,09%
34,093
25,45%
0,141
1,06%
0,299
2,23%
1,444
10,78%
1,392
10,39%
13,397

1980-2002 1960-2002
2,634
4,939
23,28%
38,10%
6,132
4,299
54,17%
33,17%
0,175
0,171
1,55%
1,33%
0,207
1,60%
0,827
1,516
7,31%
11,70%
1,582
1,614
13,98%
12,45%
11,320
12,963

Πίνακας 4.4: Διεργασίες μεταβολής μεταξύ των δύο περιόδων.

Το ανάγλυφο φαίνεται ότι είναι καθοριστικός παράγοντας των τύπων της μεταβολής. Η εκτατικοποίηση
φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα σε κάθε υψόμετρο από 0 έως 200 μέτρα ενώ η εντατικοποίηση και η
εγκατάλειψη είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζει τις πεδινές περιοχές. Η εκτατικοποίηση φαίνεται να
συμβαίνει σε όλες τις πλαγιές, ενώ η κλίση του εδάφους φαίνεται ότι είναι σημαντικός καθοριστικός
παράγοντας για την εντατικοποίηση. Σε πιο απόκρημνες πλαγιές, η εκτατικοποιηση δείχνει να είναι η κύρια
διεργασία μεταβολής, καθώς αντιστοιχεί στο 60% των μεταβολών σε πλαγιές με κλίση άνω του 18% μεταξύ
του 1960 και του 2002.
Η διαφορετική πορεία της κάθε διεργασίας ως ποσοστό επί της συνολικής μεταβολής παρουσιάζει
διαφορετική σχέση με το ανάγλυφο. Η εντατικοποίηση, όπως παρατηρήθηκε, επηρεάζεται από την κλίση του
εδάφους, έτσι σε πιο απόκρημνες πλαγιές, ανεξαρτήτως υψομέτρου, η εντατικοποίηση παίζει ελάσσονα ρόλο.
Από την άλλη, η εκτατικοποίηση φαίνεται ότι ακολουθεί το υψόμετρο, αλλά σε υψόμετρο άνω των 200
μέτρων υπάρχει πτώση στο ποσοστό της συνολικής μεταβολής. Αυτό το φαινόμενο φαίνεται ότι είναι οριακό
καθώς οι περιοχές με υψόμετρο άνω των 200 μέτρων αντιστοιχούν μόνο στο 4,5% της συνολικής έκτασης,
οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε αυτές τις τάσεις ως σχετικά έγκυρες.
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Κλίση εδάφους

Υψόμετρο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1960-2002

0-6%

6-18%

18-35%

>35%

0-50

50-100

100-200

200-300

300-400

Εγκατάλειψη

61,81%

17,47%

8,91%

11,81%

80,60%

9,64%

9,23%

0,53%

0,00%

Εκτατικοποίηση

22,33%

25,15%

29,87%

22,65%

39,62%

26,70%

31,78%

1,90%

0,00%

Εντατικοποίηση

49,70%

28,28%

18,74%

3,28%

74,99%

19,26%

3,49%

2,27%

0,00%

Άλλη κατάταξη

32,37%

23,78%

28,74%

15,11%

61,53%

29,26%

8,72%

0,50%

0,00%

Αστικοποίηση

68,55%

21,23%

5,26%

4,96%

99,37%

0,63%

0,00%

0,00%

0,00%

Υδατοφράγμα

62,59%

2,38%

0,24%

34,79%

99,97%

0,00%

0,03%

0,00%

0,00%

Μη μεταβολή

38,95%

22,03%

25,02%

14,00%

56,83%

21,52%

16,91%

4,69%

0,06%

Σύνολο

38,71%

22,68%

24,52%

14,08%

57,53%

21,64%

16,82%

3,97%

0,05%

Πίνακας 4.5: Διεργασίες μεταβολής όπως κατανεμήθηκαν με κριτήρια την κλίση του εδάφους και το υψόμετρο.

Figure 4.6: Συσχέτιση διεργασιών και ανάγλυφου για την περίοδο 1960-2002

4.3 Αποτελέσματα του Εργαστηρίου
4.3.1 Διεργασίες:
Οι συμμετέχοντες, περιγράφοντας μνήμες από μεταβολές του παρελθόντος, περιέγραψαν πώς αντιλήφθηκαν
τις αλλαγές στο τοπίο οι ίδιοι. Οι μονάδες αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την προφορική
διαδικασία ήταν λιγότερο ακριβείς, καθώς περιλάμβαναν από την πεδιάδα του Κοντιά στο σύνολό της, μέχρι
ένα τοπωνύμιο, ή ένα μαντρί. Τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις για τις μεταβολές και τις διεργασίες
μεταβολής περιστράφηκαν γύρω από πέντε κύριες αφηγήσεις:
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Από το βαμβάκι στα σιτηρά: Η ακμή και η παρακμή της καλλιέργειας του βαμβακιού και η επακόλουθη
μεταβολή των καλλιεργειών από βαμβάκι σε καλλιέργειες σιτηρών. Η διεργασία αυτή χαρακτηρίζεται ως
εκτατικοποίηση καθώς επρόκειτο για μεταβολή των καλλιεργειών από αρδευόμενες σε ξερικές. Περισσότεροι
από έναν συμμετέχοντα ανέφεραν ότι η καλλιέργεια βάμβακος συνοδευόταν από γεωτρήσεις, αφού για την
άρδευση των καλλιεργειών χρειάζονταν πηγάδια· η πληροφορία αυτή διασταυρώθηκε και από τις
συνεντεύξεις με βασικούς πληροφορητές. Τα πηγάδια αυτά, που υπάρχουν ακόμη σήμερα, διακρίνονται στις
αεροφωτογραφίες από τη δεκαετία του 1960 και μπορούν να θεωρηθούν ως χαρακτηριστικά του τοπίου που
δείχνουν την παρουσία βάμβακος την εποχή εκείνη. Οι περιοχές όπου αναφέρεται καλλιέργεια βάμβακος στη
δεκαετία του 1960 είναι η πεδιάδα Κοντιάς, τα Τσιμάνδρια και το Πορτιάνου, και οι πεδινές εκτάσεις του
Φακού. Υπήρχε επίσης μία τοποθεσία όπου καταγράφεται καλλιέργεια βάμβακος μετά από το 1980.
Από τις καλλιέργειες στους βοσκότοπους: Η διεργασία αυτή εκτατικοποίησης συνδεόταν απευθείας με τη
χρήση μηχανημάτων και την πρόσβαση σε δρόμο. Οι συμμετέχοντες εστίασαν περισσότερο στην περιοχή του
Φακού, όπου μπορούσαν από ό,τι φάνηκε να εντοπίσουν μεταβολές. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονταν το τοπίο
περιγράφηκε με τη διάκριση του Φακού σε «Βόρειο» και «Νότιο» ή «άγριου», όπου ο πρώτος καλλιεργείται
ακόμη ενώ το «άγριο» τμήμα είτε έχει μετατραπεί σε βοσκότοπο είτε έχει εγκαταλειφθεί. Μέσω της χρήσης
πιο συγκεκριμένων στοιχείων του χώρου όπως τα μαντριά ή τα τοπωνύμια, οι μεταβολές αυτές, από τις
καλλιέργειες στους βοσκότοπους, εντοπίστηκαν στις λοφώδεις εκτάσεις του νότιου και ανατολικού Φακού.
Εγκατάλειψη: Στην περίπτωση του νοτιοανατολικού Φακού οι συμμετέχοντες περιέγραψαν την περιοχή ως
εγκαταλελειμμένη, δηλαδή δεν ήταν ούτε καλλιέργειες ούτε βοσκότοποι. Πρόκειται για μία λοφώδη περιοχή
με απόκρημνες πλαγιές και το πλέον απόμακρο μέρος της χερσονήσου, και φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν πλέον
μόνο αίγες, που βόσκουν ελεύθερα. Δεν αναφέρθηκε κανένα άλλο μέρος.
Εντατικοποιηση: Σε μία περίπτωση οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν μία περιοχή βοσκοτόπων που είχαν
μετατραπεί σε καλλιέργειες μετά το 1980. Πρόκειται για μια περιοχή ήπιας κλίσης, κοντά στο χωριό
Πορτιάνου, όπου η χρήση μηχανημάτων κατέστησε δυνατή την καλλιέργεια εκτάσεων που έως τότε ήταν
βοσκότοποι.
Αμετάβλητες περιοχές: Όταν χρειάστηκε να οριστεί ποιες περιοχές παρέμειναν αμετάβλητες, οι
συμμετέχοντες είχαν την τάση να αναφέρονται σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις (μαντριά) εντός περιοχών
που είχαν υποστεί κάποιου είδους αλλαγή, συνήθως εκτατικοποίηση ή εγκατάλειψη. Οι περιπτώσεις που
αναφέρθηκαν αφορούσαν γη που καλλιεργείται ακόμη. Οι περιοχές αυτές επισημάνθηκαν ως μαντριά που
εξακολουθούν να λειτουργούν, με καλλιέργειες σε περιοχές που κατά τα άλλα έχουν μετατραπεί σε
βοσκότοπους. Τα περισσότερα στοιχεία μπορούσαν να διασταυρωθούν αφού οι εκμεταλλεύσεις με ζωικό
κεφάλαιο καταγράφονται και ήταν επίσης ορατές στον χάρτη. Τα υπό λειτουργία μαντριά μπόρεσαν έτσι να
θεωρηθούν ως χαρακτηριστικά του τοπίου τα οποία παρέμειναν αμετάβλητα όσον αφορά το σύστημα ζωικού
κεφαλαίου-καλλιεργειών που χαρακτηρίζει το τοπίο της Λήμνου.

Αναφορές

Εκτατικοποίηση
B:
A:
Από
Από
καλλιέργειες
βαμβάκι
σε
σε σιτηρά
βοσκότοπους
9
4

Εντατικοποίηση

Εγκατάλειψη

Αμετάβλητες περιοχές

Από
βοσκότοπους σε
καλλιέργειες

Από καλλιέργειες /
βοσκότοπους σε
εγκαταλελειμμένα
χωράφια

Καλλιέργειες

Βοσκότοποι

1

2

4

1

Πίνακας 4.6: Μεταβολές που καταγράφηκαν μέσω της συμμετοχικής χαρτογράφησης κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
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4.3.2 Κινητήριες δυνάμεις:
Την πρώτη περίοδο, 1960-1980, η μετανάστευση, η εκμηχάνιση της γεωργίας, οι ασθένειες των καλλιεργειών,
τα αρδευτικά έργα και η κατασκευή του φράγματος, οι τιμές του βαμβακιού, και το καθεστώς ιδιοκτησίας
ήταν οι παράγοντες που όπως αναφέρθηκε συνέβαλαν στις μεταβολές. Την περίοδο μεταξύ του 1980 και του
2002 οι επιχορηγήσεις, η εκμηχάνιση της γεωργίας, τα φτηνά λιπάσματα και το κόστος παραγωγής εν γένει, η
μείωση των τιμών στα ζωικά προϊόντα, και η απώλεια παραδοσιακών σπόρων ήταν παράγοντες που
καταγράφηκαν ως κινητήριες δυνάμεις.
Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο για τις κινητήριες δυνάμεις δείχνουν ότι ο πλέον κυρίαρχος
παράγοντας ήταν η μετανάστευση, καθώς όλοι αναγνώριζαν ότι οι μεταναστευτικές ροές από ανθρώπους που
έφευγαν από το νησί είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα, με αποτέλεσμα μείζονες αλλαγές. Ένας
δεύτερος παράγοντας που φαίνεται ότι είχε τεράστια σημασία είναι η εκμηχάνιση της γεωργίας, που
επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη. Επίσης, αναφέρθηκαν και τα οικονομικά
κίνητρα, καθώς οι επιδοτήσεις, το κόστος παραγωγής και οι τιμές τις αγοράς έχουν άμεσο αντίκτυπο στις
αποφάσεις που παίρνουν οι αγρότες. Τα αρδευτικά έργα και η κατασκευή του φράγματος τη δεκαετία του
1970 αναφέρθηκαν μόνο από δύο αγρότες αν και είχαν μεγάλο αντίκτυπο στο τοπίο. Οι ασθένειες των
καλλιεργειών θεωρήθηκαν ένας παράγοντας που οδήγησε στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας βάμβακος και
στη μετάβαση σε καλλιέργειες σιτηρών στα πεδινά. Η μεταβολή όσον αφορά τους σπόρους, από την ίδια
παραγωγή σε αγορά εμπορικών σπόρων, θεωρήθηκε επίσης ένας παράγοντας που συνέβαλε στις μεταβολές.
Η μεταβολή στη σχέση μεταξύ κεχαγιά (αγρότης/βοσκός που παλιότερα νοίκιαζε γη) και γαιοκτήμονα
αναφέρθηκαν επίσης ως κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, περιγράφοντας πρακτικά τη μεταβολή όσον αφορά
το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη λειτουργία μιας εκμετάλλευσης.
Όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν συνδέθηκαν με συγκεκριμένες μεταβολές στο τοπίο αλλά αναφέρθηκαν ως
κινητήριες δυνάμεις που οδήγησαν σε μεγαλύτερες μεταβολές σε γεωργικές πρακτικές, συμβάλλοντας στις
αποφάσεις που οδήγησαν στις αλλαγές το τοπίο. Οι παράγοντες που σχετίστηκαν με πιο συγκεκριμένες
μεταβολές ήταν τεχνολογικοί. Τα αρδευτικά έργα συνδέθηκαν με την καλλιέργεια τριφυλλιού στις πεδιάδες
του Κοντιά και στα Τσιμάνδρια, και η εισαγωγή μηχανημάτων συσχετίστηκε με τη μεταβολή στις καλλιέργειες
σε περιθωριακές περιοχές (όπου δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα για όργωμα), από
καλλιέργειες σε βοσκότοπους, αλλά και επίσης στην καλλιέργεια ορισμένων περιοχών με ήπια κλίση εδάφους
που προηγουμένως ήταν βοσκότοποι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι
αναγνώρισαν την επίδραση της εκμηχάνισης της γεωργίας και στις δύο περιόδους. Η ασθένεια των
καλλιεργειών συνδέθηκε επίσης άμεσα με τη μείωση της καλλιέργειας βάμβακος και με μία μεταβολή προς
την παραγωγή σιτηρών, που είναι διεργασία εκτατικοποίησης. Η μετανάστευση φαίνεται ότι επηρέασε
περισσότερες από μία διεργασίες, αφού αναφέρθηκε ως παράγοντας που σχετιζόταν με τη μείωση της
καλλιέργειας βάμβακος και με τη μετατροπή των καλλιεργειών σε βοσκοτόπους.
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Εικόνα 4.7: Κινητήριες δυνάμεις όπως καταγράφηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίων.

Κινητήριες Δυνάμεις

Μετανάστευση

Κατασκευή
φράγματος –
Αρδευτικά
έργα

Ασθένειες
του
βάμβακος

Εκμηχάνιση
της
γεωργίας

1

60-80

80-00

2

60-80

60-80

3

60-80

4

60-80

5

60-80

6

60-80

7

60-80

8

60-80

Τιμές
αγοράς

Απώλεια
σπόρων

Επιδοτήσσεις

80-00

80-00

60-80

9

80-0010

80-00
60-80

80-00

80-00

60-80

14

60-80

11

12

80-00
60-80

Κοινωνικές
αιτίες

80-00
8

60-80

Κόστη
παραγωγής

13

60-80
60-80

80-0015

80-00

16

Πίνακας 4.7: Κινητήριες δυνάμεις όπως καταγράφηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίων.

8

Τα αγροτικά μηχανήματα εμφανίστηκαν στη Λήμνο τη δεκαετία του 1970.
Πτώση των τιμών του βάμβακος.
10 Πτώση των τιμών στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
11 Μεταβολή στη σχέση μεταξύ «κεχαγιά» και γαιοκτήμονα.
12 Βελτίωση και των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
13 Φτηνά λιπάσματα τη δεκαετία του 1980.
14 Η κατασκευή του φράγματος οδήγησε στην παραγωγή τριφυλλιού.
15 Φτηνά κόστη.
16 Υπήρξε μία στροφή προς τη ζωική παραγωγή εξαιτίας του μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους.
9
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5. Συμπεράσματα
5.1 Η εξέλιξη του αγροτικού τοπίου του Φακού την περίοδο 1960-2002
Για τη σύνθεση μιας ολιστικής αφήγησης για τη μεταβολή στην υπό μελέτη περιοχή, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι ποικίλες μεταβολές που υπέστη το τοπίο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αγρότες προσαρμόζονταν
στις εξωτερικές προκλήσεις και τις κινητήριες δυνάμεις της μεταβολής ανάλογα με τις δυνατότητες της γης και
των κοινοτήτων τους.
Το τέλος της χρυσής «δεκαετίας του βάμβακος», της δεκαετίας του 1950, ακολούθησε η μείωση του
αγροτικού πληθυσμού εξαιτίας της μετανάστευσης, κυρίως στο εξωτερικό, την περίοδο 1960-1970,
οδηγώντας σε μετάβαση από την αρδευόμενη με πηγάδια καλλιέργεια βάμβακος στην παραγωγή μη
αρδευόμενων σιτηρών στις γόνιμες πεδινές περιοχές. Τα στοιχεία για τις κινητήριες δυνάμεις αυτής της
μεταβολής επιβεβαιώθηκαν εξίσου από κρατικούς υπαλλήλους και από τους αγρότες, καθώς η μείωση της
τιμής και οι ασθένειες του βάμβακος και κυρίως η μετανάστευση αναδείχθηκαν και στο συμμετοχικό
εργαστήριο (βλ. πίν. 4.7 παραπάνω). Όπως καταδεικνύεται από αγροτικές στατιστικές, η μεταβολή αυτή
συνοδεύτηκε από τη μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων και μείωση της αρόσιμης γης, που τότε ήταν
ένα σύστημα εντατικής εργασίας και τα εργατικά χέρια ήταν σε έλλειψη. Οι οριακά καλλιεργήσιμες περιοχές,
στα υψίπεδα και στις απόκρημνες πλαγιές που καλλιεργούνταν με σιτηρά το 1960 έμειναν ακαλλιέργητες και
μετατρέπονται σε βοσκότοπους, αντιστοιχώντας στο 12,70% της συνολικής γης της περιοχής και περίπου στο
μισό της μεταβολής στην κάλυψη γης εκείνη την περίοδο. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα υψίπεδα εκτός από τον
Φακό, όπου ορισμένες λοφώδεις περιοχές διατηρούν τις καλλιέργειες. Φαίνεται ότι οι αγρότες αντέδρασαν
στην πτώση του βάμβακος και τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού με εκτατικοποίηση και συγκέντρωση της
γης. Οι άνθρωποι που χρειάζονταν για την καλλιέργεια σιτηρών σε σχέση με αυτούς που χρειάζονταν για τη
συγκομιδή βάμβακος ήταν λιγότεροι. Ταυτόχρονα η αγροτική γη χρησιμοποιούνταν ανάλογα με τη
γονιμότητα, την προσβασιμότητα και την προσπάθεια που απαιτούνταν, με αποτέλεσμα οι περιθωριακές
περιοχές να αφεθούν και να γίνουν βοσκότοποι. Ταυτόχρονα οι εκμεταλλεύσεις με ζώα μειώνονται αλλά το
ζωικό κεφάλαιο αυξάνεται, κάτι που υποδεικνύει εντατικοποίηση. Τα αρδευτικά πηγάδια που παρείχαν νερό
για την καλλιέργεια βάμβακος εγκαταλείπονται σταδιακά. Επίσης, την περίοδο αυτή ξεκινά η εγκατάλειψη
των αναβαθμίδων που λήγει τη δεκαετία του 1980, αφού οι περιοχές αυτές ήταν οι πρώτες που έμειναν
ακαλλιέργητες με τη συρρίκνωση της γεωργικής παραγωγής, μία τάση που παρατηρείται σε όλα τα νησιά του
Αιγαίου (Petanidou κ.ά. 2008).
Τα μεγάλα αρδευτικά έργα έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1970, με την κατασκευή του φράγματος Άγιος
Δημήτριος στο ρέμα Χανδριάς στα υψίπεδα του Κοντιά και ενός εκτεταμένου αρδευτικού δικτύου στα πεδινά,
που είχαν ως αποτέλεσμα την ανακατανομή της γης και μεγαλύτερα αγροτεμάχια. Η μεταβολή αυτή είχε
μεγάλο αντίκτυπο στο τοπίο, καθώς η δομή των πεδιάδων Κοντιάς και Τσιμάνδρια μεταβλήθηκε δραματικά·
αυτό φαίνεται στις μνήμες των αγροτών ως μείζονα μεταβολή στο τοπίο και ως κινητήρια δύναμη της
μεταβολής. Σύμφωνα με τους βασικούς πληροφορητές, αυτό ήταν και ένα σημαντικό ορόσημο για τη διακοπή
της μείωσης του πληθυσμού, αφού κράτησε τους νέους κυρίως αγρότες στην περιοχή (ουσιαστικά ο ντόπιος
πληθυσμός εξακολουθεί να είναι σε μείωση και αυτήν τη δεκαετία, αν και με χαμηλότερο ρυθμό). Η
κατασκευή του δρόμου και του δικτύου καναλιών και η απώλεια της παρόχθιας βλάστησης κατά μήκος των
παλιών καναλιών, ήταν ανάμεσα στις μεταβολές στα πεδινά (που εκφράστηκαν ως μετατροπές κάλυψης γης
από καλλιέργειες σε χέρσες εκτάσεις, και από περιοχές με θαμνώδη βλάστηση σε καλλιέργειες, αντίστοιχα). Ο
εκσυγχρονισμός της γεωργίας μπορεί να θεωρηθεί ως απάντηση του κράτους στη μειωτική τάση της γεωργίας
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και τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού την προηγούμενη δεκαετία. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής
παρατηρούνται την ακόλουθη περίοδο, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες. Στο τέλος αυτής της περιόδου
ένας μικρός αριθμός μεταναστών επιστρέφουν από την Αυστραλία στη Λήμνο και αγοράζουν αγροτική γη,
αλλάζοντας το παραδοσιακό καθεστώς ιδιοκτησίας σε ορισμένες περιοχές. Πρόκειται για ένα στοιχείο που
καταγράφεται και σε άλλες μελέτες (βλ. Bakalis 2007) αλλά και που αναφέρεται από έναν αγρότη στο
εργαστήριο, κάτι που μας κάνει να εστιάσουμε σε πολιτισμικές κινητήριες δυνάμεις.
Η αρχή της επόμενης περιόδου, δηλαδή της δεκαετίας του 1980, μπορεί να θεωρηθεί ως η αρχή της εποχής
του παραγωγισμού, καθώς η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολικής (ΚΑΠ) και η περαιτέρω εκμηχάνιση της
γεωργίας οδήγησε σε κορύφωση της παραγωγής σιτηρών. Τα νέα γεωργικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται
για να επεκτείνουν τα όρια των καλλιεργειών στις άκρες των πεδινών εκτάσεων, ανακτώντας ορισμένες
καλλιέργειες που είχαν μετατραπεί σε βοσκοτόπους την προηγούμενη περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί στο 9,80%
της συνολικής γης και περίπου στο μισό της μεταβολής αυτήν την περίοδο. Η τάση αυτή εντοπίζεται επίσης
στην ανάκαμψη της παρουσίας καλλιεργειών σε πλαγιές με κλίση εδάφους 6-18% και 18-35%. Ωστόσο, η
κυρίαρχη τάση είναι η συγκέντρωση των καλλιεργειών, καθώς νέες καλλιέργειες προστίθενται ακριβώς δίπλα
στις ήδη υπάρχουσες και τα μεμονωμένα κομμάτια γεωργικής γης απαντώνται σπάνια. Η ομοιογένεια του
τοπίου είναι μια τάση της γεωργίας της παραγωγικότητας καθώς τα μεγαλύτερα χωράφια είναι πιο εύκολα
στη διαχείριση και άρα περισσότερο παραγωγικά.
Από την άλλη, οι ορεινές περιοχές και οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση για τα μηχανήματα
εξαιτίας της γεωμορφολογίας τους δεν ήταν κατάλληλες για εντατικοποίηση και εκμηχάνιση της παραγωγής,
κάτι που τις οδήγησε σε περαιτέρω περιθωριοποίηση. Παρότι οι βοσκότοποι μετατρέπονταν σε καλλιέργειες
στις περισσότερες περιοχές, υπάρχει και η αντίθετη τάση, ουσιαστικά σε οριακά καλλιεργούμενες ορεινές
περιοχές, που αντιστοιχούν στο 23% της συνολικής μεταβολής της περιόδου. Σύμφωνα με τους αρμόδιους
φορείς, τα μαντριά σε οριακές περιοχές του Φακού, κυρίως στην περιοχή του «άγριου» νοτιονατολικού
Φακού, εγκαταλείπονται την ίδια περίοδο. Καθώς η προσβασιμότητα παίζει μεγάλο ρόλο, το πιο απόμακρο
σημείο της χερσονήσου εγκαταλείπεται σταδιακά και παραμένουν μόνο αίγες ελευθέρας βοσκής. Το γεγονός
ότι ορισμένα μικρά τμήματα καλλιεργειών παραμένουν αποδίδεται στα λίγα μαντριά που λειτουργούν ακόμη
στην περιοχή, κάτι που αναφέρθηκε επίσης στο εργαστήριο με τους αγρότες.
Οι βαθύτερες δυνάμεις της μεταβολής εντοπίζονται επίσης στην αγροτική πολιτική της εποχής, καθώς τα
φτηνά λιπάσματα και οι επιδοτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή αναφέρθηκαν από πολλούς αγρότες
ως μείζονα κινητήρια δύναμη την περίοδο μετά τη δεκαετία του 1980. Οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ έδωσαν ώθηση
στην καλλιέργεια σιτηρών, που εξάγονταν στην ηπειρωτική χώρα, στον Πειραιά και αλλού. Μία επίπτωση
αυτών των μεταβολών είναι η απώλεια των σπόρων, καθώς οι παραδοσιακοί σπόροι αντικαταστάθηκαν από
εμπορικούς που ήταν πιστοποιημένοι και, άρα, μπορούσαν να λάβουν επιδότηση. Οι αγροτικές αυτές
πολιτικές, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς, είχαν ακόμη μεγαλύτερο
αντίκτυπο στην τοπική γεωργία μετά το 2002, ιδιαίτερα με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2006.
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Ο ρόλος των επιδοτήσεων της ΚΑΠ σχετίζεται επίσης με την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Ελλάδα
(Hadjigeorgiou 2011). Αυτό επαληθεύτηκε και από μελέτες σε άλλα ελληνικά νησιά (T. Fetzel κ.ά. 2018. Low
2017. Schaich κ.ά. 2015. Petanidou, 2008). Στην περιοχή μελέτης υπάρχει σταδιακά αύξηση της ζωικής
παραγωγής καθώς τα μεγέθη των κοπαδιών μεγαλώνουν κατά τη δεκαετία του 1990, έπειτα από τη μείωση
που γνώρισαν την περίοδο 1970-1990. Το ζωικό κεφάλαιο αποτελεί ακόμη δευτερεύουσα απασχόληση
παράλληλα με την παραγωγή σιτηρών, που είναι η κύρια πηγή εισοδήματος σύμφωνα με επίσημες κρατικές
πηγές. Η ζωική παραγωγή προσφέρει επίσης μια εναλλακτική απασχόληση για πολλούς κατοίκους που επίσης
απασχολούνται σε άλλους τομείς (Georgakopoulou 1996). Φαίνεται ότι η ζωική παραγωγή διατηρεί τον ρόλο
των μαντρών και την παρουσία καλλιεργειών στις πιο ορεινές εκτάσεις του Φακού όπου η πρόσβαση είναι πιο
εύκολη με την κατασκευή δρόμων.

Εικόνα 5.1 Βασική χρονογραμμή ιστορικών μεταβολών στην ιστορία του τοπίου της Λήμνο και εξέλιξη του τοπίου.

6. Συζήτηση
6.1 Μετατροπή της γης και διεργασίες
Οι διεργασίες μεταβολής εμφανίζονται σύνθετες καθώς υπάρχει αμοιβαία σχέση ανάμεσα σε χωρικά και
χρονικά μοτίβα. Εξετάζοντας μεμονωμένα τις κινητήριες δυνάμεις μπορεί κανείς να μπει στον πειρασμό να
φτάσει σε εύκολα συμπεράσματα. Τα αρδευτικά έργα οδηγούν συνήθως στην εντατικοποίηση των
καλλιεργειών αφού η κατασκευή αρδευτικών καναλιών προσφέρει τα μέσα για πιο παραγωγικές
καλλιέργειες. Σύμφωνα, όμως, με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το εργαστήριο η διεργασία αυτή
εμφανίζεται πιο σύνθετη στην περιοχή μελέτης, αφού οι πεδιάδες αρχικά αρδεύονταν από πηγάδια για την
καλλιέργεια βάμβακος, στη συνέχεια μεταβλήθηκαν σε ξερικές καλλιέργειες σιτηρών -διεργασία
εκτατικοποιησης- και στο τέλος η κατασκευή του φράγματος και του δικτύου άρδευσης κατέστησε δυνατή την
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καλλιέργεια τριφυλλιού -διεργασία εντατικοποίησης. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι πεδιάδες Κοντιάς και
Τσιμάνδρια αρχικά υπέστησαν μια διεργασία εκτατικοποίησης (1960-1980), την οποία ακολούθησε
εντατικοποίηση την επόμενη περίοδο, από το 1980 έως το 2000.
Οι Zomeni κ.ά. (2008) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στη μεταπολεμική Ελλάδα «η έννοια της
παραγωγιστικής γεωργίας ισχύει για τις περιοχές της υπαίθρου στην Ελλάδα αλλά ο αντίκτυπος από τη χρήση
γης της και οι τύποι της διαφοροποιούνται χωρικά, οδηγώντας σε εντατικοποίηση των πεδινών εκτάσεων και
εγκατάλειψη της γης στις ορεινές-ημιορεινές περιοχές». Η διεργασία αυτή περιγράφεται ως «πόλωση»
μεταξύ εντατικής και εκτατικής χρήσης της γης (Antrop 20005. Jongman 2002). Το μοτίβο αυτό παρατηρείται
στα νησιά της Μεσογείου (Tzanopoulos 2011), παρουσιάζοντας ένα δίπολο μεταξύ μεγάλων νησιών (όπως η
Κρήτη), όπου η επενδύσεις και η άρδευση κατέστησαν δυνατή την εντατική γεωργία, και των μικρών νησιών
όπου κυριαρχούν η μείωση των καλλιεργειών και η εγκατάλειψη των αγροτικών πρακτικών (Tzanopoulos
2011. Petanidou κ.ά. 2008).
Η ύπαρξη αυτής της πόλωσης σε μια τόσο μικρή περιοχή και συγκεκριμένα σε ένα νησί δείχνει τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της Λήμνου που μπορεί να αποδοθεί εν γένει στην ιδιαίτερη γεωμορφολογία της, με αποτέλεσμα
ένα αγροτικό τοπίο που είναι μοναδικό στα νησιά του Αιγαίου. Από την άλλη, η πόλωση είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση της παραγωγής από καλλιέργειες χαμηλής έντασης και την εγκατάλειψη των αναβαθμίδων όπως
και σε άλλες περιπτώσεις στο Αιγαίο (Kizos και Koulouri 2005. Kizos κ.ά. 2009. Tzanopoulos κ.ά. 2007.
Petanidou κ.ά. 2008). Η αγροτική εγκατάλειψη, εντούτοις, υπήρξε σχετικά περιθωριακή στην περιοχή μελέτης
και μπορεί να είναι απόρροια κάποιων παραγόντων συνδυαστικά. Η διαδοχή αυτών των διεργασιών και το
γεγονός ότι η εγκαταλελειμμένη γη δεν καλύπτει μεγάλες περιοχές, αποκαλύπτει μια γενική διεργασία
«χωρικής εξειδίκευσης» της παραγωγής ως αντίδραση στις μεταβαλλόμενες κινητήριες δυνάμεις, καθώς οι
αγρότες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη γη τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τις αρδευόμενες
καλλιέργειες με βαμβάκι στα πεδινά και την παραγωγή σιτηρών στα χωράφια με αναβαθμίδες στις ορεινέςημιορεινές περιοχές τη δεκαετία του 1960, μέχρι την παραγωγή τριφυλλιού και σιτηρών στις πεδινές περιοχές
και τους βοσκότοπους στις ορεινές περιοχές τη δεκαετία του 2000 η διαφοροποίηση είναι μια βασική τακτική
των αγροτών.
Μεγάλης σημασίας είναι επίσης η συμπληρωματικότητα μεταξύ καλλιεργειών και ζωικής παραγωγής που
είναι εμφανής καθ' όλη την περίοδο, μέχρι και σήμερα (Dimopoulos κ.ά. 2018). Καθώς η πλειονότητα των
εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο είναι μεικτές (πίνακας 6.1), η διαχείριση της αγροτικής γης γίνεται με ολιστικό
τρόπο και η διεργασία πόλωσης που περιγράφεται παραπάνω δεν οδηγεί σε εγκατάλειψη όπως
παρατηρήθηκε σε άλλες περιπτώσεις.

Ελλάδα
Νησιά
Βόρειο
Αιγαίο
Λήμνος

Μεικτές εκμεταλλεύσεις
% συνόλου
% συνολικής
εκμεταλλεύσεων
έκτασης
23,5%
42,6%
23,7%
64,9%
23,8%
61,4%

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
% συνόλου
% συνολικής
εκμεταλλεύσεων
έκτασης
75,2%
56,0%
75,6%
32,2%
74,9%
31,9%

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
% συνόλου
% συνολικής
εκμεταλλεύσεων
έκτασης
1,3%
1,4%
0,7%
2,9%
1,3%
6,7%

61,0%
90,5%
38,6%
9,3%
0,4%
Πίνακας 6.1: Τύποι εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ελλάδα, 2000.

0,2%
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6.2 Μεταβολή και διατήρηση του τοπίου
Οι μεταβολές στο τοπίο μελετώνται ώστε να γίνουν κατανοητές οι διεργασίες του παρελθόντος που
επηρεάζουν το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον (Burgi κ.ά. 2007). Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα
τέτοιων μελετών έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχέση με περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η αποψίλωση των
δασών (Lele και Joshi 2009) και η διάβρωση του εδάφους (Blaikie 1985), αλλά επίσης για τη σύνδεση της
μεταβολής του τοπίου με αλλαγές στη βιοποικιλότητα (Walz και Syrbe 2013). Οι πιο σημαντικές περιοχές της
αλλαγής του τοπίου χρησιμοποιούνται ως δείκτες για να γίνει κατανοητή η μεταβολή της βιοποικιλότητας και
των οικοσυστημάτων. Από την άλλη, η διατήρηση των χρήσεων γης αντικατοπτρίζει πιο σταθερά συστήματα
χρήσης γης και άρα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον αντίκτυπο των παραγόντων της μεταβολής
του τοπίου.
Σε αυτή τη μελέτη δύο βασικές καίριες περιοχές μεταβολής ήταν οι ημιορεινές περιοχές -μια μεταβατική
περιοχή ανάμεσα στους ορεινούς βοσκότοπους και τα πεδινά- και οι πεδινές περιοχές. Οι δύο αυτές περιοχές
επηρεάστηκαν από διαφορετικές διεργασίες:
•
•

Εκτατικοποίηση/εγκατάλειψη στις ημιορεινές περιοχές, καθώς πιο απομακρυσμένες και οριακές
περιοχές μετατρέπονται από καλλιέργειες σε βοσκότοπους, και
εντατικοποίηση στις πεδινές περιοχές, αφού η εκσυχρονισμένη αγροκαλλιέργεια (αρδευόμενα
χωράφια, συγκέντρωση της γης, χρήση μηχανημάτων) αντικατέστησε πιο εκτατικές χρήσεις γης και
παραδοσιακά στοιχεία του τοπίου όπως οι φυτοφράχτες με δέντρα.

Περισσότερες μεταβολές παρατηρούνται όπου ξεκινούν οι πλαγιές και κατά μήκος περασμάτων, είτε
ρεματιών είτε δρόμων. Οι βοσκότοποι στους λόφους και τις ορεινές πλαγιές είναι οι περιοχές με την πλέον
αμετάβλητη χρήση γης αν και σε ορισμένες περιοχές η εγκατάλειψη αποτελεί απειλή.
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6.3 Παράγοντες της μεταβολής του τοπίου
Ο Bakalis (2007) περιγράφει μια σειρά διαδοχικών γεγονότων που οδήγησαν στη μεγάλη μεταναστευτική ροή
τις δεκαετίες του 1950 και 1960, θεωρώντας την έλλειψη περαιτέρω ανάπτυξης στην παραγωγή βάμβακος ως
την κύρια αιτία που ώθησε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το νησί προς αναζήτηση εργασίας. Εάν
ωστόσο εξετάσουμε τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, φαίνεται ότι επρόκειτο
για μια κυρίαρχη τάση σε όλα τα νησιά την περίοδο από το 1950 έως το 1970 (Kizos 2002). Ο αγροτικός
εκσυγχρονισμός μείωνε την εντάσεως εργασίας απασχόληση στην ηπειρωτική χώρα, ενώ τα νησιά δεν είχαν
μεγάλη δυνατότητα για αγροτικό εκσυχρονισμό εξαιτίας της γεωμορφολογίας τους. Αυτό είχε πολύ
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγροτική αποδοτικότητα των νησιών από ό,τι στην ηπειρωτική χώρα (Petanidou
κ.ά. 2008), με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και τη μείωση του πληθυσμού λόγω
μετανάστευσης στα περισσότερα νησιά.
Η Λήμνος επηρεάστηκε από αυτές τις πιέσεις αλλά, όπως και άλλα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, είχε
περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξει έναν πιο ανταγωνιστικό αγροτικό τομέα. Η παρουσία μιας δυναμικής
καλλιέργειας όπως το βαμβάκι, αν και σε μείωση, πρέπει να ήταν ένας παράγοντας που διατήρησε ένα μέρος
του πληθυσμού στο νησί. Η κρατική παρέμβαση μέσω των αρδευτικών έργων υποδομής και της
αναδιάρθρωσης της γης προσέφερε μια μετάβαση προς την παραγωγική προσέγγιση στον αγροτικό τομέα
στην περιοχή μελέτης, αλλά είναι τα ιδία χαρακτηριστικά του αγροτικού συστήματος που διατήρησαν την
αγροτική οικονομία στα χρόνια μεταξύ της κορύφωσης του βάμβακος τη δεκαετία του 1950 και την
κορύφωση της παραγωγής σιτηρών τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Τα χαρακτηριστικά αυτού του μεικτού
συστήματος καλλιεργειών-ζωικού κεφαλαίου όπως περιγράφονται στο Dimopoulos κ.ά. (2018) και στο Bakalis
(2007) έδωσαν λύσεις στις πιέσεις που δέχτηκαν οι αγρότες όχι μόνο με την πτώση του βαμβακιού και τη
μείωση του αγροτικού πληθυσμού αλλά επίσης και από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις τιμές των
προϊόντων.
Η συμπληρωματικότητα έπαιξε μείζονα ρόλο στη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού, αφού οι αγρότες
μπόρεσαν να αναπτύξουν εναλλακτικές στην απώλεια εισοδήματος από τη μείωση της παραγωγής βάμβακος,
αξιοποιώντας τις περιοχές που παρέμειναν ακαλλιέργητες. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται από το γεγονός ότι οι
μάντρες χρησιμοποιούνταν καθ' όλη την περίοδο. Η ταυτόχρονη παρουσία μαντριών και καλλιεργειών στις
ορεινές περιοχές που παρατηρήθηκε με αυτή τη μελέτη δείχνει ότι όπου οι μάντρες ήταν εν λειτουργία, το
σύστημα καλλιέργειες-ζωικό κεφάλαιο διατήρησε ένα διαφοροποιημένο τοπίο. Οι μάντρες εγκαταλείφθηκαν
αργότερα, από το 1980 και έπειτα, σε περιοχές που το 2002 ήταν μόνο βοσκότοποι, και περιγράφονται ως
εγκαταλελειμμένες από αγρότες (δηλαδή στα Καστριά και στο νοτιοανατολικό τμήμα του «άγριου» Φακού)17.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει περιγραφεί ως ένας παράγοντας που συνέβαλε στην πόλωση μεταξύ εκτατικής
και εντατικής χρήσης γης (Zomeni κ.ά. 2008. Antrop 2005 Tzanopoulos κ.ά. 2011) και στην αύξηση της ζωικής
παραγωγής στα νησιά (Fetzel κ.ά. 2018. Low 2017. Schaich κ.ά. 2015. Petanidou 2008. Kizos κ.ά. 2013). Στην
περίπτωση της Λήμνου, σχετίζεται με την εποχή της παραγωγικότητας του 1980-2000, και την κορύφωση της
παραγωγής σιτηρών, καθώς οι αγρότες με τη χρήση μηχανημάτων επέκτειναν τις καλλιέργειες στις άκρες των
πεδιάδων προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή τους στο μέγιστο. Η επίδραση που είχε η ΚΑΠ στη
γεωργία, όσον αφορά την περιοχή μελέτης, φαίνεται ότι είναι η πόλωση χρήσεων και διεργασιών μεταξύ
ορεινών και πεδινών περιοχών. Το μεικτό σύστημα καλλιεργειών-ζωικού κεφαλαίου αν και δεν
εγκαταλείφθηκε φαίνεται ότι επηρεάστηκε και αυτό, αφού οι περιοχές και οι μάντρες χωρίς εύκολη
πρόσβαση εγκαταλείφθηκαν.

17

«Οι άνθρωποι παρέμειναν στα μαντριά μέχρι το 1980. Μετά το '80 άρχισαν να φεύγουν από τα μαντριά και να μένουν
στα χωριά».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Εργαστήριο - Συμμετέχοντες:

Ηλικία

Κοινότητα
- χωριό

Αγρότης εν
ενεργεία

Πλήρης / μερική
απασχόληση

Διάδοχος

Τύπος
Εκμετάλλευσης

Ζωικό κεφάλαιο
(αριθμός ζώων)

Αγροτική γη σε στρ.
(Βοσκότοποι /
Καλλιέργειες)

1

40-60

Κοντιάς

Ναι

Πλήρης

Όχι

Μεικτή

380 πρόβατα

2000 / 200

2

> 60

Κοντιάς

Όχι

3

> 60

Κοντιάς

Ναι

Ναι

Κτηνοτροφική

4

> 60

Πορτιανού

Yes

Μερική

Ναι

Μεικτή

50 πρόβατα

80 / 30

5

> 60

Κοντιάς

Ναι

Πλήρης

Ναι

Μεικτή

500 πρόβατα

1500 / 1000

6

57

Πορτιανού

Ναι

Πλήρης

Όχι

Μεικτή

300 πρόβατα

400 / 100

7

> 60

Πορτιανού

Όχι

8

> 60

Κοντιάς

Όχι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΕΣ
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