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Η οικονομική ανάπτυξη τιης χώρας, αποτέλεσε στο παρελθόν στόχο, στο 
βωμό του οποίου θυσιάστηκαν πολλά από την παράδοση, το δομημένο 
και το φυσικό μας περιβάλλον. Η απρογραμμάτιστη ανάπτυξή της 
οδήγησε σε κατασπατάληση πόρων, μη ορθολογική εξέλιξη και εν τέλει 
διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών που διέθεταν πόρους 
για άμεση εκμετάλλευση και αυτών που απαιτούσαν σταδιακή και 
προσεχτική αξιοποίηση.

Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης τα βουνά της χώρας μας 
εγκαταλείφθηκαν σε σημαντικό βαθμό.
Οι αστοχίες των παραπάνω επιλογών επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα 
μιας νέας αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτή πρέπει να βασίζεται στην 
«ισόρροπη ανάπτυξη», με σεβασμό και προστασία των περιβαλλοντικών 
πόρων, με ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με 
ενδυνάμωση των ιδιαιτεροτήτων και κάθε σημαντικού χαρακτηριστικού 
που οδηγεί στην αειφορική «αυτοσυντηρούμενη» ανάπτυξη.

Το μόνο θετικό από τις μέχρι τώρα επιλογές είναι ότι, σε 
εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, τα βουνά της χώρας μας, εγκαταλειπόμενα 
διασώθηκαν αλώβητα και έτσι διατηρείται σ’ αυτά ένα ευρύ φάσμα 
ανέπαφου φυσικού περιβάλλοντος.
Άγνωστα σε πολλούς διασώζονται μέσα στους ορεινούς μας όγκους 
πανέμορφα δάση, βιότοποι, σπήλαια και φαράγγια, αναρίθμητα είδη 
χλωρίδας και πανίδας, περιοχές φυσικού κάλλους και σημεία ιστορικού 
ενδιαφέροντος. Δίπλα σ’ αυτά, έργα του ανθρώπου, γεφύρια και 
μονοπάτια, μνημεία και πανέμορφοι οικισμοί, δημιουργήματα άλλων 
εποχών, σώζονται σε ενδιαφέρουσα κατάσταση.

Τον πλούτο αυτό, έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε, να αναδείξουμε, 
και εν τέλει να αξιοποιήσουμε με αυστηρούς όρους, με σεβασμό στην 
αξία και σημασία του.

Πρέπει να συμβάλλουμε στη στήριξη και ανάκαμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας, στη συγκράτηση των ντόπιων πληθυσμών, 
στη διασφάλιση και διατήρηση του πολιτισμού μας.

Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε συντονισμένα και έχουμε ήδη 
ολοκληρώσει τις μελέτες για ήπιας μορφής τουριστική αξιοποίηση της 
Πελοποννήσου, από τον Κορινθιακό μέχρι το Ταίναρο, της Πίνδου και 
των βουνών της Στερεάς Ελλάδας, ενώ ολοκληρώνονται μέσα στο 
καλοκαίρι οι μελέτες της Ανατ. Θεσσαλίας, της Ροδόπης και της Κρήτης.



Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας προχωρήσαμε στη 
σύνταξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής αξιοποίησης των 
βουνών μας, με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον και τον τρόπο 
ζωής των κατοίκων τους.

Ενδεικτικά και μόνον αναφέρουμε ότι προβλέπονται:

-  η δημιουργία των αναγκαίων οδικών συνδέσεων μεταξύ των 
οικισμών,

-  η διαμόρφωση περιπατητικών μονοπατιών,
-  η δυνατότητα πρόσβασης στις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
-  η δημιουργία χώρων διαμονής εστίασης, και αναψυχής επισκεπτών,
-  η διαμόρφωση χώρων αθλητικής δραστηριότητας,
-  ο προγραμματισμός αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως αναρρίχηση, 

ποδηλασία, σκι εδάφους, ψάρεμα, διέλευση ποταμών με κανώ κ.λ.π.,
-  η κατασκευή ξενώνων -  καταφυγίων -  δασικών χωριών,
-  η ανάπτυξη της παραγωγής, προβολής και διάθεσης ντόπιων 

προϊόντων,
-  η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και
-  η δημιουργία κέντρων πληροφόρησης, κ.ά.

Ήδη στα πλαίσια αυτά του γενικού σχεδιασμού, προβλέπεται η 
ένταξη πλήθους έργων στο Γ' Κ.Π.Σ.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία 6 δασικών χωριών 
μέσα στην καρδιά των ομορφότερων δασών μας, ενώ προγραμματίζεται 
η δημιουργία και άλλων 7, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά όλη η χώρα.

Επιθυμούμε με την οργανωμένη μας παρέμβαση να προσφέρουμε 
τις ομορφιές των βουνών μας σ όλους τους Έλληνες και ξένους φίλους 
της χώρας μας.

Θέλουμε τις ορεινές περιοχές μας ζωντανές, θέλουμε να μείνουν 
εδώ οι νέοι, ορεξάτοι, παραγωγικοί, άνθρωποι των χωριών μας.
Και θέλουμε η συχνή και στενή επαφή με αυτό το αμόλυντο περιβάλλον 
να περάσει στους ανθρώπους της πόλης μιαν άλλη φιλοσοφία για τα 
πράγματα που έχουν πραγματική αξία, για την παράδοση, για αληθινές 
σχέσεις, για το περιβάλλον, για έναν άλλο τρόπο ζωής.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής έντονο είναι το ενδιαφέρον μας 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της ορεινής Κορινθίας που θα επιτευχθεί και 
με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής.



Τα μεγάλα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη φτάνουν τα 5 δις δρχ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον κεντρικό οδικό άξονα Κιάτο-Σούλι-Γκούρα, 
προϋπολογισμού 3 δις δργ. και τους δρόμους :
Ρέθι -Τρίκαλα
Τρίκαλα - Άγιος Βλάσσιος - Ζήρεια 
Ζήρεια - Γκούρα 
Καλλιάνοι - Ασπρόκαμπος 
Ευρωστίνη - Χελιδόρι 
Κρυονέρι - Παραδείσι 
Τρίκαλα - Ζήρεια
για τη βελτίωση των οποίων διατίθενται πλέον των 2 δκ δργ.

Στόχος είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας της ορεινής 
Κορινθίας για τη διακίνηση των τοπικών προϊόντων και την αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών και τουριστών.

Η ήπιας μορφής τουριστική αξιοποίηση θα ενισχύσει σημαντικά τα 
εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής και θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση του οικολογικού αλλά και του 
θρησκευτικού τουρισμού. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά μοναστήρια, 
που αποτελούν όχι μόνο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία αλλά και 
μνημεία της νεώτερης ιστορίας μας, αφού σχετίζονται άμεσα με τον 
απελευθερωτικό αγώνα του Έθνους. Η αναστήλωση αυτών των 
θρησκευτικών μνημείων είναι στις επιδιώξεις μας.

Σημαντικό έργο για την περιοχή είναι η κατασκευή του 
θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Φενεού, το οποίο θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της Κορινθίας και των γειτονικών νομών.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων με την ολοκλήρωση του έργου 
του φράγματος «Δόξα», η κατασκευή λιμνοδεξαμενών που θα 
χρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς, η χρηματοδότηση 
πλήρους μελέτης εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων της λίμνης 
Στυμφαλίας και η αξιοποίηση του ομώνυμου σπηλαίου εντάσσονται στον 
προγραμματισμό μας.
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