
 

 1/2 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Με αφορµή την γνωστοποίηση των σχεδίων για την κατασκευή και λειτουργία νέων 

χιονοδροµικών κέντρων στον Όλυµπο, τον Κίσσαβο και τα Βαρδούσια, µε το παρόν 

ψήφισµα, επιθυµούµε να εκφράσουµε την αντίθεση µας στην δηµιουργία νέων 

χιονοδροµικών κέντρων σε ορεινούς όγκους της χώρας µας, διότι µε αυτόν τον τρόπο 

επιβαρύνονται υπέρµετρα τα ορεινά οικοσυστήµατα. 

Η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης που αποτελεί κεντρική Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

πολιτική επιλογή, επιβάλλει η ανάπτυξη επιχειρηµατικών και λοιπών δραστηριοτήτων 

να λαµβάνει υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος, αρχή που δεν εξυπηρετείται 

µε την λειτουργία των νέων χιονοδροµικών κέντρων. Και αυτό διότι η κατασκευή ενός 

τέτοιου κέντρου απαιτεί την διάνοιξη δεκάδων χιλιοµέτρων ασφαλτόδροµων σε δασικές 

ή αλπικές ορεινές ζώνες, την κατασκευή κτιρίων σε δεσπόζουσες αλπικές τοποθεσίες, 

την ισοπέδωση πλαγιών για τις πίστες και τέλος, την εγκατάσταση πυλώνων και 

συρµατόσχοινων για τα δεκάδες lift. Επίσης, κατά την λειτουργία του κέντρου, η 

εύκολη πρόσβαση χιλιάδων αυτοκινήτων και µεγάλων λεωφορείων µεταφέρει στα 

µέχρι τώρα παρθένα βουνά µας όλες τις επιβαρυντικές δραστηριότητες των πόλεων: 

τον θόρυβο, τα καυσαέρια, τα σκουπίδια. 

Όσον αφορά την οικονοµική βιωσιµότητα των χιονοδροµικών κέντρων, θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η χειµερινή περίοδος διαρκεί όλο και λιγότερο - ήδη 

περιορίζεται στους 3 µήνες - είτε λόγω του φαινοµένου της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη, είτε λόγω άλλων µετεωρολογικών φαινοµένων, γεγονός που καθιστά 

αµφίβολη την επιβίωση ενός τόσο µεγάλου αριθµού χιονοδροµικών κέντρων στη χώρα. 

Επιπλέον, πιστεύουµε ότι τα ήδη λειτουργούντα χιονοδροµικά κέντρα επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες για χειµερινές αθλητικές δραστηριότητες. Είναι όµως απαραίτητο 

να εκσυγχρονισθούν και να βελτιώσουν το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν, 

προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό από τα χιονοδροµικά κέντρα των 

γειτονικών Βαλκανικών χωρών και των Άλπεων, τα οποία διαθέτουν καλύτερες 

υποδοµές και προσφέρουν αρτιότερες υπηρεσίες. 

Αντίθετα, υπάρχουν εναλλακτικές µορφές τουρισµού που έχουν µικρότερο κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας, δεν επιβαρύνουν το ορεινό οικοσύστηµα και 

αναπτύσσονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως για παράδειγµα η αναρρίχηση, το 
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ράφτινγκ, το καγιάκ, η ποδηλασία, το ορειβατικό σκι, η πεζοπορία σε σηµατοδοτηµένα 

µονοπάτια, οι παραδοσιακοί οικισµοί, κλπ. Παραδείγµατα πετυχηµένης εναλλακτικής 

τουριστικής ανάπτυξης αποτελούν η Κάλυµνος και τα Μετέωρα που, λόγω των 

σηµαντικών αναρριχητικών πεδίων που διαθέτουν, έχουν αναδειχθεί σε παγκόσµιους 

αναρριχητικούς προορισµούς. Άλλο παράδειγµα αποτελούν το Πάπιγκο και η Κόνιτσα, 

όπου οι παραπάνω φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες αναπτύσσονται σε όλη 

την διάρκεια του χρόνου. 

Για τους λόγους αυτούς, η δηµιουργία νέων χιονοδροµικών κέντρων στα 

προαναφερόµενα ορεινά συγκροτήµατα ή οπουδήποτε αλλού, κρίνεται οικονοµικά ως 

µη βιώσιµη και περιβαλλοντικά ως ιδιαίτερα οχληρή δραστηριότητα. Η αντίθεσή µας 

δεν έχει ως στόχο το άθληµα του σκι, αφού θεωρούµε ότι τα βουνά µας, έστω και κατά 

την διάρκεια των 3 - 4 µηνών µε χιόνι, είναι κατάλληλα για ορειβατικό σκι. Η 

οικονοµική ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον, που θα δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους 

τους κατοίκους, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Οι οργανώσεις που υπογράφουµε το παραπάνω ψήφισµα είµαστε πρόθυµοι σε 

συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς να προωθήσουµε τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού. 

 


